
ORDIN   Nr. 1929 din 14 noiembrie 2006 
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 585/2005 

pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul 
colectării creanţelor fiscale 

EMITENT:      MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 936 din 20 noiembrie 2006 
 
    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 
208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi 
a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
    având în vedere dispoziţiile art. 196 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: 
 
    ART. 1 
    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea 
modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 25 mai 2005, se 
modifică după cum urmează: 
    1. Modelul formularului "Chitanţă nr. ..................." - MFP-ANAF cod 
14.13.11.99 - formular cu regim special de înseriere şi de numerotare - din 
anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 585/2005 se înlocuieşte 
conform anexei nr. 1 la prezentul ordin. 
    2. Modelul formularului "Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile 
sau pentru ansamblu de bunuri" - MFP-ANAF cod 14.13.36.99/a - formular cu 
regim special de înseriere şi de numerotare - din anexa la Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 585/2005 se înlocuieşte conform anexei nr. 2 la 
prezentul ordin. 
    3. Modelul formularului "Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile" 
- MFP-ANAF cod 14.13.36.99 - formular cu regim special de înseriere şi de 
numerotare - din anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 585/2005 
se înlocuieşte conform anexei nr. 3 la prezentul ordin. 
    ART. 2 
    Anexele nr. 1 - 3*) fac parte integrantă din prezentul ordin. 
------------ 
    *) Anexele nr. 1 - 3 sunt reproduse în facsimil. 
 
    ART. 3 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                        Ministrul finanţelor publice, 
                     Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu 
 
    ANEXA 1 
 
    MODEL 
 
    AF       MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE                    REGIM SPECIAL 



        AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ             Seria ....... 
 
                                           CHITANŢĂ nr. .........*2) 
 
D.G.F.P. ..... A.F.P. ............. 
Str. ..... Nr. .. Localitatea .....  Nume şi prenume/denumire debitor ........ 
În baza*1) ........................  Domiciliu/sediu în localitatea 
                                     .................... Str. ............... 
  Unitatea de Trezorerie şi          Nr. ...., bl. ...., sc. ....., ap. ....., 
  Contabilitate Publică              sector/judeţ ............................ 
  .........................          Alte date de identificare a debitorului*3) 
                                     ......................................... 
 
    În conformitate cu prevederile art. 110 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, s-au încasat: 
 ______________________________________________________________________________ 
|   Natura obligaţiei  |      Numărul de evidenţă a plăţii*4)      |Termen|Suma| 
|   bugetare           |                                           |de    |(în | 
|                      |                                           |plată |lei)| 
|______________________|___________________________________________|______|____| 
|*5) ........ restant/ ||   |     |       |           | |     |   ||      |    | 
|curent                ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||      |    | 
|______________________|___________________________________________|______|____| 
|Majorări de întârziere||   |     |       |           | |     |   ||      |    | 
|                      ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||      |    | 
|______________________|___________________________________________|______|____| 
|                      |                                           |      |    | 
|______________________|___________________________________________|______|____| 
|                          TOTAL                                   |      |    | 
|__________________________________________________________________|______|____| 
 ______________________________________________________________________________ 
                       (totalul sumei de lei în litere) 
 
    Am plătit*6) .............                Am primit*7) .............. 
 
------------ 

    *1) Se vor menţiona: denumirea documentului, numărul, data şi emitentul. 
    *2) Se emite pentru fiecare creanţă a bugetului de stat pe tipuri de impozite 
şi scadenţe. 
    *3) Se înscrie: codul de identificare fiscală (codul de înregistrare fiscală, 
codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, sau codul unic de 
înregistrare după caz). 
    *4) Numărul de evidenţă a plăţii se va înscrie obligatoriu pe documentul 
reprezentând plata efectuată de contribuabil. 
    *5) Se va completa denumirea creanţei principale reprezentând impozit, 
taxă contribuţie ori alt venit al bugetului de stat. 
    *6) Semnătura debitorului. 
    *7) Semnătura casierului. 
 
    1. Denumire: Chitanţă. 
    2. Cod: 14.13.11.99. 
    3. Format A5/t1. 
    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, în carnete de 100 
de file, copie şi original, de culori diferite, înseriate. 
    5. Se difuzează: gratuit. 
    6. Se utilizează: în baza art. 110 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    7. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de încasare. 
    8. Circulă: 1 exemplar la contribuabil (originalul) 
                1 exemplar rămâne în carnet la emitent. 
    9. Se arhivează: la unitatea fiscală după utilizarea completă a carnetului. 



