
 

Anexa nr.4 

În atenţia .................1)  
 
 
 Subsemnatul/Subscrisa ...............................................2), cu domiciliul/sediul în loc. 
................................., str. ................................... nr. ......, bl. .............., sc ............, et ............, 
ap. .........., judet ................., sector ............., cod de identificare fiscală ...................3), având 
adresa electronică .................................. şi numărul de telefon/fax. ......................., prin 
reprezentantul legal .......................................4), formulez prezenta 
 

OFERTA   
pentru cesiunea creanţelor bugetare 

 
 Având în vedere Anunţul privind invitaţia de participare la procedura competitivă 
organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare  nr. ................... din data de ................. 
privind  procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare datorate de 
debitorul ................................5), în temeiul art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă rog să-mi acceptaţi oferta în 
vederea cesionării creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de 
creanţe, la preţul de ........................... lei. 
 
 Interesul public în vederea cesiunii este justificat de 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
            
 Menţionez că plata preţului cesiunii, o voi efectua6): 
 

- integral, până la data încheierii contractului de cesiune, 
- integral, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data încheierii contractului de cesiune, 

cu constituire de garanţii sub forma ................................7), care să acopere 
cuantumul creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe, 

- în maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune, respectiv în ..... rate 
lunare/trimestriale/semestriale/anuale, cu constituire de garanţii sub forma 
................................7), care să acopere atât cuantumul creanţelor bugetare înscrise în 
tabelul definitiv de creanţe, cât şi valoarea dobanzilor aferente preţului cesiunii, 
calculate potrivit legii. 

 
________________________  

1) Se va menţiona denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al anunţului privind invitaţia de participare la procedura 
competitivă organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare.

 

2) Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea ofertantului. 
3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare al 
ofertantului, după caz. 
 

4) Se va menţiona numele şi prenumele reprezentantului legal al ofertantului. 
 

5) Se va menţiona denumirea debitorului pentru care se cesionează creanţele bugetare.  
 

6) Se va bifa casuţa aferentă opţiunii conform căreia va efectua plata preţului cesiunii. 
 

7) Se va completa tipul de garanţie pe care doreşte sa-l constituie, respectiv: 
 a) mijloace băneşti consemnate pe numele ofertantului declarat câştigător la dispoziţia organului fiscal la o unitate a 
Trezoreriei Statului; 
 b) scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie potrivit art. 211 din Codul de procedură fiscală; 



     c) instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor proprietate a ofertantului declarat câştigător; 
     d) încheierea unui contract de ipotecă în favoarea organului fiscal; 
 e) încheierea unui contract de gaj în favoarea organului fiscal. 
 
 
 
 Prin prezenta am luat cunoştinţă de faptul că, dacă efectuez plata preţului cesiunii într-o 
perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune, datorez dobânzi 
potrivit Codului de procedură fiscală. 
 Totodată, am luat la cunoştinţă de faptul că dacă nu plătesc la termenele prevăzute în 
contractul de cesiune, preţul cesiunii, contractul de cesiune reprezintă titlu executoriu pentru 
creditorul bugetar, iar creanţa acestuia este o creanţă bugetară ce poate fi recuperată potrivit 
Codului de procedură fiscală. 
 Prin prezenta sunt de acord ca organul fiscal sa prelucreze datele mele cu caracter 
personal în bazele de date ale acestuia8). 
 

Ofertantul/Reprezentantul legal al ofertantului, 
........................................................ 

(numele şi prenumele) 
Semnătura .................... 

Data .......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_______________________________________________ 

 


