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Directia Generai ă Execut ă ri Siiite Cazuri Speciaie
D,rectia Operativă Executare Siiită
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Serviciui Execut ă r, Siiite Cazuri Speciaie Regionai Gaiati

Adres ă corespondentă
Str Portului nr. 163 Galati CP 800211
Adresa sediu
Str. Bră ilei nr. 33 camera 420 Galati
Tel: +023649.10.10, int. 2134
Fax: +0236 43.24.66
e-mail: CazuriSpeciale.GL@anaf.ro

În temeiul prevederilor art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală ,.cu
modifică rile ş i completă rile ulterioare, vă facem cunocutc ă îrt ziva de17 rrai2017, ora 13:00 la
sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Gaiati, Muh: Galati, str. Brailei, nr. 33, jud.
Gaiati, se vor vinde la licita ţie, în mod individual, urm ătoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei
GHINEA AUREL, cu domiciliul fiscal în localitatea Tecuci, jUde ţulGalati prima licita ţie.
Denumlrea bunulul mobll
îesorlere sumarâ
1. autoturlsm marca Peugeot,
tip 405, benzina, putere 65
kw, capacitate cilindrica 1580
cmc inmatriculat in Romania
an fabricatie 1994, culoare gri.

Drepturile reale ş i privilegiile
care grevează bunurlle,
dac este cazul
drept de gaj Tn baza ordonantei
nr.
834/P/2011/04.05.2012
Parchet de pe langa Tribunalul
Galati dispuse in dosarul nr
5125/121/2012
-

Preţul de evaluare sau
de pornlre al llclta ţlel 1
excluslv TVA (lei)
1.000
•

Cota
TVA/nelmpozabll/
scu tit*)
neimpozabil

-

.

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugat ă aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt
cele prev ăzute de titlul Vli din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă riie ulterioare.

lnvităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri s ă înştiinţeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilit ă pentru vânzare.
Cei interesa ţi în cumpă rarea bunurilor sunt invita ţi să se prezinte la termenul de vânzare la
Iocul fixat în acest scop ş i până la acel termen s ă prezinte oferte de cump ă rare.
Pentru participarea la iicita ţie ofertan ţii depun, cu cei pu ţin o zi înainte de data licita ţiei,
urm ătoarele documente:
- oferta de, cump ărare. pentru fiecare bun în parte;
- dvada pi ăţii taxei de participare sau a constituirii garan ţiei sub forma scrisorii de garan ţie,
reprezentând 10% din pre ţui de pornire a licita ţiei în contul R056TREZ306500530X015957,
beneficiar Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Gaiati, cod fiscal 3127190, deschis la
Trezoreria .Galati;
- înputernicirea persoanei care îl reprezint ă pe ofertant,
- pentru persQanele jundice române, copie de pe certificatul mic de înregistrare eliberat de
oficiul registrului comertului,
- pentrupers6anele juridice str ăine, actul de înmatriculare tradus în limba român ă ;
- pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
- pentru persoanele fizice str ă ine, copie de pe actul de identitate/pa şaport;
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- deciaratia pe proprte r ăspundere a oferfantului prin care ceTtific ă faptul c ă nu este
...persoana interpus ă cu debitoruf.
F
Cumpă rătorului îi revine obligatia de a respecta prevedenle legale speciafe, cum ar fi
obligatiile de medju, obligatiile de conservare a patrimoniulut nattonal sau altele asemenea, dup ă
caz, respectiv: - nu este cazul.
•

Alte informaţii de interes pentru cump ă rător, dup ă caz: -

.

..

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce ontesta ţie :Ia instan ţa
judecătoreasc ă competentă , în termen de 15 zile de la comunicare sau Iuare la cuno ştlntă , în
conformitate cu prevederile art 260 ş i arf 261 din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedur ă
fiscală , cu modifică rile ş i completările ulterioare.
Potrivit dispozittilor art 9 alin (2) lit d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul e procedur ă
fiscală , cu modifică rile şi completă rile ulterioare, când urmeaz ă să se ia m ăsuri de executare silit ă ,
nu este obligatorie audierea contribuabilului
:..

0236.49.10.iOinterior2l34.

.
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adresa la sediul nostru....saula num ă rul-cIe-telefon
.-......
..-.
.

Data afişă rii: 04.05.2017
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