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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea ºi completarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 614/1995
Guvernul

României h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Anexa la Hotãrârea Guvernului
nr. 614/1995 pentru aprobarea Programului de supraveghere, prevenire, combatere ºi asanare a bolilor la animale ºi a celor transmisibile de la animale la om, precum
ºi de refacere a ºeptelului, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 193 din 25 august 1995, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Alineatele 2 ºi 3 ale punctului II se modificã ºi vor
avea urmãtorul cuprins:

”Beneficiazã de despãgubiri, potrivit legii, persoanele
juridice, indiferent de tipul de proprietate, ºi persoanele
fizice deþinãtoare de animale, care au suferit pagube în
cazul aplicãrii acþiunilor de importanþã deosebitã ce se
întreprind pentru lichidarea rapidã a focarelor de boli transmisibile, cuprinse la pct. I lit. C din prezenta anexã, ºi a
celor prevãzute în normele metodologice comune ale
Ministerului Finanþelor ºi Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei, în baza documentaþiei întocmite de autoritatea
sanitarã veterinarã de stat. În cazul lichidãrii rapide a foca-
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relor de boli transmisibile, despãgubirile se acordã indiferent dacã animalele sunt asigurate sau nu.
Decontarea de cãtre stat a contravalorii animalelor sacrificate prin acþiunile de asanare a bolilor transmisibile, potrivit legii, se face la valoarea de înlocuire a animalelor, la
preþul pieþei de la data acþiunilor de asanare, stabilit de
Comisia de apreciere a valorii de înlocuire a animalelor în
cadrul acþiunii de asanare a bolilor, aprobatã prin ordinul
comun al ministrului agriculturii ºi alimentaþiei ºi al ministrului finanþelor, în limita sumelor prevãzute în acest scop în
creditele bugetare pentru combaterea epizootiilor.Ò
2. Liniuþa întâi din alineatul 4 al punctului II se modificã
ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Ñ memoriul justificativ care include ancheta epizooticã
ºi acþiunile pentru lichidarea rapidã a focarului de boalã,
întocmit de cãtre medicul veterinar de stat al circumscripþiei
sanitare veterinare teritoriale unde a fost declaratã boala.Ò
3. Alineatul 1 al punctului III se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:
”Asanarea bolilor la animale ºi a celor transmisibile de
la animale la om se executã pe baza unui protocol întocmit
de autoritatea sanitarã veterinarã de stat teritorialã, care se
referã la efectuarea urmãtoarelor operaþiuni:Ò
4. Dupã alineatul 1 al punctului III se introduce un nou
alineat, care va avea urmãtorul cuprins:
”Asanarea bolilor la animale ºi a celor transmisibile de
la animale la om, în condiþii deosebite de boalã, se suportã
de cãtre stat în limita fondurilor alocate de la bugetul de
stat, în conformitate cu prevederile pct. II alin. 1.Ò

5. Alineatul ultim al punctului III se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:
”Toate operaþiunile privind combaterea epizootiilor, asanarea bolilor transmisibile la animale ºi a celor de la animale la om ºi despãgubirea deþinãtorilor acestora din
creditele bugetare alocate la capitolul ”Cheltuieli materiale
pentru combaterea epizootiilorÒ se fac cu respectarea Legii
sanitare veterinare nr. 60/1974, republicatã, a Decretului
nr. 252/1978 ºi a Normelor metodologice comune ale
Ministerului Finanþelor ºi Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei privind finanþarea cheltuielilor pentru combaterea bolilor la animale.Ò
6. Dupã punctul III se introduce punctul IV, care va
avea urmãtorul cuprins:
”IV. În sensul prevederilor prezentei hotãrâri: prin acþiuni
de importanþã deosebitã se înþelege mãsurile care se aplicã
pentru lichidarea focarelor ºi pãstrarea teritoriului þãrii liber
de boli cu mare difuzabilitate la animale ºi a celor transmisibile de la animale la om (tuberculozã, leucozã enzooticã
bovinã, rabie, trichinelozã ºi alte boli); prin lichidarea rapidã
a focarelor de boli transmisibile se înþelege tãierea sau uciderea animalelor diagnosticate ca fiind bolnave (abataj sanitar), operaþiuni de profilaxie zoosanitarã efectuate sub
supravegherea administraþiei ºi autoritãþii veterinare de stat,
precum ºi alte mãsuri ce se impun pentru prevenirea difuzãrii epizootiilor ºi apãrarea sãnãtãþii efectivelor de
animale.Ò

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Valeriu Tabãrã
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Bucureºti, 5 august 1996.
Nr. 644.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea de sume din Fondul la dispoziþia Guvernului României pentru relaþiile
cu Republica Moldova pe anul 1996, în vederea finanþãrii unor acþiuni de integrare economicã
ºi culturalã dintre România ºi Republica Moldova
În baza Legii nr. 36/1993 privind finanþarea unor acþiuni de integrare economicã ºi culturalã dintre România ºi
Republica Moldova,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 1.804,3 milioane
lei din Fondul la dispoziþia Guvernului României pentru
relaþiile cu Republica Moldova pe anul 1996, pentru finanþarea unor acþiuni de integrare economicã dintre România
ºi Republica Moldova.
Suma de 1.804,3 milioane lei urmeazã a fi distribuitã,
conform cuantumului ºi destinaþiei prevãzute în anexa nr. I