________________________________________________________________________________ 
 
    Cod M.F.P. 11.13.11.99 
    Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.               Format A5/t1 
 
    ANEXA 2 
 
    MODEL 
 
                                                              Regim special 
    AF                 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
                  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 
          DGFP/Direcţia regională vamală ........./AFP ................/ 
          Str. ....................... nr. ....... Localitatea ......... 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
    Dosar de executare nr. ............/.......... 
    Nr. ................ din ..................... 
 
                          PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE 
                             PENTRU BUNURI IMOBILE 
                         SAU PENTRU ANSAMBLU DE BUNURI 
 
    Încheiat astăzi ..... luna ............. anul ....... ora .......... 
    în temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    Conform procesului-verbal de licitaţie nr. ............. din data de ........ emis 
de ........................................... s-a valorificat prin vânzare la 
licitaţie*1) ................................................ 
 
    Debitor:                                   Cumpărător: 
    ...............................            .............................. 
    ...............................            .............................. 
    (nume, prenume/denumire, forma             (nume, prenume/denumire, forma 
    juridică)                                  juridică) 
    cod de identificare fiscală*2)             cod de identificare fiscală*2) 
    ..............................             .............................. 
    str. ............. nr. .......             str. ............. nr. ....... 
    localitatea ..................             localitatea .................. 
    judeţul ......................             judeţul ...................... 
 
    Datele de identificare a bunului (imobil sau ansamblu de bunuri): 
    - clădire în suprafaţă de .................... compusă din ............... şi 
construită din .................. stare de uzură/elemente particulare 
................................ situată în localitatea .................... str. 
....................... nr. ........... 
    - teren*3) ....................... în suprafaţă de ...................... situat 
în .................. str. ....................... nr. ........ 
    - alte bunuri ............................................................ 
    .......................................................................... 
    Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ................... (lei) pentru 
care s-a calculat T.V.A. în sumă de ............................ (lei). 
    Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în 
conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările ulterioare, 
 
------------ 
    *1) denumirea bunului adjudecat (imobil sau ansamblu de bunuri); 
    *2) se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul 
de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; 
    *3) se va menţiona felul terenului. 
    MFP-ANAF cod 14.13.36.99/a 
    Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.                Format A4/t2 
 
bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată 
prin aplicarea cotei standard de 19%, sau, după caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei 
de impozitare determinată potrivit legii, respectiv conform art. 137 şi 138 din Codul 
fiscal. 
    1. În cazul vânzării cu plata preţului în întregime, s-au achitat sumele: 
    - ..................... lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu 
chitanţa/ordin de plată nr./data .................., în contul nr. .......; 
    - .......................................... lei, reprezentând preţul de 
adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie, exclusiv TVA 
aferentă, cu chitanţa/ordin de plată nr./data ................ în contul nr. 
.............; 



    - ........................... lei, reprezentând TVA aferentă cu chitanţa/ordin de 
plată nr./data ....................., în contul nr. 
................................... 
    2. În cazul vânzării cu plata preţului în rate: 
    a) sume achitate: 
    - ................................ lei, reprezentând taxa de participare la 
licitaţie, cu chitanţa/ordin de plată nr./data ...................., în contul nr. 
..............................................; 
    - ............................... lei, reprezentând avansul diminuat cu valoarea 
taxei de participante la licitaţie, exclusiv TVA aferentă avansului, cu chitanţa/ordin 
de plată nr./data .................... în contul nr. .........................; 
    - ........................... lei, reprezentând TVA aferentă avansului*4), cu 
chitanţa/ordin de plată nr./data ......................, în contul nr. 
............................ 
    b) suma rămasă de plată: ................................... lei 
    *5) ...................................................................... 
    Potrivit dispoziţiilor art. 161 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cumpărătorul nu va putea 
înstrăina bunul decât după plata în întregime a preţului şi a dobânzii stabilite în 
cazul vânzării cu plata preţului în rate. 
    În conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, prezentul proces-
verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, pe baza căruia se face 
înscrierea în Cartea funciară; procesul-verbal de adjudecare constituie documentul pe 
baza căruia se emite titlul executoriu împotriva cumpărătorului care nu plăteşte 
diferenţa de preţ, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata preţului în rate. 
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la 
instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 169 - 170 din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se 
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
    Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a încheiat în ...... exemplare. 
 
    Conducătorul organului de executare 
    Nume şi prenume ................... 
        Semnătura .................. 
                    L.S.                                   Cumpărător 
          ........................              (sau reprezentantul său legal) 
                                                   Nume, prenume, semnătura 
                                                .............................. 
 
    Executor fiscal 
    Nume ............... 
    Prenume ............ 
    Semnătura .......... 
 
