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Anexa nr. 1 

(Anexa nr. 3 la Legea nr. 318/2015) 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE 

Nr. ................. din ..................................... 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE STOCURI DE BUNURI SAU PRODUSE  

 

 

Având în vedere .................................................. (solicitarea/ ordonanța/ 

încheierea)  emisă de către ........................................................................... se 

încheie prezentul proces-verbal de predare-preluare între 

................................................................. (unitatea predătoare), reprezentat(ă) 

de dl/d-na ................................................................., (funcția) 

................................................................., şi 

................................................................. (unitatea primitoare), reprezentat(ă) 

de dl/d-na ................................................................., 

................................................................. (funcția), cu ocazia predării-preluării 

a următoarelor stocuri de bunuri/produse: 

1. .................................................. 

2. .................................................. 

3. .................................................. 

Descrierea stocului/stocurilor de bunuri/produse care face/fac obiectul transferului: 

................................................................................................................

................................................................................................................

.......................................................................................................... 

Persoanele prezente formulează următoarele observații:  

................................................................................................................

................................................................................................................

.......................................................................................................... 

Au fost realizate fotografii în condiții de luminozitate...........................................; 

Cu ocazia preluării, nu au fost aduse modificări sau deteriorări bunurilor indisponibilizate; 

Bunurile rămân în custodia ...........................................................................; 

Activitățile descrise s-au desfășurat între orele ..............și ..............; 

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în ..............exemplare. 

 

 

 

Numele şi prenumele ...................                       Numele şi prenumele ...................  

Semnătura .........................                                       Semnătura ......................... 

 

 

 

 

 



2 
 

Anexa nr. 2 

(Anexa nr. 4 la Legea nr. 318/2015) 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE 

Nr. ................. din ..................................... 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE BUNURI MOBILE  

 

 

Având în vedere .................................................. (solicitarea/ ordonanța/ 

încheierea)  emisă de către ........................................................................... se 

încheie prezentul proces-verbal de predare-preluare între 

................................................................. (unitatea predătoare), reprezentat(ă) 

de dl/d-na ................................................................., (funcția) 

................................................................., şi 

................................................................. (unitatea primitoare), reprezentat(ă) 

de dl/d-na ................................................................., 

................................................................. (funcția), cu ocazia predării-preluării 

a următoarelor bunuri mobile: 

1. .................................................. 

2. .................................................. 

3. .................................................. 

Descrierea bunului care face obiectul transferului: 

................................................................................................................

................................................................................................................

.......................................................................................................... 

Persoanele prezente formulează următoarele observații:  

................................................................................................................

................................................................................................................

.......................................................................................................... 

Au fost realizate fotografii în condiții de luminozitate...........................................; 

Cu ocazia preluării, nu au fost aduse modificări sau deteriorări bunurilor indisponibilizate; 

Bunurile rămân în custodia ...........................................................................; 

Activitățile descrise s-au desfășurat între orele ..............și ..............; 

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în ..............exemplare. 

 

 

 

Numele şi prenumele ...................                       Numele şi prenumele ...................  

Semnătura .........................                                       Semnătura ......................... 
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Anexa nr. 3 

(Anexa nr. 5 la Legea nr. 318/2015) 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE 

Nr. ................. din ..................................... 

 

 

 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE/IMOBILE 

Anul ............... luna ..................... ziua ......... 

 

 

În ziua de............ luna .......... anul ......., ora ........, în localitatea ........................., 

str. ..... nr. ......, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile/imobile, prima 

licitaţie/licitaţia a ....-a.: 

 

Denumirea bunului│Descriere sumară│Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, 

exclusiv TVA (lei)│  Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*)  │  Observaţii  │ 

1. ................................................................ 

2. ................................................................ 

3. ................................................................ 

4. ................................................................ 

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor 

mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta 

Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, înainte de data stabilită 

pentru vânzare. 

Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la 

locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. 

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea. 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ...................... 

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 

............................ 

Data afişării: ................................ 

 

 

Conducătorul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, 

Numele şi prenumele ...................  

Semnătura ............................................ 

L.S. 
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Informaţii privind formularul: 

1. Denumire: Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile 

2. Format: A4/t1 

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic. 

4. Se întocmeşte în mai multe exemplare de către organul de valorificare. 

5. Circulă câte 1 exemplar la sediul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor 

Indisponibilizate, al primăriei în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, la sediul 

şi domiciliul debitorului, la locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se află 

bunurile sechestrate, pe pagina de internet. 