care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, urmãtoarelor ministere ºi instituþii:
Ñ Ministerul Industriilor;
Ñ Ministerul Transporturilor;
Ñ Ministerul Comunicaþiilor;
Ñ Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului;
Ñ Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului;
Ñ Ministerul Comerþului;
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Ñ Ministerul Finanþelor Ñ Direcþia generalã a vãmilor;
Ñ Secretariatul General al Guvernului Ñ Departamentul
pentru Administraþie Publicã Localã;
Ñ Institutul Român de Standardizare;
Ñ Biroul Român de Metrologie Legalã.
Art. 2. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 2.820,0 milioane
lei din Fondul la dispoziþia Guvernului României pentru
relaþiile cu Republica Moldova pe anul 1996, pentru susþinerea financiarã a acþiunilor vizând consolidarea spaþiului
cultural ºi spiritual comun dintre România ºi Republica
Moldova.
Suma de 2.820,0 milioane lei urmeazã a fi distribuitã, în
cuantumul ºi destinaþia prevãzute în anexa nr. II care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre, urmãtoarelor
ministere:
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Ñ Ministerul Învãþãmântului;
Ñ Ministerul Culturii;
Ñ Ministerul Cercetãrii ºi Tehnologiei;
Ñ Ministerul Tineretului ºi Sportului;
Ñ Ministerul Turismului;
Ñ Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale;
Ñ Ministerul Afacerilor Externe.
Art. 3. Ñ Ministerele ºi instituþiile nominalizate în art. 1
ºi 2 vor lua mãsurile corespunzãtoare pentru efectuarea
operaþiunilor implicate de realizarea prevederilor acestora,
precum ºi pentru controlul destinaþiei fondurilor alocate.
Art. 4. Ñ Ministerul Finanþelor este autorizat sã introducã modificãrile corespunzãtoare ce decurg din prezenta
hotãrâre în structura bugetului de stat pe anul 1996.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleºcanu
Bucureºti, 6 august 1996.
Nr. 646.
ANEXA Nr. I
DEFALCAREA

pe ministere/instituþii, cuantumul ºi destinaþia sumei de 1.804,3 milioane lei
din Fondul la dispoziþia Guvernului României pentru relaþiile cu Republica Moldova
pe anul 1996, pentru susþinerea financiarã a acþiunilor de integrare economicã dintre România
ºi Republica Moldova
Nr.
crt.

Ministerul/instituþia

Cuantumul
Ñ mil. lei Ñ

1. Ministerul Industriilor

650

2. Ministerul Transporturilor

499,3

3. Ministerul Comunicaþiilor

25

4. Ministerul Lucrãrilor Publice
ºi Amenajãrii Teritoriului

100

5. Ministerul Apelor, Pãdurilor
ºi Protecþiei Mediului

300

Destinaþia

Ñ Plata livrãrilor de utilaje ºi echipamente
pentru prima linie de fabricaþie a þevilor
sudate de la fabrica ”ProtosÒ din Fãleºti Ñ
Republica Moldova
Ñ Finanþarea lucrãrilor de infrastructurã
rutierã (consolidarea podului pe D.N. 26A
peste Râul Prut la OanceaÑCahul)
Ñ Plata livrãrii unui set de echipament de
calcul, compus din 2Ñ3 PC-”PentiumÒ
ºi imprimante tip ”ink-jetÒ ºi tip laser,
alb-negru
Ñ Finanþarea acþiunilor de colaborare pe
Ñ anul 1996 dintre Ministerul Lucrãrilor
Publice ºi Amenajãrii Teritoriului din
România ºi Departamentul Arhitecturii ºi
Construcþiilor din Republica Moldova*)
Ñ Finanþarea continuãrii lucrãrilor de ameÑ najare a pãdurilor din gospodãriile
silvice: Soroca, Soldãneºti, Bãlþi, Edinet,
Goldeni, Orhei, Telineºti, organizarea ºi
îndrumarea lucrãrilor de amenajare a
pãdurilor din gospodãriile silvice Ungheni
ºi Nisporeni
Ñ 210 mil. lei Ñ

*) Lista acþiunilor de colaborare pe anul 1996 dintre Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Departamentul Arhitecturii ºi
Construcþiilor din Republica Moldova.
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Nr.
crt.

Ministerul/instituþia

Cuantumul
Ñ mil. lei Ñ

Destinaþia

Ñ Asigurarea interconectãrii ºi schimbului de
date meteorologice între instituþii de specialitate din Chiºinãu ºi Bucureºti
Ñ 40 mil. lei Ñ
Ñ Finanþarea achiziþionãrii de materiale de
construcþii necesare alimentãrilor cu apã
în zonele calamitate în anul 1995
Ñ 50 mil. lei Ñ
6. Ministerul Comerþului

50

7. Direcþia generalã a vãmilor

30

8. Departamentul pentru
Administraþie Publicã Localã

50

9. Biroul Român
de Metrologie Legalã

50

10.

Institutul Român de
Standardizare

50

Ñ Acoperirea cheltuielilor legate de organizarea unor stadii de pregãtire pentru specialiºtii din economie de la Chiºinãu,
precum ºi finanþarea trimiterii la Chiºinãu
de abonamente la ”Jurnalul afacerilorÒ
Ñ Acoperirea cheltuielilor legate de pregãtirea ºi documentarea în România a organelor vamale ale Republicii Moldova
Ñ Finanþarea Programului de acþiuni pe
Ñ anul 1996 dintre România ºi Republica
Moldova, pe linia administraþiei publice
locale*)
Ñ Acoperirea cheltuielilor necesare rezolvãrii
Ñ problemelor tehnico-materiale din cadrul
colaborãrii în domeniul metrologiei dintre
România ºi Republica Moldova**)
Ñ Finanþarea activitãþilor comune dintre
Ñ România ºi Republica Moldova în domeniile standardizãrii, certificãrii ºi acreditãrii***)

***) Programul de colaborare dintre România ºi Republica Moldova în domeniul administraþiei publice locale pe
anul 1996.
***) Lista acþiunilor de colaborare pe linia metrologiei, ce urmeazã a fi finanþate din Fondul la dispoziþia Guvernului
României pentru relaþiile cu Republica Moldova pe anul 1996.
***) Lista acþiunilor comune dintre România ºi Republica Moldova în domeniul certificãrii, standardizãrii ºi acreditãrii.

ANEXA Nr. II
DEFALCAREA

pe ministere, cuantumul ºi destinaþia sumei de 2.820,0 milioane lei din Fondul
la dispoziþia Guvernului României pentru relaþiile cu Republica Moldova pe anul 1996,
pentru susþinerea financiarã a acþiunilor vizând consolidarea spaþiului cultural
ºi spiritual comun dintre România ºi Republica Moldova
Nr.
crt.

