
                Anexa nr. 37 
ANTET 1

Dosar de executare nr. ...………….…………..
Nr. …………….. din …………………………….

Către 2 ……………………………………..…..
cod de identificare fiscală………..................
str. .................................nr...., bloc ....., sc...,
et....., ap. ....., sector.......,localitatea.............
judeţul ......................., cod postal.................

 ÎNȘTIINȚARE PRIVIND VALORIFICAREA BUNURILOR SECHESTRATE
PRIN VÂNZARE LA LICITAȚIE

                                        

În  temeiul  prevederilor  art.  250  alin.  (3)  din  Legea  nr.  207/2015  privind  Codul  de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem înştiinţăm că în ziua de 
…………, luna .………, anul ……., ora …….., în localitatea ……………………., str. ………..….. 
…………………………., nr......., se vor vinde la licitaţie urmatoarele  bunurile mobile/imobile, 
proprietate a debitorului/terţei persoane …………..………........…….……………….. :

a) clădire/părți de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de ………..….. compusă din 
…………………..... şi construită din …………………... şi teren aferent în suprafaţă de .…......, 
situate în localitatea ..…………................, str. …………………………….. nr. ….…,

b) teren care nu este aferent clădirii/părții de clădire/ansamblului de clădiri ….………..3 

în suprafaţă de ………………….., situat în localitatea ……………….str.…………….., nr. ……, 
c) alte bunuri ………………………………………………………………………..4, 
d) bunul mobil ........................................………………………………………....5

Pentru bunurile descrise mai sus,  s-a efectuat publicitatea vanzarii, potrivit art. 250 
alin.(2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prin Anuntul privind 
vânzarea nr. ......................... din data de ................……… .

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanța judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Potrivit  dispoziţiilor  art.  9  alin.  (2)  lit.  d)  din  Legea  nr.  207/2015  privind  Codul  de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, audierea contribuabilului  nu este obligatorie.

Conducătorul organului de executare,                   
Nume şi prenume ...................................                              
Semnătura .............................................               

L.S.

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759
_____________________________________________

1 Se  va  trece  sigla  conform  Ordinului  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.  3504/2013  privind 
aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările 
ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act 

2 Se  va  menţiona  numele  şi  prenumele/denumirea  debitorului/terţei  persoane,  custodelui,  administratorului-sechestru, 
precum şi titularului drepturilor reale şi ai sarcinilor care grevează bunul urmărit.
3 Se va menţiona felul terenului
4  Se vor menţiona alte bunuri ce fac obiectul valorificării (cum ar fi fructe neculese si recolte prinse de rădăcini), respectiv 
denumirea, descrierea acestora, precum şi locul unde acestea se află
5 se va denumirea bunului mobil si descrierea sumara a acestuia


