
 Anexa 44
ANTET 1

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

PROCES-VERBAL  
PRIVIND DIFERENŢA DE PREŢ ŞI/SAU CHELTUIELILE PRILEJUITE DE O NOUĂ

LICITAŢIE URMARE A NEPLĂŢII PREŢULUI DE CĂTRE ADJUDECATAR 

În temeiul prevederilor art. 252 alin. (5) din  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală,  cu modificările şi completările ulterioare, întrucât adjudecatarul........................................2

cu domiciliul fiscal în localitatea .......................…...... str. .......................................... nr. ..........
bloc ........... sc. .......... ap. ........ sector/judeţ ............................................ codul de identificare
fiscală .................................3 nu a plătit  la temenul prevăzut de lege preţul bunului/bunurilor
sechestrate prin procesul-verbal de sechestru nr. ………............. din ……….............. întocmit
de ………………….............., adjudecate la licitaţia organizată de ...............................în cadrul
procedurii de executare silită a creanţelor fiscale/bugetare faţă de debitorul ........................... 2

cu domiciliul fiscal în localitatea ................................ str. ............................................ nr. ........
bloc .......... sc. ........... ap. ........ sector/judeţ ........................................., codul de identificare
fiscală ................................................3, s-au calculat următoarele sume de plată:

                                  Natura sumelor de plată Suma datorată
(lei)

Diferenţa de preţ
Cheltuieli prilejuite de noua licitaţie
Cheltuieli prilejuite de urmărirea bunurilor
TOTAL

În conformitate cu prevederile  art. 252 alin. (5)  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, prezentul  înscris  constituie  titlu
executoriu.

Împotriva prezentului  înscris, cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal
emitent  în  termen  de  45  de  zile  de  la  data  comunicării  actului  admnistrativ  fiscal,  în
conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi art. 270 din Legea nr.207/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.

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

Prezentul proces - verbal produce efecte juridice faţă de dumneavoastră, de la data
comunicării  acestuia potrivit  art.  47 din Legea nr.207/2015, cu modificările şi  completările
ulterioare.  

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 adjudecatarului
3 Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de
înregistrare, după caz