Ministerul

1. Ministerul Învãþãmântului

Cuantumul
Ñ mil. lei Ñ

850

Destinaþia

Ñ Achiziþionarea de manuale ºcolare pentru
ºcolile din Republica Moldova
Ñ 600 mil. lei Ñ
Ñ Achiziþionarea de manuale ºi cãrþi de
specialitate pentru universitãþile din
Republica Moldova
Ñ 25 mil. lei Ñ
Ñ Achiziþionarea de manuale de religie ºi
cãrþi religioase pentru ºcolile din
Republica Moldova
Ñ 30 mil. lei Ñ
Ñ Acordarea de burse pentru studenþii de la
universitãþile din Republica Moldova care
fac practica în producþie în România
Ñ 25 mil. lei Ñ
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Nr.
crt.

Ministerul

Cuantumul
Ñ mil. lei Ñ

Destinaþia

Ñ Sprijinirea construcþiei Liceului de
Creativitate ºi Inventicã ”PrometeuÒ din
Chiºinãu
Ñ 50 mil. lei Ñ
Ñ Plata salariilor în România ale cadrelor
didactice detaºate în Republica Moldova,
în condiþiile stabilite prin Hotãrârea
Guvernului nr. 644/1995
Ñ 40 mil. lei Ñ
Ñ Organizarea la Iaºi a unor cursuri de
limba românã ºi de perfecþionare a
cadrelor didactice din Republica Moldova
Ñ 20 mil. lei Ñ
Ñ Suplimentarea bursei studenþilor ºi doctoranzilor din Republica Moldova, bursieri ai
statului român, cu ocazia sãrbãtorilor de
iarnã
Ñ 60 mil. lei Ñ
2. Ministerul Culturii

900

Ñ Achiziþionarea de carte în limba românã
din producþia editorialã naþionalã pentru
înzestrarea unor instituþii culturale din
Republica Moldova
Ñ 370 mil. lei Ñ
Ñ Susþinerea financiarã a turneelor Teatrului
Naþional ”I. L. CaragialeÒ, ale Filarmonicii
”George EnescuÒ din Bucureºti ºi ale
Teatrului Naþional ”Vasile AlecsandriÒ din
Iaºi în Republica Moldova, a manifestãrilor prilejuite de sãrbãtorirea lui Vasile
Alecsandri ºi a Zilelor limbii române în
Republica Moldova
Ñ 200 mil. lei Ñ
Ñ Susþinerea unor lucrãri de restaurare ºi
conservare vizând patrimoniul din
Republica Moldova, dupã cum urmeazã:
Ñ restaurarea obiectivelor din
Complexul muzeal ”Oraºul medieval
OrheiÒ
Ñ 90 mil. lei Ñ
Ñ proiectare, restaurare ºi cercetãri
arheologice la Complexul monastic
”CaprianaÒ (exclusiv pentru partea
veche a complexului)
Ñ 50 mil. lei Ñ
Ñ consolidarea Bisericii de la
Cãuºeni, inclusiv pentru lucrãrile de
conservare ºi restaurare a picturii
murale
Ñ 50 mil. lei Ñ
Ñ restaurarea ºi remontarea unor
monumente de artã popularã în
cadrul Muzeului Satului din
Chiºinãu (ajutor constând în material lemnos)
Ñ 75 mil. lei Ñ
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Nr.
crt.

Ministerul

Cuantumul
Ñ mil. lei Ñ

Destinaþia

Ñ efectuarea unor lucrãri de întreþinere ºi reparaþii la Casa de creaþie
”Alexandru DoniciÒ a Uniunii
Scriitorilor din Republica Moldova
Ñ 65 mil. lei Ñ
3. Ministerul Cercetãrii ºi
Tehnologiei

400

4. Ministerul Tineretului ºi
Sportului
5. Ministerul Turismului

300

6. Ministerul Muncii
ºi Protecþiei Sociale

7. Ministerul Afacerilor Externe

50

20

300

Ñ Finanþarea unor teme de cercetare-dezÑ voltare ºi a unor acþiuni-suport, potrivit
Programului de colaborare ºtiinþificã ºi
tehnicã cu Republica Moldova, în anul
1996*)
Ñ Finanþarea unor acþiuni pentru tineret ºi
Ñ sportive
Ñ Acoperirea cheltuielilor legate de perfecþionarea a circa 45 de lucrãtori în domeniul turismului din Republica Moldova
Ñ Acoperirea cheltuielilor legate de particiÑ parea la seminarii în România a reprezentanþilor Ministerului Muncii ºi Familiei
din Republica Moldova
Ñ Acoperirea cheltuielilor de specializare
pentru participanþii din Republica Moldova
la cursurile de varã din anul 1996 ale
Universitãþii ”Marea NeagrãÒ (50 de burse)
Ñ 30 mil. lei Ñ
Ñ Achiziþionarea ºi livrarea de mobilã pentru
dotarea noului sediu al Ministerului
Afacerilor Externe al Republicii Moldova
Ñ 60 mil. lei Ñ
Ñ Acoperirea cheltuielilor pentru cazare ºi
diurnã pe o perioadã de 4 zile, pentru
colectivul Teatrului ”Eugen IonescoÒ din
Chiºinãu, ce urmeazã a susþine trei spectacole în limba românã la Centrul
Cultural Român de la Paris
Ñ 25 mil. lei Ñ
Ñ Achiziþionarea, în vederea trimiterii la
Chiºinãu, de carte din producþia editorialã
româneascã
Ñ 35 mil. lei Ñ
Ñ Susþinerea financiarã a punerii în scenã
la Chiºinãu a spectacolului ”Apus de
soareÒ de Barbu ªtefãnescu-Delavrancea
Ñ 30 mil. lei Ñ
Ñ Editarea, prin intermediul Fundaþiei
Culturale Române, a unui numãr de
volume din clasici români, sprijinirea unor
publicaþii din Republica Moldova, precum
ºi achiziþionarea, în vederea trimiterii la
Chiºinãu, de cãrþi pentru copii ºi casete
audio
Ñ 120 mil. lei Ñ

