
ANEXA nr. 5 

ROMÂNIA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  BRAŞOV 

DIRECȚIA FISCALĂ 
Str. Dorobanţilor, nr. 4,Braşov  500009   Tel : +40-268-474440, Fax : +40-268-410540 

                                dirfiscala@dfbv.ro 
                                                   SERVICIUL JURIDIC Ind: E 
 
Nr.intrare/ieşire: ........…............… Data intrare/ieşire:…………………………… 

 
Comisia de selecție a cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare 

Către.........................1 
Cod de identificare fiscală ............................2 
Str................... nr............. bl................ sc...... et..... ap..... 
Sectorul............. localitatea...............județul........ cod poștal........ 
 

DECIZIE 
 

privind stabilirea rezultatului selecției cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare 
 

 Comisia de selecție a cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare, constituită în 
baza HCL nr. ..................... pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare 
datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței, în temeiul art. 2641 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a analizat ofertele 
depuse în vederea cesionării creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul 
definitiv de creanțe și creanțele curente aferente procedurii insolvenței, în cazul debitorului 
....................................................................3, cod de identificare fiscală 
..........................................4.  
 

I. Ca urmare a Anunțului privind invitația de participare la procedura competitivă în 
vederea cesiunii creanțelor bugetare nr............ din data de......................, privind 
participarea la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanțelor bugetare, 
comisia a constatat faptul că au fost depuse oferte, după cum urmează: 

 
Nr. Crt. Numele și 

prenumele 
/ 
Denumirea 

Codul de 
identificare 
fiscală 

Prețul 
cesiunii 
oferit(lei) 

Termenul 
maxim de 
plată a 
prețului 
cesiunii 

Tipul 
garanției 
ce se va 
constitui 

Data 
depunerii 
ofertei 

       
       

                                                           
1 Se vor menționa numele și prenumele / denumirea ofertantului. 
2 Se vor menționa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală, sau codul 
unic de înregistrare al ofertantului, după caz. 
3 Se va menționa denumirea debitorului intrat în procedura insolvenței pentru care s-a demarat procedura de selecție 
a cesionarului pentru creanțele bugetare datorate de către debitor. 
4 Se va menționa codul de identificare fiscală al debitorului intrat în procedura insolvenței pentru care s-a demarat 
procedura de selecție a cesionarului pentru creanțele bugetare datorate de către debitor. 
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II. Având în vedere prevederile HCL.............................., comisia nu a declarat câștigătoare 
următoarele oferte, după cum urmează: 

 
 

Nr. 
Crt. 

Numele și 
prenumele / 
Denumirea 

Codul de identificare 
fiscală 

Motivul pentru care nu a 
fost declarată câștigătoare 

    
    
    

 
III. Având în vedere prevederile art. 7 din HCL......................., Comisia a declarat 

câștigătoare oferta depusă de către.............................................., întrucât 
................................5 

IV. Decizia nr. ....................... din data de ....................... privind stabilirea rezultatului 
selecției cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare se anulează, potrivit art. 10 
din HCL .............................., având în vedere faptul că ofertantul declarat câștigător prin 
aceasta nu a constituit garanția prevăzută de art. 9 din HCL anterior invocată.6 

 
Împotriva prezentei decizii cel interesat poate depune contestație la organul fiscal emitent 

în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu 
prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării 
acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Președintele comisiei, 
Numele și prenumele........................ 
Semnătura........................................ 
 
Membru comisie, 
Numele și prenumele....................... 
 
Membru comisie, 
Numele și prenumele....................... 
 
Secretar comisie, 
Numele și prenumele....................... 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Se va/vor menționa condiția / condițiile ce a / au fost îndeplinită / îndeplinite de către ofertantul câștigător, astfel 
cum sunt prevăzute la art. 7 din HCL....................................... 
6 Se va completa în situația în care ofertantul declarat cîștigător nu constituie garanția prevăzută la art. 9 din HCL 
................... 



 
 

1. Denumire: Decizie privind stabilirea rezultatului selecției cesionarului pentru recuperarea 
creanțelor bugetare. 
2. Format A4/t1. 
3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic. 
4. Se utilizează în baza prevederilor art. 7 din HCL .............................................. pentru 

aprobarea procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura 
insolvenței și ale art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare. 
5. Se întocmește în mai multe exemplare de către organul fiscal (nr. ofertanți +2). 
6. Circulă câte un exemplar la fiecare ofertant. 
7. Se arhivează: un exemplar la Comisia de selecție a cesionarului pentru recuperarea 

creanțelor bugetare și un exemplar la dosarul fiscal al societății a cărui creanțe au fost cedate. 
 


	SERVICIUL JURIDIC Ind: E

