
           Anexa nr.8 
 

CONTRACT DE CESIUNE 
a creanţelor bugetare  

Încheiat astazi, zi........ luna......... an............., la sediul ...................................1) 
 
 
Art. 1. Părţile 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/împuternicit 
….……………., în calitate de CESIONAR 

Art. 2 Obiectul contractului  

Prezentul contract are ca obiect, în temeiul art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cesiunea creantelor 
bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe, in valoare de …………….. lei, pe care 
Cedentul o are faţă de debitorul ……….…….., cod de identificare fiscală ……………..4) 

Art. 3 Obligaţiile Cesionarului 

(1) Cesionarul se obligă să plătească preţul cesiunii în cuantum de ……………….. lei. 
(2) Cesionarul a efectuat plata preţului cesiunii prin documentul de plată nr. ……….. din 

data de ………………../se obligă să efectueze plata preţului 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 garanţii sub forma ................................5), care au 
acoperit 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. Cesionarul a constituit garanţii sub forma 
................................5), care au acoperit atât cuantumul creanţelor bugetare înscrise în 
tabelul definitiv de creanţe, cât şi valoarea dobânzilor aferente preţului cesiunii, 
calculate potrivit legii. Valoarea dobânzilor aferente preţului cesiunii este de 
………………. lei. Graficul de plată este prevăzut în anexa la prezentul contract. 

_________________________ 

1) Se va menţiona sediul organului fiscal care are calitatea de Cedent conform contractului de cesiune  
2) Se va menţiona numele şi prenumele, precum şi funcţia reprezentantului legal al creditorului bugetar 

3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de 
înregistrare al cesionarului, după caz. 
4) Se va menţiona codul de identificare fiscală al debitorului intrat în procedura insolventei pentru care s-a demarat 
procedura de selecţie a cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor. 
5) Se va completa tipul de garanţie pe care l-a constituit, 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. 



Art. 4 Obligaţiile Cedentului 

    Cedentul predă, în original, la data încheierii prezentul contract, titlurile de 
creanţă/titlurile executorii în care sunt individualizate creanţele bugetare înscrise în tabelul 
definitiv de creanţe, precum şi actele de executare emise pentru recuperarea acestora, 
respectiv6): 
 1. ………………………………………………………………………………………. 
 2. ………………………………………………………………………………………. 
 3. ……………………………………………………………………………………… 
  
Art. 5 Efectele cesiunii 
 

(1) La data încheierii prezentului contract, Cesionarul preia toate drepturile 
Cedentului. 

(2) În situaţia în care plata preţului 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 şi 
completările ulterioare, de la data scadenţei, respectiv data încheierii prezentului 
contract până la data stingerii, inclusiv. 

(3) În situaţia în care Cesionarul nu plăteşte Cedentului, preţul cesiunii la 
termenul/termenele prevazut(e) la art. 3, prezentul contract reprezintă titlu executoriu 
pentru Cedent, iar creanţa acestuia este o creanţă bugetară ce poate fi recuperată 
potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.   

(4) În cazul în care prezentul contract devine titlu executoriu potrivit alin. (3), 
Cesionarul datorează pentru preţul cesiunii neachitat, obligaţii fiscale accesorii potrivit 
Legii nr. 207/2015, cu modificările şi 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) Creanţele bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe ce au făcut obiectul 
cesiunii, se scad din evidenţa fiscală a debitorului ………………….., CIF 
………………………..3). 

(6) Preţul cesiunii se înregistrează în evidenţa fiscală a Cesionarului şi se 
urmăreşte încasarea acestuia de către organul fiscal central competent în 
administrarea obligaţiilor fiscale datorate de către Cesionar.  

(7) Cedentul nu este responsabil pentru realizarea de către cesionar a creanţelor 
bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe ce au făcut obiectul cesiunii. 

 Prezentul contract intra in vigoare, azi…………. data semnării lui şi este încheiat în 5 
(cinci) exemplare originale, din care: câte un exemplar se eliberează părţilor, un exemplar 
se comunică de către Cedent administratorului judiciar/lichidatorului ………………………., 
un exemplar se comunică de către Cedent debitorului ………………… şi un exemplar se 
comunică de către Cedent organului fiscal central competent în administrarea obligaţiilor 
fiscale datorate de către Cesionar. 

CEDENT       CESIONAR 
…………………………    ………………………………. 
____________________ 

6) Se vor enumera titlurile de creanţă/titlurile executorii în care sunt individualizate creanţele bugetare înscrise în tabelul 
definitiv de creanţe, precum şi actele de executare emise pentru recuperarea acestora, precum şi numărul şi data emiterii 
acestora 



 
           Anexa (la Contractul de cesiune nr. .........…./…...…..) 
 
 

GRAFIC DE PLATĂ 
 
 
 

Nr. Crt. Termen de plată Cuantum rată 
(lei) 

Dobânda aferentă 
(lei) 

Total de plată 
(lei) 
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