*) Tematica lucrãrilor de cercetare-dezvoltare din Programul de colaborare ºtiinþificã ºi tehnicã cu Republica Moldova
pe anul 1996.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind deschiderea unui contingent la exportul de fier vechi
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Pentru anul 1996, începând cu data de 1 august se instituie
pentru produsul ”fier vechiÒ un contingent de export de 100.000 tone, de la
urmãtoarele poziþii tarifare din Tariful vamal de import al României:
Ñ poziþia tarifarã
7204.41.91;
Ñ poziþia tarifarã
Ex. 7204.49.10 (fier vechi provenit din
dezmembrãri nave, utilaje navale,
locomotive ºi vagoane);
Ñ poziþia tarifarã
7204.49.30.
Art. 2. Ñ Punerea în aplicare ºi gestionarea acestui contingent se vor
face prin ordin al ministrului comerþului, iar cererile de licenþã de export vor
fi avizate de cãtre Ministerul Industriilor ºi Ministerul Transporturilor.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Ministrul comerþului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
Bucureºti, 9 august 1996.
Nr. 652.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea Hotãrârii Guvernului nr. 583/1996 privind acoperirea cheltuielilor
pentru organizarea ºi desfãºurarea alegerii Camerei Deputaþilor, a Senatului
ºi a Preºedintelui României din anul 1996
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 583/1996 privind acoperirea cheltuielilor pentru organizarea ºi desfãºurarea alegerii Camerei Deputaþilor, a Senatului ºi a
Preºedintelui României din anul 1996 se completeazã dupã
cum urmeazã:
Ñ La articolul 3 se adaugã alineatele (4) ºi (5), care
vor avea urmãtorul cuprins:

”(4) Secretariatul General al Guvernului va proceda la
tipãrirea ºi difuzarea legislaþiei ºi a altor documente privind
alegerile pentru Camera Deputaþilor, Senat ºi Preºedintele
României din anul 1996, prin încredinþare directã.
(5) Cheltuielile generate de aplicarea alin. (4) se suportã
de cãtre Secretariatul General al Guvernului în limita fondurilor alocate prin prezenta hotãrâre.Ò

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
p. Secretarul general al Guvernului,
Mihai Unghianu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 9 august 1996.
Nr. 654.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind exceptarea temporarã de la plata taxelor vamale
a importului cantitãþii de 5.000 tone hârtie de ziar
În temeiul art. 35 din Ordonanþa Guvernului nr. 26/1993, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 102/1994,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se excepteazã temporar de la plata taxelor vamale,
pânã la data de 31 decembrie 1996, în limita unui contingent de
5.000 tone, hârtia de ziar care se încadreazã la poziþia tarifarã 4801.00.10
din Tariful vamal de import al României.
Contingentul se administreazã prin licenþe de import eliberate de
Ministerul Comerþului.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Ministrul comerþului,
Dan Ioan Popescu
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu
secretar de stat
Bucureºti 9 august 1996.
Nr. 655.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR ªI PROTECÞIEI MEDIULUI

ORDIN
cu privire la asigurarea pazei pãdurilor proprietate privatã
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
în vederea bunei gospodãriri ºi, în special, a asigurãrii pazei pãdurilor proprietate privatã,
pentru aplicarea corespunzãtoare a prevederilor art. 70 alin. 3 din Codul silvic Ñ Legea nr. 26 din 24 aprilie 1996,
în temeiul art. 6 din Hotãrârea Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului ºi al art. 117 din Codul silvic Ñ Legea nr. 26/1996,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) Regia Naþionalã a Pãdurilor, prin unitãþile
ºi subunitãþile sale, are obligaþia de a asigura serviciul de
pazã a pãdurilor proprietate privatã, la cererea asociaþiilor
de proprietari sau a proprietarilor individuali care deþin
pãduri ce au cel puþin o limitã comunã cu pãdurile aflate
în paza regiei autonome, pe bazã de contracte sau de
convenþii încheiate cu solicitanþii respectivi ºi de tarife stabilite în conformitate cu reglementãrile legale.

(2) Condiþiile în care Regia Naþionalã a Pãdurilor va asigura paza pãdurilor proprietate privatã, menþionate la alineatul precedent, precum ºi obligaþiile pãrþilor se vor
negocia ºi se vor stabili prin contractele sau convenþiile
încheiate, cu respectarea normelor legale în acest
domeniu.
Art. 2. Ñ Regia Naþionalã a Pãdurilor va aduce la îndeplinire dispoziþiile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul
Oficial al României.

Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Aurel Constantin Ilie
Bucureºti, 25 iulie 1996.
Nr. 397.
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MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare,
referitoare la executarea silitã asupra bunurilor mobile
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
în baza prevederilor art. 109 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare ºi ale
art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, republicatã,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996
privind executarea creanþelor bugetare, referitoare la executarea silitã asupra bunurilor mobile, anexã la prezentul
ordin.
Art. 2. Ñ Direcþia generalã de evaluare ºi executare
silitã a veniturilor statului, Direcþia generalã de contabilitate
publicã ºi trezorerie a statului, Direcþia generalã a vãmilor

ºi unitãþile sale teritoriale, direcþiile generale ale finanþelor
publice ºi controlului financiar de stat judeþene ºi a municipiului Bucureºti ºi unitãþile lor subordonate vor lua mãsuri
pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului
ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul
Oficial al României.

Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 8 iulie 1996.
Nr. 1.461.

ANEXÃ
NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare,
referitoare la executarea silitã asupra bunurilor mobile
TITLUL III
Executarea silitã
1. Referitor la art. 45
1.1 Bunurile mobile urmãribile ale debitorului sunt
supuse executãrii silite prin modalitãþile prevãzute de lege,
în mãsura în care este necesar pentru acoperirea creanþei
bugetare. În acest scop, dupã comunicarea somaþiei, activitatea de executare silitã continuã prin sechestrarea bunurilor mobile supuse urmãririi, în cazul în care acestea nu au
fost anterior indisponibilizate prin aplicarea sechestrului asigurator.
1.2 Bunurile mobile urmãribile ale debitorului, aflate la
domiciliul, la reºedinþa sau la sediul acestuia ori în alt loc,
vor fi identificate ºi sechestrate de îndatã, în mãsura necesarã acoperirii creanþei ºi pentru a se evita înstrãinarea
acestora pânã la momentul valorificãrii.
1.3 În scopul celor menþionate la pct. 1.1, debitorul
(persoanã fizicã sau juridicã), în condiþiile legii, este obligat
sã prezinte organului de executare toate bunurile mobile pe
care le are în proprietate exclusivã, în proprietate comunã
sau indivizã, sã-i dea informaþii complete asupra tuturor
acestor bunuri, precizând locul unde se aflã fiecare, asupra
bunurilor mobile pe care le deþine, dar sunt proprietatea
altor persoane, precum ºi sã prezinte orice documente ºi
evidenþe referitoare la bunurile menþionate.

