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Nr.intrare/ieşire:........................................ Data ieşirii:................................................ 
 

 
ANUNȚ 

PRIVIND INVITAȚIA DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVĂ 
ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA CESIUNII CREANȚELOR BUGETARE 

În temeiul prevederilor art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că Direcția Fiscală 
Brașov demarează procedura de selecție a cesionarului pentru creanțele bugetare datorate de 
către ……………………………………………………………………….1 cod de identificare 
fiscal………………..2, cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe, 
creanțele curente aferente procedurii insolvenței, respectiv creanțele născute de la data 
publicării tabelului definitiv și până la data încheierii contractului de cesiune, în cuantum 
de……………………. lei. 

Persoanele interesate pot depune ofertele, până cel târziu la data 
de……………………. (zi, lună, an), la sediul organului fiscal, respectiv la adresa str. 
Dorobanților, nr. 4, Brașov (Ghișeul unic – registratura). 

Ofertele se depun în plic închis, pe care vor fi înscrise următoarele: Pentru Comisia de 
selecție a cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare aflate în sarcina debitorului 
………………………………………., precum și numele și prenumele/denumirea 
ofertantului. 

Oferta trebuie să cuprindă următoarele elemente: 

a) Datele de identificare ale ofertantului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale 
reprezentantului fiscal/imputernicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de 
identificare fiscal, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail. 

b) Datele de identificare ale debitorului, respectiv denumirea și codul de identificare 
fiscală, precum și cuantumul creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în 
tabelul denifitiv de creanțe. 

c) Prețul cesiunii, care nu poate fi mai mic decât cuantumul creanțelor bugetare cu care 
organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanță, creanțele curente aferente 
procedurii insolvenței, respectiv creanțele născute de la data publicării tabelului 

                                                           
1 Se va menționa denumirea debitorului intrat în procedura insolvenței pentru care se demarează procedura de 
selecție a cesionarului pentru creanțele bugetare datorate de către debitor. 
2 Se va menționa codul de identificare fiscal al debitorului intat în procedura insolvenței pentru care se 
demarează procedura de selecție a cesionarului pentru creanțele bugetare datorate de către debitor. 



definitiv și până la data încheierii contractului de cesiune, menționat în anunț, 
termenul de plată (zi/lună/an) până la care se face plata și precizarea dacă plata se face 
integral sau în rate, cu menționarea numărului ratelor, fără a putea depăși un an de la 
data încheierii contractului. 

d) Mențiuni referitoare la tipul de garanție ce va fi constituit, potrivit art. 211 lit. a) sau 
b) din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, în cazul în care plata prețului cesiunii nu se face integral până 
la data încheierii contractului de cesiune. 

e) Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care oferta se 
depune de către o persoană fizică. 

f) Împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe cesionar, după caz. 
g) Data și semnătura reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului 

cesionarului.  

Cesiunea creanțelor bugetare poate avea loc numai dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiții: 

a) Prețul cesiunii este cel puțin egal cu valoarea creanțelor bugetare, asigurându-se 
recuperarea integral a creanțelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe și a 
creanțelor născute de la data publicării tabelului definitiv și până la data încheierii 
contractului de cesiune. 

b) Plata prețului cesiunii și recuperarea creanțelor bugetare se realizează într-o perioadă 
de maximum un an de la data încheierii contractului de cesiune. 

c) Constituirea de garanții, cu excepția situației în care plata se efectuează integral până 
la data încheierii contractului de cesiune. 

În situația în care plata prețului cesiunii se face într-o perioadă mai mare de 30 zile de 
la data încheierii contractului de cesiune, se datorează majorări de întârziere calculate la 
nivelul prevăzut la art. 2641 din Codul de procedură fiscală. În acest caz, prețul cesiunii 
reprezintă atât cuantumul creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul 
definitiv de creanțe, creanțele curente aferente procedurii insolvenței, respectiv creanțele 
născute de la data publicării tabelului definitiv și până la data încheierii contractului de 
cesiune cât și majorările de întârziere calculate până la termenul/termenele de plată 
stabil/stabilite prin ofertă. 

 Garanțiile ce trebuie constituite, în situația în care plata nu se efectuează integral la 
momentul încheierii contractului de cesiune, trebuie să acopere atât cuantumul creanțelor 
bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanță, cuantumul creanțelor 
curente aferente procedurii insolvenței, respectiv cuantumul creanțelor născute de la data 
publicării tabelului definitiv și până la data încheierii contractului de cesiune cât și majorările 
de întârziere aferente, calculate până la data achitării prețului cesiunii. 

 

Conducătorul instituției, 

Director executiv 

Nume, prenume……………………….. 
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