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Administra ţ ia Judeţeana
a Finan ţelor Publice Gaiaţi
Serviciul Fiscal Municipal Tecuci

Cod postai: 805300
Tel:0236-820474
Fax:0236-820474
E-mail:
registratura.afpmtecuci.gImfinante.ro

Dosar de executare nr. 26804718
Nr 15714 din 28.09.2017
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE
Anul 2017 luna septembrie 28
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din [egea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscal ă , cu modificările şi completările ulterioare, v ă facem cunoscut c ă în ziva
de 16, Iuna 10, anul 2017, ora 10,00, în Iocalitatea Tecuci, str. 1 Decembrie 1918,
nr.43, jud Galati, se vinde Ia licîta ţie următorul bun imobil, proprietate a
debitorului SC BILBROS SRL,CUI - 26804718, prima licitaţie.

1Teren arabil in suprafata de 5.493 mp situat in T 60/4P 569/25 inscris in Cartea
Funciara nr 100204, numar cadastral 143, situat in localitatea Munteni judetul Galati,
format din:
- suprafata de 981 mp teren arabil intravilan care clispune de utilitati alimentare cu
apa potabila si electricitate. Terenul este traversat de reteaua de conducte de gaze a SC Transgaz
Medias. Pretul de pornire al licitatie este pretul de evaluare in suma de 1.369 lei, la care nu se
aplica TVA, este la prirnul termen de licitaţie,drepturile reale şi privilegiile care greveaz ă bunul
nu sunt cunoscute;
- .suprafata de 4.512 mp teren arabil extravilan - Pretul de pornire al licitatie este
pretul de evaluare in suma de 5.932 lei,la care nu se aplica TVA, este la primul termen de
licitatie,drepturile reale şi privilegiile care greveaz ă bunul nu sunt cunoscute;
lnvită m pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun s ă în ştiinţeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilit ă pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpă rarea bunului sunt invita ţi să se prezinte la termenul de
vânzare la locul fixat în acest scop şi pân ă la acel termen s ă prezinte oferte de
cu m p ă ra re.
Pentru participarea la licita ţie ofertan ţii depun, cu cel pu ţin o zi înainte de data
licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cump ă rare;
b) dovada pl ăţii taxei de participare sau a constituirii garan ţiei sub forma scrisorii
de garanţie, reprezentând 10% din pre ţul de pornire a licita ţiei. Plata taxei se va efectua
în contul R002TREZ3065067XXX009234, beneficiar Administratia Judeteana a

Finantelor Publice Galati
cod de identificare fiscal ă 3878783, deschis la
Trezoreria Municipiului Galati.
c) împuternicirea persoanei care îI reprezint ă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice str ă ine, actul de înmatriculare tradus în limba
român ă ;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice str ă ine, copie de pe actul de identitate/pa şaport;
h) declaraţia pe proprie ră spundere a ofertantului prin care certific ă faptui că nu
este persoan ă interpus ă cu debitorul.
Cumpă rătorului îi revine obliga ţia de a respecta prevederile legale speciale, cum
ar fi obliga ţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului na ţional, sau altele
asemenea,respectiv - nu este cazul.
Alte informa ţii de interes pentru cump ă rător, dup ă caz: nu este cazul

Penru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
num ărul de telefon 0238055.
.
l3ata afi şării : 020.207

Conducătorul organului de e
Nicoleta Carmen D
Semnătura
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