1.4 Vor fi supuse sechestrãrii, în primul rând, bunurile
mobile propuse de debitor, dacã organul de executare va
considera cã:
Ñ bunurile mobile propuse pot fi sechestrate potrivit
legii;
Ñ valoarea lor estimativã acoperã creanþa bugetarã;
Ñ valorificarea acestora se poate realiza în condiþii
optime.
1.5 Dacã nu s-a ajuns la o înþelegere cu debitorul persoanã juridicã în privinþa bunurilor mobile prezentate, cât ºi
în caz de neprezentare sau de refuz neîntemeiat de a le
prezenta, vor fi supuse sechestrãrii bunurile mobile alese
de organul de executare ºi cele identificate de acesta, în
urmãtoarea ordine:
a) în primul rând vor fi supuse sechestrãrii bunurile
mobile care nu sunt nemijlocit predestinate ciclului de producþie. Din aceastã categorie fac parte hârtiile de valoare,
devizele, utilajele care nu servesc activitãþii de producþie,
mijloacele de transport, obiectele de design etc.;
b) în al doilea rând vor fi supuse sechestrãrii producþia
finitã, alte bunuri mobile care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfãºurarea activitãþii de producþie;
c) în al treilea rând vor fi supuse sechestrãrii maºinileunelte, utilajele ºi alte bunuri mobile;
d) în al patrulea rând vor fi supuse sechestrãrii bunurile
mobile ce se aflã temporar în posesia altor persoane în
baza contractelor de arendã, de împrumut, de închiriere
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etc. Bunurile mobile vor fi sechestrate numai în cazurile în
care, potrivit dispoziþiilor legale în vigoare, a avut loc rezoluþia contractului, precum ºi dacã s-a produs rezilierea contractului, fãrã ca, pânã la data rezilierii, bunurile gajate sã
fi fost trecute în proprietatea creditorului gajist.
1.6 La determinarea bunurilor mobile ce constituie materii prime sau materiale necesare pentru desfãºurarea activitãþii de producþie a debitorului, organul de executare va þine
seama de explicaþiile scrise ale debitorului sau ale reprezentantului acestuia, bazate pe obiectul de activitate confirmat de documentele legale de înfiinþare ºi pe evidenþa sa
contabilã, precum ºi pe orice alte acte referitoare la desfãºurarea activitãþii de producþie.
1.7 În cazul persoanelor fizice debitoare se vor sechestra bunurile mobile proprii ale acestora.
Atunci când acestea lipsesc sau valoarea lor nu acoperã integral creanþa bugetarã, vor fi sechestrate ºi bunurile
mobile comune ale soþilor în mãsura necesarã acoperirii
creanþei bugetare.
1.8 Bunurile mobile comune ale soþilor pot fi executate
silit pentru obligaþiile bugetare comune ale soþilor. Dacã
valoarea acestor bunuri nu acoperã integral creanþa bugetarã, pot fi sechestrate ºi bunurile mobile proprii ale soþilor.
2. Referitor la art. 46
2.1 Organul de executare va întocmi un proces-verbal
de sechestru, care trebuie sã cuprindã datele menþionate la
art. 46 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996, conform
modelului anexat.
2.2 În cazul în care debitorul nu este de faþã, refuzã
sau nu poate sã semneze procesul-verbal de sechestru,
organul de executare va face menþiune despre aceste
împrejurãri.
Un exemplar al procesului-verbal de sechestru se va
înmâna debitorului ºi un altul, dacã este cazul, custodelui.
Când debitorul nu este de faþã sau refuzã primirea procesului-verbal de sechestru, acesta se va afiºa la domiciliul
sau la sediul sãu, despre aceasta încheindu-se un procesverbal semnat de organul de executare ºi de persoanele
majore care au asistat la aplicarea sechestrului, care,
împreunã cu procesul-verbal de sechestru, se va pãstra la
dosarul de executare.
3. Referitor la art. 48
3.1 Pentru pãstrarea bunurilor mobile sechestrate, organul de executare poate lua una dintre urmãtoarele mãsuri:
Ñ sã aplice sigiliu asupra bunurilor mobile sechestrate,
lãsându-le pe loc;
Ñ sã numeascã un custode pentru paza lor.
3.2 Bunurile mobile sechestrate se pot lãsa în custodia
debitorului. Dacã debitorul refuzã sã primeascã în custodie
bunurile mobile sechestrate ori nu este prezent la aplicarea
sechestrului, sau dacã existã pericolul ca debitorul sã
înstrãineze, sã substituie ori sã deterioreze bunurile sechestrate, sau atunci când considerã necesar, organul de executare va proceda la sigilarea sau la ridicarea ºi
depozitarea lor. În cazul ridicãrii bunurilor mobile, organul
de executare poate numi custode pe creditor sau pe o altã
persoanã.

