Stema unităŃii
administrativteritoriale

ROMÂNIA
Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscală: …………........…
Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

Anexa nr. 78
Model 2009 ITL 01
Regim special

Nr. ........../…/20….

PROCES VERBAL
de adjudecare pentru bunuri mobile
încheiat astăzi ....... luna ....…………….. anul .......
În temeiul art. 166 alin.(4) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu
modificările şi completările ulterioare şi conform procesului verbal de licitaŃie ..................../.............…… emis de .................................
……………………………………….... s-a valorificat prin vânzare la licitaŃie1)………………………….........................……..……
Debitor: ....................................................................................

Cumpărător: ................................................................................

(nume, prenume/denumire, forma juridică)

(nume, prenume/denumire, forma juridică)

2)

cod de identificare fiscală ………………..............................
str. ..............................................................................nr. ..........
localitatea..................................................................................
judeŃul .......................................................................................
contul.........................................................................................
banca..........................................................................................

cod de identificare fiscală2)………..................…..........….……
str. ......................................................................…... nr.…….…
localitatea ....................................................................................
judeŃul .........................................................................................
contul ...........................................................................................
banca ...........................................................................................

a) datele de identificare ale bunului mobil .........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
b) descrierea sumară ............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Adjudecarea s-a făcut la preŃul de adjudecare de …………….…… lei.
Cumpărătorul a efectuat plata preŃului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, după cum urmează:
- …….................….. lei, reprezentând taxa de participare la licitaŃie, cu chitanŃa, ordin de plată .................../.................,
în contul nr. …….....................……………………………..;
- ………………........lei, reprezentând preŃul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaŃie, cu
chitanŃa, ordin de plată ..................../.............……, în contul nr. …….....................……………………………..;
-…………………......lei, reprezentând TVA aferentă cu chitanŃa, ordin de plată ..................../.............……, în contul nr.
…….....................……………………………..
În conformitate cu prevederile art.166 alin.(4) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003, republicată în 2007, cu modificările
şi completările ulterioare, prezentul proces verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaŃie la instanŃa judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinŃă, în conformitate cu prevederile art.172-173 din OrdonanŃa
Guvernului nr.92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziŃiilor art.9 alin.(2) lit. d) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003, republicată în 2007, 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 fiscal local,
L.S.……………………………….........…
(prenumele, numele şi semnătura)

Executor fiscal,
L.S.…………………………………
(prenumele şi numele executorului fiscal)

Cumpărător sau reprezentantul său legal,
L.S.………………………………………
(prenumele, numele şi semnătura)

1)
2)

Denumirea bunului adjudecat;
Se va menŃiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;

