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ROMANTA
JUDETUL ARAD

coMUNA COVASTNT
CONSILIUL LOCAL

Consiliul Local Covistnf nr.319,jud.Arad, telefon:O257 I 3A5OO5;
fax= 0257l385O0O; e-mail: primarjacovasint@gmail.com

HOTARAREA NR.87
=================

din data de 19.12.2018
privind aprobarea procedurii de executare siliti a creanlelor fiscale

restante la bugetul loca! al comunei Covdsinf prin aplicarea
sechestrului asupra bunurilor.mobile sau imobile aflate in proprietatea

sau coproprietatea contribuabilului

Consiliul Local al comunei Covdsint,
Av6nd in vedere :

- initiativa primarului comunei Cov5sinf, Marius-Silviu Onet,
exprimata prin expunerea de motive nr. 1O751LO.l2.2O18;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
a primarului prin care motiveaza necesitatea aprobarii acestei hotarari nr.
LO76l tO.L2.2OL8i
]in6nd cont de prevederile:
- Cap VIII privind stingerea creanlelor fiscale prin executare silitd din
Legea nr, 2O712015 privind Codul de procedurd fiscal, cu modificirile gi
completirile ulterioare;
- Ordinul M.D,R.A.P. nr. 3293127.LZ.2OLG pentru aprobarea procedurii
privind evaluarea 9i valorificarea bunurilor sechestrate;
- art. 49O din Legea nr. 227 /2OL5'; Codul fiscal, cu modificdrile 9i
completSrile ulterioare;
- pct. L7O alin.12 din HGR nr.l/2OL6 privind aprobarea noremlor
metodologice de aplicare a Legii nr. 22712OL5, Codul fiscal, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Legii nr. 27312006 privind finanfele publice locale, cu modificirile 9i
completd rile ulterioare;
- art. 36 alin. (2), tit.b) art.36 alin.(4) Iit.d) si art.115 alin.(1) lit.b din
Legea nr, 2t5l2OO1 privind administratia publica localS, republicat6 cu
modificirile gi complet5rile ulterioare;
- avizul favorabil a Comisiei pentru activitS,ti economico-financiare,
agriculturSramenajarea teritoriului 9i urbanism, munci 9i protecfie
socialS;
- Cele 11 voturi pentru din numirul total de 11 donsilieri in funclie
exprimate in gedinta publicS.

tn temeiul, art.45 (1) gi art.115 alin.l lit,b din Legea nr.215l2OOL
republicatd,
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Art.1 - Se aprobi procedura de executare siliti a creantelor fiscale
restante la bugetul local al comunei Covdsin! prin aplicarea sechestrului
asupra bunurilor mobile sau imobile aflate in proprietatea sau
coproprietatea contribuabilului conform Anexei nr. 1 care face parte
integrant5 din prezenta hotir6re.

Art.2 - Cu ducerea Ia indeplinire a prevederilor prezentei hotir6ri se
imputernicegte primaru! comunei cov6sin; gi Birout impozite 9i taxe.

&--3,, - (1) Prezenta hotir6re se comunicS, in mod obligatoriu, prin
intermediul secretarului comunei, in termenul previzut de lege citre:

a)primarului comunei;
b)Institulia prefectului - Judelul Aradi
c) Compartimentul impozite gi taxe;
(2) Prezenta hotdrSre se aduce la cunogtin!5 publici, in mod

obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, in termenul prevdzut
de Iege, prin afigare la sediul Primiriei 9i publicarea pe pagina de internet,
la adresa: www.orimariacovasint.ro .

PRE9EDINTE DE 9EDINTA
Lazir Vasile

/
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CONTRASEMNCEZA
SECRETAR

Marinela Ciutina
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CAPITOLUL I
Dispozilii generale

Art.1.tn cazul in care debitorul nu igi plStegte de bunEvoie obligaliile fiscale
datorate, in vederea stingerii acestora Compartimentul Impozite gi Taxe prin
executorii fiscali procedeaz5 la acfiuni de executare silitS, potrivit prevederilor
Legii nr. 207/2OL5, privind Codul de procedurE fisca15 cu modific5rile 9i
complet5rile ulterioare, fiind abilitat sH ducE la indeplinire mEsurile asigu'iStorii gi
sE efectueze procedura de executare silitE,
Art.2. Executarea silit5 se poate intinde asupra veniturilor 9i bunurilor
proprietate a debitorului, urmEribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se
efectueaz5 numai in m5sura necesari pentru realizarea creanfelor fiscale 9i a

cheltuielilor de executare. Executarea silit5 a bunurilor proprietate a debitorului,
urm5ribile potrivit legii, se efectueazS, de regulS, in limita a 150o/o din valoarea
creanlelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare, cu excepfia cazului in care
din motive obiective in legEturE cu situalia patrimonialS a debitorului acest nivel
nu poate fi respectat.
Art.3. Sunt supuse sechestr6rii 9i valorifieirii bunurile urmEribile, proprietatea
debitorului prezentate de acesta gi/sau identificate de c5tre organul de executare
silitS, in urmEtoarea ordine:
a) bunurile mobile 9i imobile care nu sunt direct folosite in activitatea ce
constituie orincipala surs5 de venit;
b) bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desftgurarea activitSlii care
constituie principala sursE de venit;
c) bunurile mobile 9i imobile care se aflS temporar in delinerea altor persoane in
baza contractelor de arendS, de imrpumut, de inchiriere, de concesiune, de
leasing 9.a.
d) ansamblul de bunuri in condiliile prevederilor art.246;
e) magini-unelte, utilaje, materii prime 9i materiale 9i alte bunuri mobile, precum
gi bunuri imobile ce servesc activitSfii care constituie principda surs5 de venit;
f) produse finite.
Art,4. Organul fiscal poate trece la sechestrarea bunurilor din urmEtoarea
categorie in ordinea celor enumerate la art.3 din procedurE ori de cdte ori
valorificarea bunului din categoria anterioarE nu este posibilE.
Art.5. tn cadrul procedurii de executare silit5 se pot folosi succesiv sau
concomitent modalitEgile de executare silit5 prev5zute in prezenta procedurS.