3.3 Sechestrul prin ridicarea bunurilor mobile este obligatoriu în cazul în care se sechestreazã obiecte din metale
rare ori pietre preþioase, mijloace de platã strãine, titluri de
valoare, sume de bani, obiecte de artã, colecþii de valoare
sau obiecte de muzeu.
Obiectele din metale rare ori pietre preþioase, mijloacele
de platã strãine sau titlurile de valoare se predau, spre
pãstrare, de cãtre organul de executare, unitãþilor bancare
competente sau altor unitãþi abilitate, de la caz la caz.
Obiectele de artã, colecþiile de valoare, precum ºi obiectele de muzeu se predau muzeelor sau altor unitãþi abilitate.
Sumele de bani vor fi consemnate pe numele debitorului, la dispoziþia organului de executare, la unitãþile abilitate
în acest sens.
În toate cazurile, bunurile menþionate mai sus vor fi predate, în termen de cel mult 48 de ore de la ridicare, unitãþilor abilitate de cãtre organul de executare, care va
pãstra dovada predãrii sau consemnãrii acestora, dupã caz,
la dosarul de executare.
3.4 Custode este persoana care consimte la primirea
bunurilor mobile în custodie. Custodele va semna procesulverbal de sechestru la data încheierii acestuia, când este
de faþã. Dacã predarea bunurilor mobile în custodie se
face ulterior sechestrãrii, precum ºi în toate cazurile în care
organul de executare procedeazã la schimbãri în ce priveºte bunurile date în custodie sau persoana custodelui,
despre aceasta se va încheia proces-verbal distinct, semnat
de organul de executare, precum ºi de cel care primeºte
bunurile în custodie.
3.5 Custodele, altul decât debitorul sau creditorul, va
primi pentru activitatea depusã o indemnizaþie lunarã stabilitã de organul de executare.
3.6 Custodele trebuie sã fie o persoanã majorã ºi solvabilã. Când organul de executare apreciazã cã este util,
poate fi numit custode chiar debitorul, un lucrãtor al acestuia, o rudã sau un afin. Dacã este necesar, organul de
executare poate cere custodelui depunerea unei cauþiuni.
3.7 Custodele rãspunde de orice pagubã cauzatã creditorului prin neglijenþa sa.
În îndeplinirea obligaþiilor ce îi revin, custodele este obligat:
Ñ sã asigure pãstrarea bunurilor mobile sechestrate;
Ñ sã asigure întreþinerea bunurilor mobile primite în
custodie, precum ºi sã menþinã calitatea lor;
Ñ sã permitã controlul organului de executare asupra
condiþiilor de pãstrare ºi întreþinere a bunurilor mobile, precum ºi asupra stadiului acestora;
Ñ sã nu foloseascã sau sã nu dispunã de bunurile
mobile aflate în custodie decât cu acordul organului de
executare;
Ñ sã restituie bunurile mobile aflate în custodie la solicitarea scrisã a organului de executare.
Nerespectarea de cãtre custode a obligaþiilor ce-i revin
potrivit legii poate atrage, dupã caz, rãspunderea sa civilã
ori penalã.
4. Referitor la art. 49
4.1 Când debitorul nu are altã avere decât mãrfuri destinate vânzãrii ori dacã existã pericolul evident de înstrãinare, de substituire sau de sustragere de la urmãrire a
bunurilor mobile urmãribile ale debitorului, sechestrul va
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putea fi aplicat o datã cu comunicarea somaþiei de platã.
În acest caz, sechestrul se va aplica numai dupã ce
aceastã mãsurã, la cererea organului de executare, va fi
autorizatã de cãtre instanþa judecãtoreascã competentã prin
ordonanþã preºedinþialã.
5. Referitor la art. 50
5.1 Organul de executare va ridica sau va primi bunurile
mobile de la custode, verificând dacã acestea sunt în totalitate ºi în starea în care s-au predat, dând în acest sens
custodelui o chitanþã de eliberare.
Aceastã operaþiune va fi consemnatã în procesul-verbal
încheiat cu ocazia vânzãrii, precum ºi în orice alte situaþii
la care se referã pct. 3.4.
6. Referitor la art. 52
6.1 Evaluarea bunurilor mobile sechestrate se poate
face de cãtre persoane juridice sau persoane fizice specializate, cum ar fi: Corpul experþilor de pe lângã Ministerul
Justiþiei, persoane specializate din cadrul societãþilor de asigurare-reasigurare sau al societãþilor bancare, precum ºi
alte persoane juridice, care au menþionat în actul de înfiinþare desfãºurarea unei astfel de activitãþi.
7. Referitor la art. 54
7.1 În cazul vânzãrii în regim de consignaþie, organul de
executare va preda bunurile mobile sechestrate unitãþii care
se ocupã cu vânzarea în regim de consignaþie. Predarea
se face pe baza unui proces-verbal de predare-primire,
întocmit în dublu exemplar, din care fiecare ia câte un
exemplar, conform modelului anexat.
7.2 Procesul-verbal de predare-primire va cuprinde în
mod obligatoriu urmãtoarele date:
Ñ numele ºi prenumele persoanelor între care are loc
predarea-primirea bunurilor mobile;
Ñ numãrul ºi data legitimaþiilor acestor persoane;
Ñ denumirea fiecãrui bun mobil, cu descrierea caracteristicilor sale;
Ñ valoarea fiecãrui bun mobil;
Ñ data ºi locul predãrii-primirii bunurilor mobile;
Ñ semnãtura organului de executare ºi a reprezentantului unitãþii de vânzare în regim de consignaþie.
Bunurile mobile predate unitãþilor de vânzare în regim
de consignaþie vor fi imediat etichetate ºi expuse la vedere
pentru vânzare.
7.3 Când, în perioada de expunere spre vânzare, debitorul achitã suma datoratã, organul de executare va comunica unitãþii de vânzare în regim de consignaþie sã
înceteze vânzarea bunurilor. Bunurile mobile nevândute vor
fi ridicate de cãtre organul de executare pe bazã de proces-verbal de predare-primire.
Bunurile mobile predate de organul de executare unitãþii
de vânzare în regim de consignaþie nu pot fi vândute în
rate.
Sumele realizate din vânzarea acestor bunuri se varsã
în termen de 2 zile lucrãtoare în contul indicat de organul
de executare, dupã reþinerea comisionului legal.
7.4 Organul de executare va verifica periodic, la sediul
unitãþii de vânzare în regim de consignaþie, felul cum
aceasta îºi aduce la îndeplinire sarcinile în legãturã cu vânzarea bunurilor mobile ºi virarea sumelor încasate. Despre
cele constatate, organul de executare va întocmi o notã de
constatare.
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7.5 Pentru valorificarea prin vânzare directã cãtre cumpãrãtori, organul de executare va aduce la cunoºtinþã, prin
publicaþie de vânzare, conform modelului anexat, afiºatã la
sediul organului de executare în a cãrui razã teritorialã se
aflã bunurile mobile supuse executãrii silite, termenul de
vânzare, bunurile ce urmeazã a fi vândute, ora ºi locul
vânzãrii. Publicaþia de vânzare se comunicã ºi celor interesaþi sã cumpere bunurile mobile puse în vânzare.
7.6 Vânzarea bunurilor mobile se face chiar dacã se
prezintã un singur cumpãrãtor. În cazul când se prezintã
pentru cumpãrare mai mulþi solicitanþi, organul de executare
va vinde bunurile mobile celui care oferã cel mai mare
preþ.
8. Referitor la art. 55
8.1 Vânzarea la licitaþie se face la locul unde se aflã
bunurile mobile, la domiciliul sau sediul debitorului sau în
alt loc stabilit de organul de executare, în orice zi lucrãtoare, între orele 8,00Ñ18,00. În cazuri urgente, organul de
executare va solicita preºedintelui instanþei judecãtoreºti
competente încuviinþarea vânzãrii ºi în zilele nelucrãtoare.
8.2 Vânzarea prin licitaþie se face de cãtre organul de
executare printr-un funcþionar al sãu, asistat, atunci când
se considerã necesar, de un reprezentant al organului de
poliþie.
8.3 Vânzarea la licitaþie se face în mod public de cãtre
organul de executare silitã, care va oferi bunurile mobile
spre vânzare prin trei anunþuri succesive.
Preþul de la care începe licitaþia este cel prevãzut în
procesul-verbal de sechestru.
În raport cu natura ºi destinaþia lor, bunurile mobile se
vor vinde, fiecare în parte sau mai multe împreunã,
þinându-se seama, în toate cazurile, ca prin modul de vânzare acestea sã nu se deprecieze.
Bunurile mobile se adjudecã în aceeaºi zi aceluia care,
la al treilea anunþ, oferã preþul cel mai mare, vânzarea
putându-se face chiar dacã se prezintã numai un singur
solicitant.
8.4 În cazul în care nu existã nici un amator pentru
bunul mobil oferit spre vânzare, se va trece la încercarea
de a se vinde celelalte bunuri sechestrate, iar dacã nu se
prezintã nici un amator pentru nici unul dintre aceste bunuri
mobile, licitaþia se va amâna.
8.5 Dacã licitaþia nu se poate termina în ziua fixatã, ea
poate fi continuatã în ziua urmãtoare, organul de executare
urmând sã întocmeascã în fiecare zi de licitaþie un procesverbal, conform modelului anexat.
8.6 Vânzarea se va opri în momentul în care, din valoarea obþinutã, se pot acoperi cheltuielile de executare,
creanþele bugetare ºi majorãrile de întârziere, iar debitorului
i se vor restitui bunurile mobile rãmase ºi, dacã este cazul,
surplusul de preþ.
9. Referitor la art. 57
9.1 Dacã la primul termen de licitaþie nu se oferã preþul
prevãzut în procesul-verbal de sechestru, în termen de 60
de zile se va fixa o nouã licitaþie, pentru care preþul de
începere se va putea reduce cu 10%.
Pentru aceastã licitaþie se vor îndeplini din nou formele
de publicitate a vânzãrii. Dacã nu se va obþine nici acest
preþ, bunurile mobile vor fi vândute la cel mai mare preþ
oferit.
9.2 Bunurile mobile sechestrate, care nu au putut fi
valorificate în vreunul dintre modurile prevãzute în
Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996, se restituie debitorului.
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MODEL
MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia generalã .............................................
Unitatea ...........................................................
Localitatea .......................................................
Str. .................................................. nr. .........
Dosar de executare nr. ................../.............

