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Dosar executare silita nr. 24664723
Nr. 5751 din 15.03.2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI MOBILE
In temeiul prevederilor art. 250 alin (2) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare vă facem cunoscut că în ziua 05,
luna mai, ora 10.00, anul 2021, la S.F.M. Tecuci din localitatea Tecuci, str. 1 Decembrie 1918,
nr.43, judeţul Galaţi, se va vinde la licitaţie, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului
Echilibru Construct srl, cu sediul în loc. Tecuci, str. Muncitorului, nr. 4, jud. Galati:
1. FIAT DOBLO 223 AXG1A, nr. înmatriculare GL12GAX, an fabricaţie – 2004, serie
şasiu – ZFA22300005256082, serie carte - M769705, serie motor – 018488451,
MOTORINĂ, culoare – ALB, preţ – 12.812 lei (fără TVA);
2. MERCEDES BENZ VITO 112 CDI, nr. înmatriculare – GL09GLW, an fabricaţie 2000, serie şasiu – VSA63819423340938, serie carte - J549696, serie motor –
012576448, culoare - ROSU, motorină, preţ – 17.557 lei (fără TVA);
3. Autoutilitara FORD TRANZIT 2,0 D, nr înmatriculare GL-07-GAX, serie sasiu WF0VXXGBFV2J83612, an fabricaţie 2002, culoare GRI, motorină, preţ – 14.235
lei (fără TVA);
4. Autoutilitară NISSAN INTERSTAR 2,5 D, nr înmatriculare GL-01-GAX, serie şasiu –
VNVF3C1H6UB016469, an fabricaţie – 2007, culoare - ALBĂ, motorină, preţ18.980 lei (fără TVA);
5. Autoturism Mercedes benz vito 115 CDI 2,2. nr înmatriculare GL-10-GAX, serie
şasiu - an fabricaţie 2008, culoare – GRI, motorină, preţ – 30.369 lei (fără TVA).
Preţurile afişate sunt la primul termen de licitaţie.
Licitaţia va avea loc în data de 05.05.2021 ora 10.00 in localitatea Tecuci, str. 1
Decembrie 1918 nr. 43 (sediul SFM Tecuci).
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 licitaşie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei
următoarele documente:
a) oferta de cumparare cu indicarea exacta a bunurilor licitate;
b) dovada plaţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de
garanţie,
reprezentand 10 % din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul
RO02TREZ3065067XXX009234, beneficiar Directia Generala Regionala a Finantelor
Publice Galati, deschis laTrezoreria Municipiului Galati, CUI - 3878783.
c) imputernicirea 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/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este
persoană interpusă cu debitorul.
Impotriva prezentului înscris, cel intersat poate introduce contestaţie la instanţa
judecătorească competentă, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinţă, in
conformitate cu prevederile art. 260 si art. 261 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de
procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedura fiscala, cu modificarile si completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0236810551.
Data afişării: 08.04.2021
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