6. Se arhivează 1 exemplar la dosarul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor 

Indisponibilizate. 
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Anexa nr. 4 

(Anexa nr. 6 la Legea nr. 318/2015) 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE 

Nr. ................. din ...................... 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor 

mobile/imobile 

 

 

 

Încheiat astăzi, ....... anul ....... luna ........, ora ........, în localitatea .............., str. 

.................................. nr. ...... 

S-a întocmit prezentul proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei organizate 

care are ca obiect valorificarea bunului mobil/imobil /bunurilor mobile/imobile pentru care 

s-a efectuat publicitatea prin Anunţul de vânzare nr. ..... din data de 

..........................Reprezentantul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor 

Indisponibilizate a dat citire la momentul organizării licitaţiei mai întâi anunţului de vânzare 

şi apoi ofertelor scrise primite, potrivit legii, pentru bunurile 

mobile/imobile................................................. 

Informaţii despre participanţii la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant: 

1. ...................................................................... 

2. ...................................................................... 

3. ...................................................................... 

4. ...................................................................... 

Ca urmare a organizării licitaţiei pentru valorificarea bunului mobil/imobil/bunurilor mobile 

/imobile pentru care s-a făcut publicitatea prin anunţul de vânzare pentru care sa dat citire, 

rezultatul acesteia este următorul: 

- nu s-a realizat vânzarea pentru următoarele bunuri: ..................... 

...................................................................... 

Denumirea bunului mobil/imobil: .............................. 

Descrierea sumară: ................ 

Preţul bunului mobil/imobil, exclusiv TVA - lei: ............... 

Motivul pentru care nu s-a realizat valorificarea bunului mobil/imobil, după caz: 

.............................. 

Preţul de evaluare: ............... 

Preţul de pornire: .................. 

- a fost/au fost adjudecat(e) următoarele bunuri: ........................................ 

......................................................................... 

Denumirea bunului mobil/imobil adjudecat: ....................................................... 

Descrierea sumară: ............... 

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: .................. 

Preţul bunului mobil/imobil, exclusiv TVA - lei: ........................ 

Valoarea TVA*), după caz, aferentă preţului de adjudecare - lei: ............... 
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*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor 

mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare. TVA datorată conform prevederilor titlului VII din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, va fi 

plătită odată cu preţul de adjudecare sau, după caz, se aplică taxarea inversă conform 

prevederilor art. 331 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Se aplică 

procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare silită 

prevăzută de normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare, şi dacă livrarea este operaţiune neimpozabilă conform 

prevederilor art. 270 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, se face această menţiune în prezentul proces-verbal. 

Datele de identificare ale adjudecatarului: .............................. 

Preţul de evaluare: ......... 

Preţul de pornire: .................. 

Preţul de adjudecare: ......... 

Adjudecatarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea garanţiei de 

participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile 

lucrătoare de la data adjudecării, la banca 

..............................................................., în contul ....................... . 

Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii: 

......................................................................................... 

......................................................................... 

Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ................. exemplare. 

 

 

 

Comisia de licitaţie:                       Participanţi: 

Numele .........................       Numele ......................... 

Prenumele ......................       Prenumele ...................... 

Semnătura ......................       Semnătura ...................... 

 

 

 

Informaţii privind formularul: 

1. Denumire: Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea 

bunurilor mobile/imobile 

2. Format: A4/t1 

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic. 

4. Se întocmeşte în 3 exemplare de către reprezentantul Agenţiei Naţionale de Administrare 

a Bunurilor Indisponibilizate. 

5. Circulă: 

- 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul său legal); 

- 1 exemplar la debitor. 

6. Se arhivează 1 exemplar la dosarul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor 

Indisponibilizate. 
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Anexa nr. 5 

(Anexa nr. 7 la Legea nr. 318/2015) 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE 

Nr. ................. din ................. 

 

 

 

CERTIFICAT DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI MOBILE/IMOBILE 

Încheiat astăzi, ....... luna ........ anul ........., ora .......... 

 

 

S-a întocmit prezentul certificat de adjudecare pentru bunul mobil/imobil valorificat prin 

vânzare la licitaţie conform Procesului-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei 

pentru valorificarea bunurilor mobile/imobile nr. ...................... din data de 

..................... emis de ................................................................... 

 

I. Datele de identificare ale cumpărătorului: 

......................................................................... 

......................................................................... 