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

PROCES-VERBAL DE SECHESTRU

Încheiat astãzi ..........................., luna ................................, anul ................, ora .............,
în localitatea ..................................., str. ................................ nr. .....
În temeiul art. 46 alin. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996, subsemnatul ......................,
............................................ având funcþia de ................................, cu legitimaþia nr. .....................,
am procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului .........................................................,
din localitatea ....................................................... str. ........................................... nr. ..., nr. rol/cod
fiscal ............................., care, deºi i s-a comunicat somaþia nr. ............................ din ..................,
nu a efectuat plata sumelor datorate constând în:
Natura debitului

Actul normativ
în baza cãruia
a fost stabilitã
obligaþia de platã

Suma (lei)
Debit

Majorãri*)

TOTAL:
Pentru realizarea creanþelor bugetare s-a procedat la sechestrarea bunurilor mobile prevãzute
în anexã, parte integrantã din prezentul proces-verbal.
Sechestrul s-a aplicat în prezenþa urmãtoarelor persoane:
........................., domiciliat în ........................., legitimat cu ................, în calitate de ............;
........................., domiciliat în ........................., legitimat cu ................, în calitate de .......... .
Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate mãsuri spre neschimbare, constând în:**)
....................................................................................................................................................................
bunurile fiind lãsate în custodia ................................................., din localitatea ................................,
str. ..................................... nr. ...., care va depozita bunurile în localitatea ....................................,
str. .......................................... nr. ........ .
În legãturã cu bunurile mobile sechestrate, dl (dna) .......................................... menþioneazã
cã nu au fost/au fost sechestrate anterior ..........................................................................................
Persoanele de faþã la aplicarea sechestrului formuleazã urmãtoarele obiecþii: ......................
....................................................................................................................................................................
Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp dureazã executarea silitã. În cazul
în care obligaþia bugetarã nu se achitã în termen de 30 de zile, se va proceda la valorificarea
acestora conform legii.
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de sechestru în ........ exemplare, dintre care
unul pentru organul de executare, unul s-a înmânat debitorului .................................................***)
................................................................................................................................................................****)
Semnãtura reprezentantului organului
de executare
.......................................

Semnãtura debitorului (sau a persoanei majore
cu care locuieºte)
........................................................
Semnãturile martorilor ..............................
Semnãtura custodelui ...............................