------------ 
    *4) Avansul este de minim 50% din preţul de adjudecare a bunului imobil şi TVA 
aferentă. 
    *5) Se va menţiona: numărul ratelor rămase de plată, cuantumul pentru fiecare 
rată, dobândă şi TVA aferente. 
 
    1. Denumire: PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI IMOBILE SAU PENTRU ANSAMBLU 
DE BUNURI 
    2. Cod: 14.13.36.99/a 
    3. Format: A4/t2 
    4. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special de înseriere şi de 
numerotare, tipărit pe ambele feţe, în blocuri a câte 150 file, formate din 50 seturi 
cu câte 3 file numerotate cu acelaşi număr, în culori diferite: albastru - exemplarul 
1, roşu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3. 
    5. Se difuzează: gratuit 
    6. Se utilizează: în baza art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    7. Se întocmeşte: în 3 exemplare de organul de executare 
    8. Circulă: 1 exemplar (albastru) la cumpărător 
                1 exemplar (verde) la debitor 
    9. Se arhivează: 1 exemplar (roşu) la dosarul de executare 
 

    ANEXA 3 
 
    MODEL 
 



                                                              Regim special 
    AF                   MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
                  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 
          DGFP/Direcţia regională vamală ........./AFP ................/ 
          Str. ....................... nr. ....... Localitatea ......... 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
    Dosar de executare nr. ............/.......... 
    Nr. ................ din ..................... 
 
                          PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE 
                             PENTRU BUNURI IMOBILE 
 
    Încheiat astăzi ..... luna ............. anul ....... ora .......... 
    în temeiul art. 162 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    Conform procesului-verbal de licitaţie nr. ............. din data de ........ emis 
de ........................................... s-a valorificat prin vânzare la 
licitaţie*1) ................................................ 
 
    Debitor:                                   Cumpărător: 
    ...............................            .............................. 
    ...............................            .............................. 
    (nume, prenume/denumire, forma             (nume, prenume/denumire, forma 
    juridică)                                  juridică) 
    cod de identificare fiscală*2)             cod de identificare fiscală*2) 
    ..............................             .............................. 
    str. ............. nr. .......             str. ............. nr. ....... 
    localitatea ..................             localitatea .................. 
    judeţul ......................             judeţul ...................... 
 
    - datele de identificare ale bunului mobil ............................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    - descrierea sumară ...................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
 
------------ 
    *1) denumirea bunului adjudecat; 
    *2) se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul 
de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz 
    MFP-ANAF cod 14.13.36.99 
    Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" SA                Format A4/t2 
 
    Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de .............. lei, pentru care 
s-a calculat T.V.A. în sumă de ...................................... lei. 
    Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în 
conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor 
valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de 
19%, sau, după caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinată 
potrivit legii, respectiv conform art. 137 şi 138 din Codul fiscal. 
    Cumpărătorul a efectuat plata preţului în întregime, în numerar sau cu ordin de 
plată, după cum urmează: 
    - ............................. lei, reprezentând taxa de participare la 
licitaţie, cu chitanţa/ordin de plată nr./data ..................., în contul nr. 
............; 
    - ............................. lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu 
valoarea taxei de participare la licitaţie, exclusiv TVA aferentă, cu chitanţa/ordin 
de plată nr./data ...................., în contul nr. ...................; 
    - ....................... lei, reprezentând TVA aferentă cu chitanţa/ordin de 
plată nr./data ......................, în contul nr. ...................... 
    În conformitate cu prevederile art. 162 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-
verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate. 
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la 
instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 169 - 170 din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 



    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se 
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
    Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a încheiat în ...... exemplare. 
 
    Conducătorul organului de executare 
    Nume şi prenume ................... 
        Semnătura .................. 
                    L.S.                                   Cumpărătorul 
                                                (sau reprezentantul său legal) 
                                                   Nume, prenume, semnătura 
                                                               L.S. 
                                                .............................. 
 
    Executor fiscal 
    Nume ............... 
    Prenume ............ 
    Semnătura .......... 
 

    1. Denumire: PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI 
MOBILE 
    2. Cod: 14.13.36.99 
    3. Format: A4/t2 
    4. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special de înseriere şi de 
numerotare, tipărit pe ambele feţe, în blocuri a câte 150 file, formate din 50 
seturi cu câte 3 file numerotate cu acelaşi număr, în culori diferite: albastru - 
exemplarul 1, roşu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3. 
    5. Se difuzează: gratuit. 
    6. Se utilizează: în baza art. 162 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    7. Se întocmeşte: în 3 exemplare de organul de executare. 
    8. Circulă: 1 exemplar (albastru) la cumpărător 
                1 exemplar (verde) la debitor 
    9. Se arhivează: exemplarul 2 (roşu) la dosarul de executare 
 

 