 

II. Datele de identificare ale proprietarului: 

......................................................................... 

......................................................................... 

 

III. Datele de identificare ale bunului mobil/imobil: 

- denumirea bunului mobil/imobil ............................................... 

- descrierea sumară: .................................................... 

Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de .................... lei, pentru care s-a 

calculat T.V.A. în sumă de ............... lei*). 

 

*) TVA se datorează conform prevederilor titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, va fi plătită odată cu preţul de adjudecare 

sau, după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art. 331 din Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare. Se aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări 

de bunuri efectuate prin executare silită prevăzută de normele metodologice de aplicare a 

titlului VII din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi dacă livrarea este 

operaţiune neimpozabilă conform prevederilor art. 270 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se face această 

menţiune în prezentul proces-verbal. 

Cumpărătorul a efectuat plata preţului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, după 

cum urmează: 

- ........................ lei, reprezentând garanţia de participare la licitaţie, cu chitanţă/ordin 

de plată nr. /data .............., în contul nr. .......................; 

- ........................ lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea garanţiei 

de participare la licitaţie, exclusiv T.V.A. aferentă, cu chitanţă/ordin de plată nr./data 

...................., în contul nr. ..................................; 
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- ........................ lei, reprezentând T.V.A. aferentă, cu chitanţă/ordin de plată nr. /data 

.............., în contul nr. ................ . 

 

Prezentul certificat de adjudecare constituie titlu de proprietate. 

 

Prezentul certificat de adjudecare s-a încheiat în .......... exemplare. 

 

 

 

Conducătorul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, 

Comisia de licitaţie: 

Numele şi prenumele ........................... 

Semnătura ..................................... 

Cumpărător: 

Numele şi prenumele ........................... 

Semnătura ..................................... 

 

 

 

Informaţii privind formularul: 

1. Denumire: Certificat de adjudecare pentru bunuri mobile/imobile 

2. Format: A4/t1 

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic. 

4. Se întocmeşte în 3 exemplare de către Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor 

Indisponibilizate, după caz. 

5. Circulă 

- 1 exemplar la cumpărător (sau reprezentantul său legal); 

- 1 exemplar la proprietar. 

6. Se arhivează 1 exemplar la Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor 

Indisponibilizate. 
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Anexa nr. 6 

(Anexa nr. 8 la Legea nr. 318/2015) 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE 

Nr. ...................... din ........................... 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

DE PREDARE-PRIMIRE A BUNURILOR VALORIFICATE 

 

 

 

Încheiat astăzi, ............. luna ............. anul .............., ora .............., în localitatea 

......................, sectorul/judeţul .............., str. ............................. nr. ......., bl. 

........., sc. ............, et. .........., ap. ..........., locul predării/primirii 

............................. 

Din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate am procedat la 

predarea bunurilor ce au fost valorificate, pentru care aţi fost declarat cumpărător prin: 

- Procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile/imobile nr. ................ din data de 

................................... 

Datele de identificare ale cumpărătorului: 

.............................................................................. 

Datele de identificare ale bunului mobil/imobil: 

- denumirea bunului mobil/imobil: ................................................................ 

- descrierea sumară: ............................................................................ 

Caracteristicile şi elementele bunurilor care fac obiectul prezentului proces-verbal de 

predare-primire corespund cu cele ale bunurilor mobile/imobile descrise în: 

Anunţul privind vânzarea bunurilor mobile/imobile nr. ............ din data de ..........., în 

Procesul-verbal de adjudecare bunuri mobile/imobile nr. ............ din data de .............. 

şi cu cele prezentate cu ocazia organizării vânzării. 

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ................................. exemplare. 

 

 

Reprezentantul Agenţiei Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate            

Numele şi prenumele ......................  

Semnătura ................................      

 

Cumpărător 

  Numele şi prenumele ............. 

Semnătura ....................... 

 

Custode 

Numele şi prenumele/denumirea ........................... 

Semnătura ............................................... 

 

L.S. 
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Informaţii privind formularul: 

1. Denumire: Proces-verbal de predare-primire a bunurilor valorificate 

2. Format: A4/t1 

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic. 

4. Se întocmeşte în 4 exemplare de către reprezentantul Agenţiei Naţionale de Administrare 

a Bunurilor Indisponibilizate, după caz. 

5. Circulă: 

- 1 exemplar la cumpărător; 

- 1 exemplar la custode, după caz. 

6. Se arhivează 1 exemplar la Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibili 


