Stema unităţii
administrativteritoriale

ROMÂNIA
Oraşul Corabia
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Anexa nr. 64
Model 2009 ITL 089

Codul de identificare fiscală: 4716810
Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail: Corabia,Olt,Str.Cuza
Voda,Nr.54/0249.560703/0249.506154/primariacorabia@yahoo.com

Nr. ........../…/20….

PROCES-VERBAL
de predare-primire1)
încheiat astăzi......, luna ......................., anul ...…, ora......,

În temeiul art. 159 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul............................................
…………………………, executor fiscal, cu legitimaţia nr. …….. / ………, am predat următoarele bunuri
mobile, sechestrate prin procesul-verbal încheiat la data de ………………....., înregistrat sub nr. ……….........../
………........….., care vor fi supuse vânzării în regim de consignaţie.
Denumirea bunurilor mobile, descriere,
stare de uzură, semne particulare de
identificare

U.M.

Cantitatea

Preţul
unitar/U.M.

Valoarea (lei)

Subsemnatul ……………………………………………………………………………….., în calitate de
reprezentant al2)………..................................................………………………….……………... cu domiciliul
fiscal în ROMÂNIA/......................................, judeţul ..................................................., codul poştal ...................,
municipiul/oraşul/comuna ........................................ satul/sectorul ............................, str. .....................................
.............................................................................., nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria .......... nr. ....................., C.I.F.*)................................................................, tel./fax
......................................... , e-mail ……………………………………, am primit bunurile mobile enumerate
mai sus.
Bunurile mobile preluate vor fi imediat etichetate şi expuse la vedere pentru vânzare şi nu pot fi vândute
cu plata în rate.
Sumele realizate din vânzarea acestor bunuri mobile se varsă în termen de două zile lucrătoare în contul
nr. …………….............................………………….……………., deschis la unitatea de trezorerie şi
contabilitate publică…………………...............…………………... după reţinerea comisionului de ………….%.
Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.172-173 din
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicata în 2007, cu
modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silita, nu este obligatorie
audierea contribuabilului.

Executorul fiscal,

L.S.…………………………………
(prenumele, numele şi semnătura)

2)
*)

Reprezentantului unităţii de vânzare
în regim de consignaţie
L.S.…………………………………
(prenumele, numele şi semnătura)

Unitatea de vânzare în regim de consignaţie.
Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.