Procedura de executare silitd a creantelor fiscale restante la bugetut
local al coqrunei Covdsint, judetul Arad, prin aplicarea sechestrului

asupra bunurilor mobile sau imobile aflate in proprietatea sau
coDroprietatea contribuabilului, orecum gi evaluarea gi valorificarea

acestora
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Anexa nr.l la HotirSrea nr.87lL9.t2,2OL8 t ?t

Art.F. Executarea silit5 a creanlelor fiscale nu se perimS.
Art.7, Executarea sllit5 se desfSgoar5 p6nE la stingerea creanfelor fiscale inscrise
in titlul executoriu, inclusiv a creanlelor fiscale accesorii, ori a altor sume
datorate sau acordate potrivit legii prin acesta precum 9i a cheltuielilor de
executare.
Art.8. in cazul in care prin titlul executoriu sunt prev5zute, dup5 caz, crean[e
fiscale accesorii sau alte sume, fErE sE fi fost stabilit cuantumul acestora, ele se
calculeaz5 de c5tre organul de executare silit5 9i se consemneazi intr-un proces
verbal care constituie titlu executoriu gi care se comunicS debitorului.
Art.9. Fa!5 de terfi, inclusiv fa!5 de stat, o garanlie realS 9i celelalte sarcini reale
asupra bunurilor au un grad de prioritate care se stabilegte de la momentul in
care acestea au fost f5cute publice prin oricare dintre modalitSfile prev5zute de
lege.
Art.1O. Executarea silit5 incepe prin comunicarea somafiei. DacE in termen de
15 zile de la comunicarea somaliei nu se stinge debitul, se continuE mEsurile de
executare silitS. Somafia este insolit5 de un exemplar al titlului executoriu emis
de organul de executare silitS,
Art.11. Somalia cuprinde, pe l6ng5 elementele prev6zute la art.46 din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedurE fiscal5 cu modific5rile 9i complet5rile
ulterioare, urm5toarele: numdrul dosarului de executare; suma pentru'care se
incepe executarea silitS; termenul in care cel somat urmeazi sE plsteascE suira
prevSzut5 in titlul executoriu precum 9i indicarea consecinfelor nerespect5rii
acesteia.
Art.12. tnaintea valorific5rii bunurilor, acestea se evalueazS. Evaluarea se
efectueaz6 de organul de executare'silit5 prin experli evaluatori proprii sau prin
experfi evaluatori independenfi. Evaluatorii independenli sunt desemnali in
condiliile art.63 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedur5 fiscalS cu
modific5rile si complet5rile ulterioare. Atet evaluatorii proprii cdt Si evaluatorii
independenli sunt obligafi sE f9i indeplineasc6 atribuliile ce le revin astfel cum
reies din Codul de procedur5 fiscalS, din'actul prin care s-a dispus expertiza,
precum gi din actul prin care au fost numili.
Art.13. Organul de executare silit5 actualizeaz5 prelul de evaluare fin6nd cont
de rata inflaliei
Art.14. Atunci c6nd se consider5 necesar, organul de executare silit5 procedeaz5
la o nou5 evaluare,
Art.15. Organul de executare silit5 poate proceda la o nou5 evaluare in situafii
cum sunt: modific5ri ale prefului de circulalie pe piafa liber5 a bunurilor;
valoarea bunului s-a modificat prin deterior5ri sau amenaj6ri.
Art.15. Sunt supuse execut5rii silite orice bunuri mobile 9i imobile ale
debitorului, cu excepfiile prev5zute de lege.
Art.17. tn cazul debitorului persoanE fizicl, nu pot fi supuse execut5rii silite fiind
considerate ca necesare vielii gi muncii debitorului preaum gi familiei sale,
urm5toarele categorii de bunuri:
a) bunurile mobile,de orice fel care servesc la continuarea studiilor 9i la formarea
profesionalS, precum 9i cele strict necesare exercitdrii -profesiei sau a altei ;

ocupalii cu caracter permanent, inclusiv cele .necesare desfSgurErii activitSlii
agricole cum sunt uneltele, seminfele, ingrSgSmintele, furajele gi animalele de
producfie gi de lucru;
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fi\',&\-p



t?+Anexa nr.l !a Hotir6rea nr,Bl lt9,l2.Z0tg

b) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului gi familiei
sale, precum 9i obiectele de cult religios, dacE nu sunt mai multe de acelagi fel;
c) alimentele necesare debitorului 9i familiei sale pe timp de dou5 luni, iar dac5
debitorul se ocupE exclusiv cu agricultura, alimentele strict necesare p6n5 la
noua recoltS;
d) combustibilul necesar debitorului 9i familiei sale pentru incElzit 9i pentru
prepararea hranei, socotit pentru 3 luni de iarn5;
e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate ingrijirii persoanelor
bolnave;
f) bunurile declarate neurmEribile prin alte dispozifii legale.
Art.18. Bunurile debitorului persoan5 fizic5 necesare desfSgur5rii activitSlii in
calitate de profesionist nu sunt exceptate de la executare silitS.
Art.19. Executarea siliti a bunurilor mobile se face prin sechestrarea 9i
valorificarea acestora, chiar dacE acestea se aflS la un ter[. Sechestrul se
instituie printr-un proces verbal. ln cazul sechestr5rii autovehiculelor, prevederile
art. 740 din Codul de procedurE civilS, republicat, sunt aplicabile in mod
corespunz5tor.
Art.20. Pentru bunurile mobile anterior sechestrate ca m5surb asiguratorie, nu
este necesarb o nou5 sechestrare.
Art.21. Executorii fiscali, la tnceperea execut5rii silite, sunt obligali sH verifice
dac5 bunurile prev5zute la art. 20 se g5sesc la locul aplic5rii sechestrului gi dac5
nu au fost substituite sau degradate, precum 9i sE sechestreze alte bunuri ale
debitorului, in cazul in care cele g5site la verificare nu sunt suficiente pentru
stingerea creanfei.
Art.22. Bunurile nu se sechestreaz5 dac5 prin valorificarea acestora nu s=ar
putea acoperi decdt cheltuielile execut5rii silite.
Art.23. Prin sechestrul infiinlat asupra bunurilor mobile, creditorul fiscal
dobdndegte un drept de gaj care confer5 acestuia in raport cu alli creditori
aceleagi drepturi ca 9i dreptul de gaj in sensul prevederilor dreptului comun.
Art.24. De la data intocmirii procesului-verbal de sechestru, bunurile
sechestrate sunt indisponibilizate. C6t timp dureaz5 executarea silit5 debitorul nu
poate dispune de aceste bunuri dec6t cu aprobarea dat5, potrivit legii, de organul
competent. Nerespectarea acestei interdicfii atrage'r5spunderea, potrivit legii, a

