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    Anexa 1 
 

 
NOTIFICAREA VANZARILOR DE LICHIDARE 

 
 

  Comerciantul ( persoana juridica , PFA, IF, II ) ___________________________ 

____________________________ înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 

J ___ / _______ / ________, cod unic de înregistrare 

_____________________________, cu sediul social în judeţul 

_____________________________ , localitatea ___________________________ , 

str. ____________________________ , nr. _____ , bl. _____ , ap. ______ . 

 Numele persoanei responsabile si functia acesteia………………………  (asociat 

unic, asociat , administrator, manager sau orice alta persoana desemnata de 

acestia)…………………….., CNP ………………………………………… .  

 In conformitate cu prevederile art. 18 - 21 din O.G. 99 / 2000 privind 

comercializarea produselor si serviciilor de piata , aprobata cu modificari si completari 

prin Legea 650 / 2002 si ale normelor metodologice de aplicare a ordonantei 

mentionate, aprobate prin H.G.333 / 2003, notific organizarea unei vanzari de lichidare 

pentru produsele specificate in lista de inventar anexata la prezenta notificare, in 

perioada ………………………….. si declar pe propria raspundere ca ma incadrez in 

situatia de mai jos si indeplinesc cerintele prevazute de lege : 

 -  incetarea definitiva a activitatii comerciantului; 

 - schimbarea proprietarului /  chiriasului / locatarului / mandatarului, dupa caz , 

care exploateaza structura de vanzare ;   

 - incetarea din proprie initiativa a activitatii comerciatului in structura de vanzare; 

 - anularea / incetarea contractului de inchiriere / locatie / mandat, pentru 

structura de vanzare ; 

 - intreruperea activitatii comerciale sezoniere in structura de vanzare pentru o 

perioada de cel putin 5 luni dupa terminarea operatiunilor de lichidare; 

 - schimbarea profilului structurii de vanzare ;   

 - suspendarea sau inlocuirea unei activitati comerciale desfasurate in structura 

de vanzare; 

 - modificarea conditiilor de exploatare a suprafetei de vanzare; 

 - modificarea conditiilor de exercitare a activitatii comerciale in structura de 

vanzare ; 
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 - vanzarea stocului de produse din structura de vanzare de catre mostenitorii 

legali ai comerciantului defunct ; 

 - deteriorarea grava, din cauza unor calamitati sau acte de vandalism, a 

produselor nealimentare din structura de vanzare; 

Vânzarea de lichidare va avea loc la următoarea locatie: 

Denumirea structurii de vânzare ............................... 

Adresa amplasamentului ........................................ 

Completez prezenta notificare cunoscând ca falsul în declaraţii este pedepsit de legea 

penală. 

 

Anexez , in copie, acordul de functionare nr………………./……………….. 
 

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

Semnatura autorizata .................................... 

 

 


