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MINISTERUL FINANȚELOR
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj
Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu-Cărbuneşti

Nr. GJ 205467/02.12.2021

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

BUNURILOR MOBILE ŞI IMOBILE

Anul 2021, luna decembrie, ziua 20

În temeiul art.250, alin.(2) şi alin.(14) din Legea 207/2015 privind Codul de
procedura fiscala, cu modificarile şi completarile ulterioare, va facem cunoscut că în ziua
de 20 , luna decembrie, anul 2021, ora 11, în localitatea Târgu-Cărbuneşti, strada
Trandafirilor, nr.47, se vor vinde la licitaţie publică următoarele bunuri mobile şi imobile,
proprietate a debitorilor:

S.C. EDEN LUX S.R.L. cu domiciliul fiscal în localitatea Târgu-Cărbuneşti, Str.Trandafirilor,
nr.48A, judeţul Gorj, cod de identificare fiscală 27697482, dosar de executare
nr.E10/2021:

1.Autoturism DAEWOO MATIZ, an de fabricaţie 2008,nr.de înmatriculare DJ-93-EDN,la
preţul de pornire al licitaţiei, (exclusiv TVA) de 1.575 lei( a III -a licitaţie)
2.Vitrină frigorifică, la preţul de pornire al licitaţiei (exclusiv TVA) de 1.175 lei( a-III-a lic.)
3.Cuptor pizza mare, la preţul de pornire al licitaţiei ( exclusiv TVA) de 475 lei(a-III-a lic.)
4.Cuptor pizza mic, la preţul de pornire al licitaţiei (exclusiv TVA) de 1.500 lei(a-III-a lic.)
5.Banc pizza + vitrină, la preţul de pornire al licitaţiei (exclusiv TVA) de 2.875 lei(a-III-a)

MATEESCU LUCIAN, cu domiciliul în com.Albeni, sat Albeni, nr.307, jud.Gorj, dosar de
executare E 5/2021:

1.Teren extravilan situat în localitatea Seciurile, com.Roşia-de-Amaradia, jud.Gorj, în
suprafaţă de 8509 mp, la preţul de pornire al licitaţiei,(exclusiv TVA) de 9.600 lei(aIII-a lic.)
2.Teren extravilan situat în localitatea Seciurile, com.Roşia-de-Amaradia, jud.Gorj, în
suprafaţă de 1737 mp,la preţul de pornire al licitaţiei, (exclusiv TVA) de 2.000lei(aIII-a lic.)
3.Teren extravilan situat în localitatea Seciurile, com.Roşia-de-Amaradia, jud.Gorj, în
suprafaţă de 9557 mp, la preţul de pornire al licitaţiei, (exclusiv TVA) de 10.950 lei(aIII-a
lic.)
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DRAGAN VINTU, cu domiciliu în com. Roşia-de-Amaradia, sat Roşia-de-Amaradia, jud. Gorj,
dosar de executare E1/2021:
1. Clădire în suprafaţă de 242mp situată în com. Roşia-de-Amaradia, sat Roşia-de-Amaradia,
jud.Gorj,la preţul de pornire al licitaţiei (exclusiv TVA) de 35.000 lei(aIII-a licitaţie)

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare .
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la
locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei,
următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de
garantie, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Plata taxei se va efectua în
contul IBAN RO91TREZ3365067XXX004414, beneficiar Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Gorj, cod de identificare fiscala 4448156 deschis la Trezoreria Tg-Jiu;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat
de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pasaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este
persoana interpusa cu debitorul.

Cumpăratorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele
asemenea.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul S.F.O. Târgu-Cărbuneşti,
telefon 0253378131 .

Data afişării: 10.12.2021

Ion-Gigi TRIFOI
Şef serviciu fiscal

Întocmit: Lucia MANTA, consilier superior