celui in culpE
Art.25. Actele de dispozilie care ar interveni ulterior: indisponibilizErii prev5zute
la art. 24 sunt lovite de nulitate absolutS.
Art.26. tn cazurile in care nu au fost luate m5suri asigur6torii pentru realizarea
integralS a creanlei fiscale gi la inceperea execut6rii silit€ se constatS cE exist5
pericolul evident de instr5inare, substituire sau sustragere de la urmirire a
bunurilor urmdribile ale debitorului, sechestrarea lor va fi aplicat5 odat5 cu
comunicarea somafiei.
Art.27. Sunt supuse executErii silite bunurile imobile propriotate a debitorului. tn
situafia in care debitorul de[ine burnuri in proprietate comunE cu alte persoane,
executarea silit5 se intinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului in urma
partajului judiciar, respectiv asupra sultei. :

Art.28. Executarea silitb imobiliarE se intinde de plin drept gi asupra bunurilor
accesorii bunului imobil, prev5zute de Codul civil. Bunurile accesorii nu pot fi
urm5rite dec6t odat6 cu imobilul.
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Art.29. in cazul debitorului persoan5 fizic5 nu poate fi supus executSrii silite
spaliul minim locuit de debitor 9i familia sa, stabilit in conformitate cu prevederile
legale in vigoare.
Art.3O. Dispozifiile art. 29 nu sunt aplicabile in cazurile in care executarea silitS
se face pentru stingerea creanlelor fiscale rezultate din s5vSrgirea de infractiuni.
Art.31. Executorul fiscal care aplicE sechestrul incheie un proces verbal de
sechestru, dispozifiile art. 238 alin.(9)-(11), art, 239 alin.(1) qi (2) 9i art. 24t din
din Legea nr. 207/20L5 privind Codul de procedur5 fiscalS cu modific5rile 9i
complet5rile ulterioare fiind aplicabile.
Art.32. Sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile in temeiul art. 31 constituie
ipoteca legalS.
Art.33. Dreptul de ipotec5 confer5 creditorului fiscal in raport cu alli creditori,
aceleagi drepturi ca 9i dreptul de ipotec6, in sensul prevederilor dreptului comun.
Art.34. Pentru bunurile imobile sechestrate, organul de executare silit6 care a
instituit sechestrul va solicita de indat5 biroului de carte funciarE efectuarea
inscriptiei ipotecare, anexSnd un exemplar al procesului verbal de sechestru.
Art.35. Biroul de carte funciarE comunic5 organului de executare silitS, la
cererea acestuia, in termen de 10 zile, celelalte drepturi reale 9i sarcini care
greveaz5 imobilul urm5rit precum 9i titularii acestora, care trebuie ingtiin!a!i de
c5tre organul de executare silit5 gi chemafi la termenele fixate pentru V6nzarea
bunului imobil 9i distribuirea prefului.
Art.36. Creditorii debitorului, alfii dec6t titularii drepturilor prev5zute la art.35,
sunt obligafi ca, in termen de 30 de zile de la inscrierea procesului-verbal de
sechestru al bunului imobil in evidenlele de publicitate imobiliarS, sE comunice in
scris organului de executare silit5 titlurile pe care le au pentru imobilul respectiv.
Art.37. La instituirea sechestrului gi in tot cursul executErii silite, organul de
executare silit5 poate numi un administrator-sechestru, dac5 aceast6 mbsurE
este necesar5 pentru administrarea imobilului urm5rit, a chiriilor, a arendei 9i a

altor venituri obfinute din administrarea acestuia inclusiv prentu ap6rarea in litigii
privind imobilul respectiv. q

Art.38, Administrator-sechestru poate fi numit creditorul, debitorul ori alt5
persoanE fizic5 sau juridicS.
Art.39. Administratorul-sechestru consemneazE veniturile incasate potrivit
art.37 la unitSlile abilitate 9i depune recipisa la organul de executare silitS.
Art.40, C6nd administrator-sechestru este numiti 'o alt5 persoan5 dec6t
creditorul sau debitorul, organul de executare silit5 ii fixeazS o remuneralie
[indnd cont de activitatea depusS.
Art.41. Ori de c6te ori este necesar, administratorul-sechestru este obligat sE
prezinte organului de executare silit5 situafia veniturilor gi a cheltuielilor f5cute
cu administrarea bunului imobil sechestrat.
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CAPITOLUL II
Reguli generale privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile

