
Anexa 39
ANTET 1

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

PROCES-VERBAL PRIVIND DESFĂŞURAREA ŞI REZULTATUL LICITAŢIEI
PENTRU VALORIFICAREA BUNURILOR MOBILE

Încheiat astăzi ....... anul ……..... luna .....… ora ........,
în localitatea ............................ str. .................................. nr. ......

 
În temeiul prevederilor art. 251 alin. (10) din  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală,  cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul proces-verbal privind 
desfăşurarea  şi  rezultatul  licitaţiei  organizate,  care  are  ca  obiect  valorificarea  bunului 
mobil/bunurilor  mobile  pentru  care  s-a  efectuat  publicitatea  prin  anunţul  de  vânzare  nr. 
……………..... din data de ……...................

Pentru stingerea obligaţiilor fiscale/bugetare datorate de debitorul ……………………........….2 

din localitatea ................................. str. ..……………………………….... nr……....., cod de identificare 
fiscală .......……...........3, în sumă de ......……………….. lei, individualizate în titlul executoriu/titlurile 
executorii nr./data  ………………………………4, emis/emise de …………………………………. s-a 
sechestrat bunul mobil/bunurilor mobile înscris(e) în procesul-verbal de sechestru nr. ……………...... 
din ............................. întocmit de …………………...…............5/s-a încheiat actul în formă autentică 
nr. …………........ din ……........................ prin care s-au adus bunuri mobile în garanţie de către terţa 
persoană ..................………………………………………...........6 

Executorul a dat citire la momentul organizării licitaţiei, mai întâi anunţului de vânzare şi  
apoi ofertelor scrise primite, potrivit legii.

Informaţii despre participanţii la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant:
1. ...................................................................………………………………........................
2. ...................................................................………………………………........................
3. ...................................................................………………………………........................
4. ...................................................................………………………………........................
Urmare organizării licitaţiei pentru valorificarea bunului mobil/bunurilor mobile  pentru care 

s-a făcut publicitatea prin anunţul de vânzare pentru care s-a dat citire, rezultatul acesteia este 
următorul:

 - nu s-a realizat vânzarea pentru următoarele bunuri:

Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară

Preţul bunului mobil 7, exclusiv 
TVA
- lei-

Motivul pentru care nu s-a realizat valorificarea 
bunului mobil, după caz

Preţul de 
evaluare

Preţul de 
pornire

1. …………………………

2. ………………………

3. …………………………

4. …………………………

…………………

…………………

…………………

…………………

……………

……………

……………

………..…

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………

__________________________________
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.
3 Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare,  
după caz.
4 În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
5 Se va menţiona organul de executare silită care a întomit procesul -verbal de sechestru.
6 Se vor menţiona datele de identificare: numele şi prenumele/denumirea, domiciliul fiscal şi codul de identificare fiscala.
7 Se va menţiona pentru prima licitaţie preţul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celalalte licitatii, se va menţiona pretul de 
pornire reprezentând preţul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru următoarele licitaţii.



 - a fost/au fost adjudecat(e) următoarele bunuri:

Denumirea 

bunului mobil 

adjudecat

 Descriere sumară

Drepturile reale şi 

privilegiile care 

grevează 

bunurile, 
dacă este cazul

Preţul bunului mobil 7, exclusiv TVA 

-lei-

Valoare 

TVA*),  după 

caz, aferentă 

preţului de 

adjudecare

-lei- 

Date de 

identificare ale 

adjudecatarului 6Preţul de 
evaluare

Preţul 
de 

pornire

Preţul de 

adjudecare

1. ………………

2. ………………

3. ………………

4. ………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………

……………

……………

……………

………

………

……….

………..

………………

………………

………………

……………

………………

……………..

………………

………………

…………………

…………………

…………………

…………………

*) Regimul  şi  cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru  vânzarea bunurilor mobile sunt cele 
prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările  şi completările  ulterioare.  TVA datorată 
conform prevederilor titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, va fi plătită 
odată cu preţul de adjudecare sau după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art.331 din Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. Se aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare 
silită prevăzută de normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi dacă livrarea 
este operaţiune neimpozabilă conform prevederilor Titlului VII  din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, se face această menţiune în prezentul proces-verbal.

Adjudecatarul  va  plăti  preţul  de  adjudecare,  diminuat  cu  contravaloarea  taxei  de 
participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile de la  
data adjudecării, la Unitatea de Trezorerie a Statului …………………………..………… în contul 
……………………………………………………………. .

Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii: ……………………………...
.................................................................................................................……………............................

În conformitate cu prevederile art. 252 din  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul 
stabilit, acesta este obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie şi, în cazul în care 
preţul obţinut la noua licitaţie va fi mai mic, diferenţa de preţ. 

Adjudecatarul va putea să achite la următoarea licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va 
fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. 

Dacă  la  următoarea  licitaţie  bunul  nu  va  fi  vândut,  adjudecatarul  este  obligat  să 
plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia.

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.

Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ................. exemplare.
    

Comisia de licitaţie:                                                 Participanţi: 
Nume.......................................                              Nume.............................................
Prenume .................................                              Prenume........................................ 
Semnătura ..............................               Semnătura.....................................

L.S.                                                                            L.S. 

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


