
ANEXA nr. 8 

 
CONTRACT DE CESIUNE 
a creanțelor bugetare 
Încheiat astăzi, zi ...... lună ...... an ......, la sediul ...........1 
ART. 1 
Părțile contractante 
1. Creditorul bugetar: .............................., cu sediul în ..............., CUI ...................., reprezentat 
prin .........................2, în calitate de Cedent, 
 și  
2. .............................., cu domiciliul fiscal în ...................., cod de identificare fiscală 
.........................3, prin reprezentantul legal/reprezentantul fiscal/împuternicitul 
.............................., în calitate de Cesionar. 
 
ART. 2 
Obiectul contractului 
Prezentul contract are ca obiect, în temeiul art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cesiunea creanțelor bugetare înscrise 
în tabelul definitiv de creanțe, în valoare de ............... lei, pe care Cedentul o are față de debitorul 
...................., cod de identificare fiscală .........................4 
 
ART. 3 
Obligațiile Cesionarului 
(1) Cesionarul se obligă să plătească prețul cesiunii în cuantum de ............... lei.  
(2) Cesionarul a efectuat plata prețului cesiunii prin documentul de plată nr. ............... din data de 
.............../se obligă să efectueze plata prețului cesiunii, în contul ..............., deschis la unitatea 
Trezoreriei Statului ....................: 
 

� integral, în termen de 30 de zile inclusiv de la data încheierii contractului de cesiune. 
Cesionarul a constituit garanții sub forma .................5, care au acoperit cuantumul 
creanțelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe; 
 

� în maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune, respectiv în ..... rate 
lunare/trimestriale/semestriale/anuale. Cesionarul a constituit garanții sub forma 
......................6, care au acoperit atât cuantumul creanțelor bugetare înscrise în tabelul 

                                                           
1 Se va menționa sediul organului fiscal care are calitatea de cedent conform contractului de cesiune. 
2 Se vor menționa numele și prenumele, precum și funcția reprezentantului legal al creditorului bugetar. 
3 Se va menționa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic 
de înregistrare al cesionarului, după caz. 
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. 
5 Se va completa tipul de garanție pe care l-a constituit, respectiv: 
a) mijloace bănești consemnate pe numele ofertantului declarat câștigător la dispoziția organului fiscal la o unitate a 
Trezoreriei Statului; 
b) scrisoare de garanție/poliță de asigurare de garanție potrivit art. 211 din Codul de procedură fiscală; 
c) instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor proprietate a ofertantului declarat câștigător; 
d) încheierea unui contract de ipotecă în favoarea organului fiscal; 
e) încheierea unui contract de gaj în favoarea organului fiscal. 
6Se va completa tipul de garanție pe care l-a constituit, respectiv: 



definitiv de creanțe, cât și valoarea dobânzilor aferente prețului cesiunii, calculate potrivit 
legii. 

Valoarea dobânzilor aferente prețului cesiunii este de .......... lei. Graficul de plată este prevăzut 
în anexa la prezentul contract. 
 
ART. 4 
Obligațiile Cedentului 
Cedentul predă, în original, la data încheierii prezentului contract, titlurile de creanță/titlurile 
executorii în care sunt individualizate creanțele bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe, 
precum și actele de executare emise pentru recuperarea acestora, respectiv7: 
1. ....................................................................... 
2. ....................................................................... 
3. ....................................................................... 
 
ART. 5 
Efectele cesiunii 
 
(1) La data încheierii prezentului contract, Cesionarul preia toate drepturile Cedentului. 
(2) În situația în care plata prețului cesiunii se face într-o perioadă mai mare de 30 de zile de la 
data încheierii contractului de cesiune, Cesionarul datorează dobânzi potrivit Legii nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, de la data 
scadenței, respectiv data încheierii prezentului contract până la data stingerii inclusiv. 
(3) În situația în care Cesionarul nu plătește Cedentului prețul cesiunii la termenul/termenele 
prevăzut(e) la art. 3, prezentul contract reprezintă titlu executoriu pentru Cedent, iar creanța 
acestuia este o creanță bugetară ce poate fi recuperată potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările 
și completările ulterioare. 
(4) În cazul în care prezentul contract devine titlu executoriu potrivit alin. (3), Cesionarul 
datorează pentru prețul cesiunii neachitat obligații fiscale accesorii potrivit Legii nr. 207/2015, 
cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, dobânzile și penalitățile de întârziere se 
calculează de către organul de executare silită și se consemnează într-un proces-verbal potrivit 
art. 227 alin. (8) din Codul de procedură fiscală. 
(5) Creanțele bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe ce au făcut obiectul cesiunii se scad 
din evidența fiscală a debitorului ........................., CIF .........................8. 
(6) Prețul cesiunii se înregistrează în evidența fiscală a Cesionarului și se urmărește încasarea 
acestuia de către organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de 
către Cesionar. 
(7) Cedentul nu este responsabil pentru realizarea de către Cesionar a creanțelor bugetare înscrise 
în tabelul definitiv de creanțe ce au făcut obiectul cesiunii. 
 

                                                                                                                                                                                           
a) mijloace bănești consemnate pe numele ofertantului declarat câștigător la dispoziția organului fiscal la o unitate a 
Trezoreriei Statului; 
b) scrisoare de garanție/poliță de asigurare de garanție potrivit art. 211 din Codul de procedură fiscală; 
c) instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor proprietate a ofertantului declarat câștigător; 
d) încheierea unui contract de ipotecă în favoarea organului fiscal; 
e) încheierea unui contract de gaj în favoarea organului fiscal. 
7 Se vor enumera titlurile de creanță/titlurile executorii în care sunt individualizate creanțele bugetare înscrise în 
tabelul definitiv de creanțe, actele de executare emise pentru recuperarea acestora, precum și numărul și data 
emiterii acestora. 
8 Se va menționa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic 
de înregistrare al cesionarului, după caz. 



 
Prezentul contract intră în vigoare astăzi, ..............., data semnăriilui, și este încheiat în 5 (cinci) 
exemplare originale, din care: câte un exemplar se eliberează părților, un exemplar se comunică 
de către Cedent administratorului judiciar/lichidatorului ..............., un exemplar se comunică de 
către Cedent debitorului .................... și un exemplar se comunică de către Cedent organului 
fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de către Cesionar. 
 
Cedent,                                                                                                          Cesionar, 
 
...................                                                                                                   ................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ANEXĂ  
La Contractul de cesiune nr ...................................../........................................... 
 
 

GRAFIC DE PLATĂ 
 

  
  
NR. CRT TERMEN DE 

PLATĂ 
CUANTUMUL 
RATEI (LEI) 

MAJORĂRI DE 
ÎNTÂRZIERE 
(LEI) 

TOTAL DE 
PLATĂ (LEI) 

0 1 2 3 4=2+3 
     
     
 
 

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

 