sau imobile aflate in proprietatea sau coproprietatea debitorului

Art.42. (1) tn cadrul procedurii de executare silit5, Compartimentul Impozite gi
Taxe , prin executori fiscali, are dreptul sechestririi de bunuri mobile sau
imobile, urmEribile potrivi legii, aflate in proprietatea sau coproprietatea
contribuabilului care nu a achitat obligaliile bugetare sau fiscale c5tre bugetul
local p6nE la data aplicErii sechestrului.
(2) Sechestrarea bunurilor se face prin intocmirea unui proces-verbal de
sechestru aplicat asupra bunurilor mobile sau imobile, dup5 caz. in procesul
verbal de sechestru, pe l6ng5 informaliile standard prev5zute in tipizatele Model
TOLO ITL 049, respectiv Model 20LG ITL 050, aprobate prin Ordinul L44/2OL6 a
M.D.R.A.P., se consemneaz5 9i:
a) date de identificare a bunului;
b) starea in care se afl5 bunul;
c) date privind calitatea de proprietar respectiv de coproprietar asupra bunului;
d) valoarea care rezult6 din documentul de achizilie a bunului, valoare
inregistrat5 in evidenlele fiscale sau alt inscris;
e) situalia in care bunul rEmdne in custodia contribuabilului sau'" a upui
adminstrator de sechestru sau, in cazul bunurilor imobile, situalia in care bunul
se preia de c6tre organul fiscal local ori se incredinleaz5 unui administraor de
sechestru.
(3) Procesul-verbal de sechestru se intocmegte in 3 exemplare, dup5 cum
urmeaz5 l

a) unul se inmdneazS, sub semn5turS, contribuabilului-debitor sau se comunic5
conform art.47 din Legea nr.20712015 privind Codul de procedur5 fiscalS cu
modificirile 9i complet5rile ulterioare;
b) unul se refine de c5tre organul fiscal local;
c) unul se inainteaz5 biroului de cadastru gi publicitate imobiliarE in
circumscripfia cEruia se situeazE imobilul, in vederea intabulSrii dreptului de
ipotec5 in cartea funciarS, respectiv Agenfiei Nafionale de Administrare FiscalS, in
cazul bunurilor mobile, in vederea inscrierii in Arhiva Electronic5 de Garanlii
Reale Mobiliare, pentru inregistrarea dreptului de ipotec5 mobiliarS, respectiv de
gaj, dupS caz. O copie a procesului verbal de sechestru poate fi transmis5 de
organul fiscal local institufiilor interesate.
(4) Prin inregistrarea procesului-verbal de sechestru la biroul de cadastru 9i
publicitate imobiliari, organul fiscal local, in calitate de creditor fiscal,
dobSndegte un drept de ipotec5 legalS asupra bunului imobil sechestrat pentru o
valoare egalS cu suma cuprinsE in titlurile executorii.
(5) Prin inregistrarea procesului-verbal de sechestru asupra unui bun mobil, prin
intemediul Agenliei Nalionale de Administrare FiscalS, in 'Arhiva Electronic5 de
Garanlii Reale Mobiliare, organul fiscal local in calitate.de creditor fiscal
dob6ndegte:
a) un drept de ipotec5 conform art. 2389 din Codul civil , dac5 debitorul nu a fost
deposedat de bun la data inregistr5rii;
b) un drept de gaj, conform art. 2480-2494 diri Codul civil dac5 debitorul a fost
deposedat de bun la data inregistr5rii.
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(6) Bunurile nu se sechestreaz5 dacE in urma valorific5rii acestora suma este mai
mic5 sau egalS cu valoarea cheltuielilor de executare estimate,
(7) Indiferent de modalitatea prin care se valorific5 un bun sechestrat pentru
care s-a fScut inregistrarea in Arhiva ElecronicE de Garanlii Reale Mobiliare sau la
biroul de cadastru 9i publicitate imobiliarS, dupE stingerea debitului, organul
fiscal local are obliga[ia solicit5rii radierii ipotecii sau gajului, dupE caz.
Art.43. (1) Bunurile sechestrate se evalueaz5 de c5tre experfi evaluatori
contractali de PrimEria comunei CovSsin!.
(2) Prin excepfie de la prevederile alin.(1), contribuabilul poate s5 numeasc5 un
expert evaluator pe cheltuialS proprie. fn acest caz raportul de evaluare intocmit
de cEtre expertul evaluator al contribuabilului se inm6neaz5 organului fiscal local
9i poate fi utilizat pentru valorificarea bunului sechestrat.
(3) Valoarea rezultat5 din raportul de evaluare trebuie sH reflecte valoarea de
pia[5 a bunului 9i este valoarea de referin!5 care se utilizeazd de c5tre organul
fiscal local in vederea valorific5rii bunului.
(4) Organul fiscal local apeleaz5 la exper.ti evaluatori, dupE cum urmeazS:
a) in cazul bunurilor imobile, clSdiri sau terenuri, la experli evaluatori autorizati,
experli tehnici judiciari, auditori financiari, evaluatori imobiliari sau agenf ii
imobiliare;
b) in cazul bunurilor mobile de natura operelor de art5 sau obiectelor de'.colecfie,
la evaluatori de opere de art5, evaluatori de antichitSli sau la casele de licitalie
specializate in valorificarea operelor de art5, respectiv la anticariate;
c) in cazul bunurilor mobile de natura maginilor, utilajelor, echipamentelor sau
mijloacelor de transport, la ingineri speclalizafi, ingineri evaluatori mijloace de
transport sau la firme specializate in achizilia de mijloace de transport in vederea
revdnzErii, respectiv service-uri auto;
d) in cazul obiectelor de cult, la magazine specializate in vSnzarea de produse de
acest6 naturS;
e) in cazul bunurilor mobile de natura bijuteriilor, la case de amanet, consignafii
sau magazine specializate in achizifia de biJuterii in vederea rev6nz5rii;
f) in cazul bunurilor mobile de natura aparaturii electrice, electronice sau
electrocasnice, la magazine specializate in v6nzarea de produse de aceast5
naturS;
g) in cazul bunurilor mobile de natura mobilierului, la magazine specializate in
vinzarea de produse de aceast5 naturS; .