****) Pentru neplata în termen a sumelor datorate, se vor calcula majorãri de întârziere conform dispoziþiilor legale,
în continuare aplicându-se cota de .....
****) Punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se aflã, menþionându-se bunurile mobile supuse
acestor mãsuri.
****) Un exemplar, custodelui ºi câte unul creditorilor gajiºti, dacã este cazul.
****) Se va face menþiunea dacã debitorul nu este de faþã, refuzã sau nu poate sã semneze procesul-verbal de
sechestru.
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ANEXÃ

la Procesul-verbal
de sechestru din .................

Dosar de executare
Nr. ................................/...............................

Denumirea bunurilor mobile,
descriere, stare de uzurã, semne particulare
de identificare

Cantitatea

Valoarea
estimativã
Ñ lei Ñ

TOTAL:

Semnãtura reprezentantului
organului de executare
................................................

Semnãtura debitorului
(sau a persoanei majore cu care locuieºte)
......................................................

Semnãturile martorilor ....................................
Semnãtura custodelui ....................................
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MODEL
MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia generalã .............................................
Unitatea ...........................................................
Localitatea .......................................................
Str. .................................................. nr. .........
Dosar de executare nr. ................../.............

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

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE*)

Încheiat astãzi ..........................., luna ................................, anul ................, ora .............,
în localitatea ..................................., str. ................................ nr. .....
În temeiul art. 54 alin. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor
bugetare ºi al pct. 7.2. din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la executarea silitã asupra bunurilor mobile, subsemnatul .............................................................., având
funcþia de .........................................., cu legitimaþia nr. ..................../........................, am predat
urmãtoarele bunuri mobile, sechestrate prin procesul-verbal încheiat la data de ..........................,
înregistrat sub nr. ......................../............, care vor fi supuse vânzãrii în regim de consignaþie.
Denumirea bunurilor mobile,
descriere, uzurã, semne particulare
de identificare

U.M.

Cantitatea

Preþul
unitar/U.M.

Valoarea
Ñ lei Ñ

Subsemnatul ......................................................, legitimat cu ..............................., în calitate
de reprezentant al ....................................................., am primit bunurile mobile enumerate mai sus.
Bunurile mobile preluate vor fi imediat etichetate ºi expuse la vedere pentru vânzare ºi nu
pot fi vândute în rate.
Sumele realizate din vânzarea acestor bunuri mobile se varsã în termen de douã zile
lucrãtoare în contul nr. ....................................., dupã reþinerea comisionului de ............%.

Semnãtura reprezentantului
organului de executare

Semnãtura reprezentantului unitãþii
de vânzare în regim de consignaþie

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

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

*) Se încheie cu ocazia transmiterii bunurilor mobile pentru vânzare în regim de consignaþie.
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MODEL

MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia generalã .............................................
Unitatea ...........................................................
Localitatea .......................................................
Str. .................................................. nr. .........
Dosar de executare nr. .................. / .............

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

PROCES-VERBAL DE LICITAÞIE*)

Încheiat astãzi ........................... luna ................................ anul ................, ora .............,
în localitatea ..................................., str. ................................ nr. .....,
în temeiul art. 56 alin. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor
bugetare
Pentru realizarea creanþelor bugetare faþã de debitorul ............................................................,
(numele, prenumele/denumirea)

din localitatea ........................................................., str. .................................................... nr. .............,
nr. rol/cod fiscal .................................., în sumã de ............................., specificate în titlul executoriu
nr. ............../......................, s-au sechestrat bunurile mobile înscrise în procesul-verbal de sechestru
încheiat la data de ................../....................., înregistrat sub nr. .................. din ..........................,
întocmit de .....................................
Valorificarea bunurilor mobile prin vânzare la licitaþie a fost adusã la cunoºtinþã publicã prin
publicarea la data de ........................................., în ziarele: ...................................., a publicaþiei de
vânzare, care a fost afiºatã la sediul ...........................................**) la ......................................***),
precum ºi .................................................****).
În baza art. 53 alin. 1 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 s-a procedat la valorificarea
bunurilor mobile sechestrate ºi s-au constatat urmãtoarele:
Nr.
crt.

Bunurile mobile
care s-au pus în vânzare

Preþul minim
de evaluare

Preþul
de adjudecare

T O T A L : ..............

Adjudecatari .............................................................................................................................*****)
Adjudecatari .......................................................................................................................................
Adjudecatari .......................................................................................................................................
Adjudecatari .......................................................................................................................................
Adjudecatari .......................................................................................................................................
Cu privire la vânzarea la licitaþie, s-au formulat urmãtoarele obiecþii: ........................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Semnãtura debitorului (sau a înlocuitorului)
...................................................................
Comisia de licitaþie:

Adjudecatari:

(numele, prenumele, semnãtura)

(numele, prenumele/denumirea, semnãtura)

...................................................
...................................................
L.S. ...................................................
...................................................
...................................................

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

*****) Pentru vânzarea la licitaþie a bunurilor mobile.
*****) Organul de executare care organizeazã licitaþia ºi consiliul local pe raza cãruia se aflã bunurile
mobile sechestrate.
*****) Locul stabilit de organul de executare pentru desfãºurarea licitaþiei.
*****) Alte locuri unde a fost afiºatã publicaþia de vânzare.
*****) Numele, prenumele sau denumirea, domiciliul sau sediul, precum ºi contul bancar al adjudecatarilor, dupã caz.
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MODEL
MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia generalã .............................................
Unitatea ...........................................................
Localitatea .......................................................
Str. .................................................. nr. .........
Dosar de executare nr. ................../...............

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

PUBLICAÞIE DE VÂNZARE

Anul ............... luna ....................... ziua ...........
În temeiul art. 55 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, se face cunoscut prin prezenta cã în ziua de ............................, luna ....................., anul ....,
ora ............., în localitatea ..........................................., str. .................................... nr. ...., se vor
vinde prin ................................................... urmãtoarele bunuri mobile:

Denumirea bunului mobil:
1.
2.
3.
4.

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

Preþul minim de la care
se porneºte licitaþia
(lei)
........................................
........................................
........................................
........................................

Conducãtorul organului de executare .......................................
Numele ºi prenumele ................................................................
Semnãtura ................................................................................
L.S.
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