
 

Anexa nr.11                                                                    
  (Anexa nr. 38 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017)  

 
 
În atenţia .................*1)  
 
 Subsemnatul/Subscrisa ...............................................*2), cu domiciliul/sediul în loc. 
................................., str. ................................... nr. ......, bl. .............., sc ............, et ............, 
ap. .........., judet ................., sector ............., CIF ..................., având adresa electronică 
.................................. şi numărul de telefon/fax. ......................., prin reprezentantul legal 
.......................................*3), formulez prezenta 
 
 
 
 

CERERE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE ŞI OFERTA DE CUMPĂRARE 
 

 

 Având în vedere anunţul dumneavoastră nr. ................... din data de ................. privind 
vânzarea la licitaţie, în data de .................., a unor bunuri imobile/mobile aparţinând 
debitorului/terţe persoane .............................., în temeiul art. 250 alin. (7) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă rog 
să-mi acceptaţi oferta de cumpărare a următoarelor bunuri *4): 
 
1...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...... 
.....................................................................................................................................................
.., la preţul de .............................. lei, exclusiv TVA. 
2...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...... 
.....................................................................................................................................................
.., la preţul de .............................. lei, exclusiv TVA. 
3...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...... 
.....................................................................................................................................................
.., la preţul de .............................. lei, exclusiv TVA. 
 
 Pentru participarea la licitaţie depun la prezenta următoarele documente: 

 
 - dovada plăţii taxei de participare/a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, 
reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, în suma de ............... lei; 
- împuternicirea persoanei ....................... care ne reprezintă; 
 
   - pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
oficiul registrului comerţului; 



 

  - pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; 
 -  pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 
 - pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport; 
 - declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană 
interpusă cu debitorul. 

Prin prezenta am luat cunoştinţă de obligaţia ce-i revine cumpărătorului cu privire la 
respectarea prevederilor legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de 
conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea. 

Solicit ca, în cazul în care nu sunt declarat adjudecatar, restituirea taxei de participare 
la licitaţie să se efectueze în contul bancar nr. ..................., deschis la .......................... 

De asemenea, am luat cunoştinţă de faptul că, taxa de participare nu se restituie 
ofertanţilor care nu s-au prezentat la licitaţie, celui care a refuzat încheierea procesului-verbal 
de adjudecare, precum şi adjudecatarului care nu a plătit preţul, potrivit art.250 alin.(15) din 
Legea nr.207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
            
 Menţionez că plata preţului bunului, diminuat cu taxa de participare la licitaţie, o voi 
efectua: 
 

- integral, 
- cu un avans de .....% din preţul de adjudecare a bunului, diferenţa urmând a fi 

achitată în ..... rate lunare, cu plata dobanzii prevăzută de lege. 
 

 
Ofertantul/Reprezentantul legal al ofertantului, 

........................................................ 
(numele şi prenumele) 

 
Semnătura .................... 

Data .......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. 
 
__________________________________________________ 
 

*1) Se va menţiona denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al anunţului privind vânzarea bunurilor 
*2) Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea ofertantului 
*3) Se va menţiona numele şi prenumele reprezentantului legal al ofertantului 
*4) Se vor completa în mod corespunzător, pentru fiecare bun pentru care se doreşte a se face o ofertă de cumpărare, 
denumirea bunului şi descrierea sumară a acestuia, astfel cum sunt menţionate în anunţul de vânzare, precum şi preţul oferit 
pentru fiecare dintre acestea 