h) in cazul bunurilor mobile de natura stocurilor de materii prime, materiale, la
inginerii de specialitate sau la firme specializate in v6nzarea de produse de
aceast5 naturS;
i) Tn cazul bunurilor mobile de natura produselor agricole, respectiv a fructelor
neculese sau a recoltelor prinse de ridlcini, la ingineri av6nd specializarea
agronomie sau la firme specializate in colectarea in scopul revSnzSrii de produse
agricole; 'i-I

j) in cazul bunurilor mobile dq natura titlurilor de valoare, acfiuni, obligaliuni, la
un broker sau agen[ie de brokeraj.
(5) Evaluatorii prev5zufi la alin.(a) se contracteaz5 de c5tre PrimEria comunei
Covdsin! in condiliile legii. PrimEria comunei Cov5sin[ trebuie sE contracteze
serviciile evaluatorilor in cadrul unor contracte 'cadru pentru o perioad6 de timp
de minim 1 an care sE permit5 apelarea rapid5 la serviciile acestora, cu
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respectarea prevederilor art. 232 din Legea nr. 207/2OL5 privind Codul de
procedur5 fiscalE cu modific5rile 9i complet6rile ulterioare. Cheltuielile ocazionate
cu plata onorariului reprezint5 cheltuieli de executare care se avanseazi din
bugetul local 9i care se va refine prioritar din sumele obfinute in urma valorific5rii
bunurilor.
(6) Evaluatorii prev5zufi la alin.(a) furnizeazE PrimEriei comunei Covdsinf
rapoartele de evaluare intocmite, care trebuie sE reflecte valoarea de pia!5 a
bunului. Valoarea rezultat5 este valoarea de referin!5 care se utilizeaz6 de c5tre
organul fiscal local ln vederea valorificirii bunului.
(7) DacH au fost echestrate bunuri perisabile sau supuse degradbrii, acestea pot
fi v6ndute in regim de urgen!5, iar evaluarea 9i valorificarea acestor bunuri se
efectueaz5 de c5tre organul fiscal local la preful piefei oferit de cumpEr5tor.
(B) ln cazul in care se constat5 modific5ri ale prelurilor de circulalie pe piafa
liber5 a bunurilor sau dac5 valoarea bunului s-a modificat prin deterior5ri sau
prin amenaj6ri, atunci organul de executare silit5 poate face o nou5 expertizS.
Art.44. (1) Competenfa de valorificare a bunurilor sechestrate o are organul
fiscal local in a c5rui razE teritorialS se aflS bunurile sechestrate, urmSnd ca
suma obfinutS, dup5 ce se scad cheltuielile de executare, sE fie refinut5 la
bugetul organului fiscal local care a procedat la valorificare.
(2) Cheltuielile de executare silit5 ocazionate de valorificarea bunurilor
sechestrate sunt in sarcina debitorului gi se fac venit la bugetul din care au fost
avansate.
(3) in cazul in care obligafiile bugetare sau fiscale nu sunt stinse in termen de 15
zile de la data incheierii procesului-verbal de sechestru, organul de executare
silit5 procedeaz5 la valorificarea bunurilor sechestrate prin:
a) inlelegerea pErlilor;
b) v6nzare in regim de consignalie a bunurilor mobile;
c) v6nzare directS;
d) vinzare la licita[ie;
e) alte modalit6fi admise de lege, inclusiv valorificarea bunurilor prin case de
licitalii, case de amanet, firme specializate in achizifia de bunuri in scopul
rev6nz5rii, agenfii imobiliare sau societSli Oe brokeraj dup5 caz;
(a) Stabilirea modalitSlii de valorificare a bunurilor sechestrate se face !in6nd
cont at6t de interesul legitim 9i imediat al creditorului c5t 9i de drepturile gi
obligafiile debitorului urm5rit.
(5) 

-in 
situalia in care, potrivit legii, s-a dispus desfiinlarea sechestrului sau

suspendarea execut5rii silite, organul fiscal local inceteaz5 procedura de
valorificare a bunurilor sechestrate, astfel :

a) in cazul desfiinlErii sechestrului, in funcfie de considerentele desfiin!5rii,
organul fiscal local fie inceteazE executarea silitS, fie efectueazE un nou
sechestru cu respectarea prevederilor legale;
b) in cazul suspendErii executErii silite, organul fiscal local'rsuspendE executarea
silit5 o perioad5 determinat5 d.e timp 9i nu inceteaz5 executarea silitS.
(6) Debitorul nu poate participa, in nume propriu 9i nici prin interpugi, la nici una
dintre modalitSfile de valorificare a bunurilor sechestrate prev5zute la alin.3. '

Art.45. (1) Valorificarea bunurilor.sechestrate prin inlelegerea pS4ilor
presupune ca debitorul sE prezinte la organul fisbal local, in scris:
a) propunerile care i s-au f5cut pentru achizifia bunurilor sechestrate'

/1 t'{O'*1*



,fiAnexa nr.l la Hotir6rea nr.87/t9.12,20t8

b) nivelul de acoperire a creanlelor datorate pentru fiecare propunere;
c) numele 9i prenumele/denumirea potenfialului/potenfialilor cumpEr5tori;
d) termenele p6nE la care fiecare potenlial cump5r5tor achit5 prelul propus.
(2) Organul fiscal local nu ia ?n considerare ofertele care au preluri propuse mai
mici decSt prelul de evaluare.
(3) Organul fiscal local analizeazd ofertele prezentate de debitor si comunic5
acestuia aprobarea fa!5 de una din oferte, termenul limit5 de plat5 9i contu
bugetului local in care cump6r5torul doritor trebuie sE vireze preful oferit.
(a) DupE creditarea contului bugetar, organul fiscal local ridic5 sechestrul aplicat
asupra bunului ce urmeaz6 a face obiectul tranzactiei.
(5) Cheltuielile privind executarea silitd efectuate de organul fiscal local cum ar
fi: costurile aferente evaluErii, dacE a fost cazul, depozitarea, alte costuri de
coresponsen!5 cu debitorul, se consemneazE intr-un proces verbal privind
cheltuielile de executare care constituie titlu executoriu 9i are la baza documente
privind cheltuielile efectuate.
(6) Cheltuielile de executare silitS cad in sarcina debitorului, potrivit art. 256 din
Legea nr. 207 /20L5 privind Codul de procedurE fiscalS cu modific5rile ;i
complet5rile u lterioare.
(7) Vdnzarea bunurilor sechestrate, prin inlelegerea pS4ilor se face dacE
debitorul prezint6 o singurE propunere, cu respectarea condiliei de la alin".(Z;. 

"

Art.46. (1) tn cazul in care organul fiscal local a sechestrat bunuri care sunt
perisabile sau sunt supuse degrad6rii, acestea pot fi valorificate prin procedura
de v6nzare directS.
(2) Evaluarea bunurilor perisabile sau supuse degradErii sechestrate se
efectueaz5 de c5tre organul fiscal lbcal, avdnd in vedere prelul pielei. in acest
scop, organul fiscal local culege informalii de la comercianli cu privire la prefurile
cu care se v6nd asemenea bunuri. Pe baza informaliilor primite, organul fiscal
local stabilegte preful la care bunurile sechestrate se pot vinde prin procedura de
vSnzare directS.
(3) Organul fiscal local mai poate apliCa procedura de v6nzare direct5 in
urm5toarele cazuri:
a) inaintea inceperii procedurii de valorificare prin licitalie, dac5 se recupereaz5
integral creanla fiscalS ;
b) dupE finalizarea unei licitafii, dac6 bunul/bunurile sechestrat(e) nu a/au fost
v6ndute gi se ofer6 cel pufin prelul de evaluare.
(a) tn cazul in care organul fiscal local inregistreaz5 mai multe cereri, atunci
vinde bunul persoanei care ofer5 cel mai mare pre! fa!5 de preful de evaluare.
(5) V6nzarea direct5 a bunului se face chiar dac5 se prezint5 un singur
cumpirEtor.
(6) V6nzarea direct5 se realizeazi prin incheierea unui proces 'verbal care
constituie titlul de proprietate. Procesul-verbal se incheie in momentul in care
cump5r5torul face plata integralS a pre[ului oferit pentru buhurile sechestrate.
(7) Procesul verbal prev5zut la alin. (6) cuprinde urmEtoarele inforrnafii:
a) datele de identificare ale contribuabilului debitor al cErui bun se executS;
b) datele de identificare ale cumpEr5torului, precum 9i starea civilE, in cazul
persoanei fizice;
c) datele de identificare ale bunului;
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d) datele de identificare ale organului fiscal local, numSrul 9i data dosarului de
executare, numHrul 9i data procesului verbal de sechestru, titlul/titlurile
executorii care fac obiectul dosarului de executare a contribuabilului debitor
precum 9i valoarea creanfelor cuprinse in acestea;
e) preful gi taxa pe valoarea adEugatS, dac5 este cazul;
f) documentul prin care s-a efectuat plata 9i data la care s-a efectuat plata;
g) menliunea cE documentul constituie titlu de proprietate, iar in cazul bunurilor
imobile cE poate fi inscris in cartea funciarS;
h) men[iunea, dac6 este cazul, cE drepturile reale 9i privilegiile care greveaz5
bunul, instituite de cEtre organul fiscal local au fost radiate,
i) alte informafii pe care le stabilesc p54ile, dupE caz.
Art.47, (1) Valorificarea bunurilor sechestrate prin modalitS[ile prev5zute la art.
247 alin,(3) lit b) 9i c) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedur5 fiscalS
cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare, s€ realizeaz5 dupE ce bunurile
sechestrate au fost evaluate prin una din modalitSlile prev5zute la art. 43 din
prezenta ProcedurS.
(2) Valorificarea bunurilor sechestrate, prin vAnzare in regim de consignafie, case
de licitafie specializate, case de amanet, anticariate, agenfii imobiliare, brokeri
sau agenfii de brokeraj se realizeaz5 prin parcurgerea urmStoarelor etape:
a) intre organul fiscal local 9i entitatea care valorific5 se incheie un proce"S-verbal
de predare-primire a bunului in scopul v6nzErii, care va cuprinde: p54iie;
descrierea bunului; preful la care a fost evaluat bunul, inclusiv comisionul
perceput; precizarea cE bunul poate fi valorificat la prelul minim rezultat conform
evaluHrii bunului; datele contribuabilului debitor al cErui bun se executS; numErul
gi data procesului-verbal de sechestru; titlul/titlurile executoriu/executorii care
fac obiectul dosarului de executare a contribuabilului debitor precum 9i valoarea
creanfelor cuprinse in acestea gi mandatarea entitSlii care valorificS bunul in
numele organului fiscal local.
b) comisionul entitSlii care valorific5 bunul nu este inclus in preful de evaluare,
respectiv in prelul de v6nzare a bunului."Acesta se plStegte de c5tre organul
fiscal local, ulterior valorific5rii bunului si virErii prefului de v6nzare in conturile
organului fiscal local 9i reprezint5 cheltuialS de executare,
c) in cazul in care bunul se valorific5 la un pre! superior prelului de evaluare,
entitatea care valorific5 vireaz5 prelul incasat, integral, organului fiscal local.
d) prelul incasat de c5tre entitatea care valorific5 bunul se vireazd in conturile
organului fiscal local in termen de maxim 3 zile de la ?ncasare.
e) in cazul entitSlii care valorific5 bunuri mobile in numele organului fiscal local,
dupE primirea prefului de v6nzare-cumpErare a bunului se intocmegte actul de
vinzare-cump5rare, incheiat in 4 exemplare , unul pentru cump5r5tor, unul
pentru entitatea care valorificS, unul pentru organul' fiscal local 9i unul pentru
contribuabilul debitor.
f) in cazul entit6lii care valorific6 bunuri imobile in numele'organului fiscal local,
odat5 cu virarea prefului incQsat, comunicE organului fiscal. local gi datele de
identificare ale cumpSr5torului. Organul fiscal local, in termen de 3 zile,
intocmegte un proces-verbal care constituie titlul de proprietate 9i care va ;

cuprinde pe 16ng5 informa[iile prev5zute la .art. 46 alin.(7) din prezenta
procedurE gi informa[iile privind entitatea mahdatatE sE valorifice precum gi

comisionul ce urmeaz5 si se plSteasc6 acesteia de c5tre organul fiscal local.
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Art.48. (1) Valorificarea bunurilor sechestrate prin vSnzarea la licitafie,
organizatS de c5tre organul fiscal local, poate fi realizat5 in cadrul procedurii de
executare inainte sau dupE utilizarea celorlalte modalitSfi de executare.
(2) Licitafia se organizeaz5 de cbtre o comisie de licitafie consitutit5 din 3
persoane desemnate, prin dispozifie sau decizie, dup5 caz, de c5tre conducStorul
organului fiscal local. Atribufiile comisiei de licitafie sunt cele prev5zute la art.
251 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedurE fiscal6 cu modific5rile 9i
com plet5 rile u lterioa re.
(3) Organul fiscal local este obligat sE efectueze publicitatea vSnz5rii la licitalie
cu cel pufin 10 zile inainte de data fixat5 pentru desfSgurarea acesteia,
(4) Organul fiscal local are obligalia ingtiinf5rii debitorului, custodelui 9ilsau
administratorului-sechestru, dup5 caz, precum 9i titularilor drepturilor reale 9i ai
sarcinilor care greveaz5 bunul sechestrat, dac5 este cazul, cu privire la data, ora
gi locul desfSgurErii licita!iei.
(5) Publicitatea v6nz5rii se realizeaz5 conform prevederilor art. 250 alin. (2) 9i
(4) din Legea nr,207/2015 privind Codul de procedurb fiscalS cu modific5rile 9i
complet5rile ulterioare. Publicitatea v6nzErii prin afigarea anunfului in Monitorul
oficial al Rom6niei, partea a IV-a, este opfional5,
(6) Locul de desfSgurare al licitaliei poate fi:

b) locul stabilit de c6tre organul fiscal local.
(7) Ofertanlii sunt obligafi sE depunE documentele prev5zute la art. 250 alin, (7)
din Legea nr. 20712OL5 privind Codul de procedurE fiscalS cu modific5rile 9i
complet5rile ulterioare p6nE cel t6rziu cu o zi inainte de data licitafiei, in cazul in
care acesta este o zi lucr5toare. in cazul in care in ziua de dinaintea zilei
organiz5rii licitafiei este o zi nelucr5toare, atunci termenul de depunere este
ultima zi lucr6toare de dinaintea zilei lictaliei.
(B) Ofertele pot fi depuse direct sau prin pogt5 la locul indicat prin anunful
privind v6nzarea bunurilor prin licitafie.
(9) in cazul pl5lii taxei de participare de 10o/o din valoarea bunului stabilit5 prin
evaluare, care reprezint5 prelul de pornire a licitaliei, prin decontare bancarE sau
prin mandat pogtal, organul fiscal local are obligalia verificSrii credit5rii contului
general al Trezoreriei Statului cu sam respectivS.
( 10) Ofertanlii se pot prezenta la licitalie direct sau prin mandatari care
dovedesc mandatul prin procurb specialS in formi autgnticS.
(11) Prelul de pornire este:
a) egal cu prelul de evaluare a bunului in cazul primei licitalii organizate;
b) prelul de evaluare a bunului diminuat cu 25o/o in cazul celei de-a doua licitafii
organizate;
c) prelul de evaluare a bunului diminuat cu 50o/o in iazul celei de-a'treia licitalii
organizate,
(12) DacE nici in urma celei de-a treia licitafii bunul nu se vinde, atunci la cea de-
a patra licitalie organizat5 bunul se vinde cu prelul cel mai mare oferit.
(13) Adjudecarea ,se face in favoarea prefului egal cu prelul de pornire sau a

prefului cel mai mare oferit peste prelul de pornire a licitafiei, conform alin. (11) :

sau a prelului cel mai mare oferit conforrn alin. (12).
(14) Adjudecarea se face de c5tre comisia de licitalie prin intocmirea unui
proces-verbal de adjudecare care constituie titlul de proprietate gi cuprinde

/;
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menliunile prev5zute in art. 254 alin. (2) din din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedurE fiscalS cu modific5rile 9i completirile ulterioare.
Adjudecatarul este obligat sE efectueze plata diferenfei dintre preful cu care a
adjudecat 9i taxa de participare la licitafie, in termen de cel mult 5 zile de la
plata avansului prevHzut in art. 253 alin. (1) din Legea nr. 207/2OL5 privind
Codul de procedurE fiscalS cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare, dac5 bunul a
fost v6ndut in rate.
(15) La finalizarea licitaliei, comisia de licitalie intocmegte un proces-verbal
privind desfSgurarea 9i rezultatul licitaliei care va cuprinde elementele prev5zute
la art. 251 alin,(11) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedur5 fiscalS
cu modific5rile gi complet5rile ulterioare, gi care va fi semnat de tofi membrii
comisiei de licitalie 9i de ofertanlii prezenli sau cel pufin de ofertantul c6gtigEtor.
(16) tn termen de 5 zile de la intocmirea procesului-verbal de adjudecare,
organul fiscal local are obligalia sE rerstituie taxa de participare c5tre
participanfii care au depus oferte de cumpHrare 9i nu au fost adjudecatari.
(17) taxa de participare nu se restituie:
a) ofertanlilor catre nu s-au prezentat la licitafie;
b) ofertantilor care au refuzat sE semneze la incheierea procesului-verbal de
adjudecare;

(18) taxele de participare relinute de c5tre organul fiscal local potrivit alin.(L7)
se fac venit la bugetul local din care s-au avansat cheltuielile de executare,
(19) DacI adjudecatarul nu plStegte prelul conform alin, (14), organul fiscal local
reia licitalia in termen de 10 zile de la data adjudec5rii, iar adjudecatarul este
obligat dup5 cum urmeazS:
a) ise refine taxa de participare, care se face venit la bugetul local;
b) este obligat, suplimentar, la plata cheltuielilor cu organizarea urmStoarelor
licitafii organizate de organul fiscal local, respectiv alte cheltuieli de urmHrire
p6n5 la valorificarea bunului, care nu se mai stabilesc in sarcina debitorului
executat de c5tre organul fiscal local; ']'

c) este obligat la plata diferenlei dintre prelul cu care el a adjudecat 9i prelul cu
care se adjudec5 ulterior, care va stinge debitele din titlul executoriu emis pe
seama debitorului.
(20) Pentru sumele prev5zute la alin. (19) lit. b) 9i c), organul fiscal local
intocmegte un proces-verbal care constituie titlu executoriu 9i care permite
organului fiscal local sE inceapE executarea silit5 impotriva adjudecatarului care
nu a efectuat plata.
Art,49. (1) tn deschiderea licitafiei, pregedintele comisiei anun!5 obiectul
licitafiei, pasul de licitare, ?n cazul in care sunt mai mulli participanli, care este
cel mai mare pre[ din ofertele de cump5ra rescrise,' dac5 acesta este superior
prefului de pornire al licitaliei stabilit potrivit art.250 din Legea nr,207/20L5
privind Codul de procedurE fiscalS cu modificErile 9i cornpletSrile ulterioare,
precum 9i modul de desfSgura.re a licitaliei
(2) Pentru eficienfa procedurii, comisia de licitafie poate stabili un pas de licitare
care poate fi cuprins intre 5olo gi 150/o din prelul de incepere a licitafiei, )

(3) La termenele fixate pentru !inerea .licitafiei, pregedintele corhisiei dE citire
mai int6i anunfului de v?nzare 9i apoi ofertelor piimite potrivit art.48 alin. (8) din
prezenta procedurS.
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(4) Comisia de licitasfie va oferi spre v6nzare bunurile, prin trei sgtrigEri
succesive in care se pot face opliuni gi supralicit5ri, conform pasului de licitare
stabilit in condi[iile alin. (2), fa!5 de preful cel mai mare din ofertele de
cumpErare scrise, dac5 acesta este superior prelului de pornire a licitaliei, sau, in
lipsa unei aemenea oferte, chiar fa!5 de acest pre[.
(5) Bunul se adjudec5 celui care, dupE trei strig5ri succesive, ofer5 prelul cel mai
mare fie fa!5 de prelul de pornire, fie fa!5 de pretul de incepere a licitaliei, dup5
caz,
(6) dacE se prezint5 un singur ofertant care ofer5 cel pulin prelul de pornire,
acesta este declarat adjudecatar.
(7) CSnd in cadrul unei gedinle nu au putut fi licitate toate bunurile, licitafia
inceputE va continua in zilele urm5toare, la ora stabilit5 de comisia de licitalie 9i
anunlat5 de organul fiscal local inainte de inchiderea gedinfei, fErE alte
formalitSli legale de publicitate,
(B) Bunurile mobile corporale se vor vinde fiecare in parte sau mai multe
impreunS, in raport cu natura 9i destinafia lor, av6nd in vedere procesul-verbal
de sechestru gi raportul de evaluare.
(9) Vdnzarea la licitafie a bunurilor imobile se va line separat pentru fiecare
imobil sau corp de proprietate, avdnd in vedere procesul-verbal de sechestru 9i
raportul de evaluare.
(10) Prin excepfie de la alin. (9), in cazul in care organul fiscal local"a opfat
pentru executarea silit5 in ansamblu a bunurilor, atunci acestea se valorific5 in
ansamblu.
(11) tn cazul in care, dup5 aplicarea procedurii prin strigare, exist6 mai
participanli la licitafie care oferd acelagi pre!, adjudecatarul se va stabili
dupi urm5toarele criterii 9i in aceast5 ordine:
a) are asupra bunului urmErit garanfii reale inscrise in Arhiva ElectronicE de
Garanlii Reale Mobiliare sau in cartea funciarE;
b) a avut oferta scr.is5 cea mai mare;
c) alte criterii, stabilite de comisie gi comunicate participan[ilor inainte de
inceperea licitafiei. {

(12) DupE fiecare licitafie se intocmegte un proces-verbal privind desfSgurarea 9i\- rezultatul licitatiei, conform art. 48 alin.(15) din prezenta ProcedurS.
Art.SO. (1) in cazul vdnz5rii prin licitalie a unor bunuri imobile, cump5r5torul
adjudecatar poate solicita plata prefului in cel mult 12 rate prin depunerea la
registratura organului fiscal local a unei cereri scrise in acest sens, la care trebuie
sE anexeze dovada pl5fii a cel pulin 50o/o din prelul de adjudecare a bunului
imobil,
(2) Conduc5torul organului fiscal local poate aproba plata in rate, in cel mult 5

zile de la data depunerii cererii in condiliile prev5zute la lin, (1). Conduc5torul
organului fiscal local poate aproba plata in rate in urmEtoarele condilii:
a) diferen[a dintre prelul de adjudecare gi suma rezultat5 din cumularea taxei de
participare 9i cele 50o/o din pre[ul de adjudecare achitat in'ibondiliile alin. (1) se
achit5 in cel mult 12 rate lunare;
b) data scadentS,a ratei lunare se stabilegte de c6tre conduc5torul organului
fiscal local. Acesta poate !ine cont de sugestia adjudecatarului solicitant al plStii
in rate;

mulli
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c) incepdnd cu a gasea zi de la adjudecare, adjudecatarul cEruia i-a fost aprobat;
plata in rate datoreaz5 major5ri de int6rziere, calculate la soldul sumei de plat5
9i achitate la termenele scadente stabilite conform literei b).
(3) Majortrile de intdrziere incasate conform alin. (2) lit.c) se fac venit la bugetul
local.
(a) tn cazul in care cump5r5torul c6ruia i-a fost aprobat5 cererea de plat| a
prelului in rate nu plStegte restul de pre! in condiliile gi la termenele stabilite, el
poate fi executat silit pentru plata sumei datorate in temeiul titlului executoriu
emis de organul de executare silit5 competent pe baza procesului-verbal de
adjudecare.
Art.51. Prevederile prezentei proceduri se completeaz5 cu prevederile din Legea
nr.20712015 privind Codul de procedurH fiscalS cu modific5rile gi complet5rile
ulterioare.
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