
 

 

Dosar de executare nr. S1555.1/ 2019 
Nr. 715  din 07.04.2021 
 

        ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
         BUNURILOR MOBILE 

                                                   Anul 2021 luna Aprilie ziua 07 
 
 În 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 de 
22, luna Aprilie, anul 2021, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se vor 
vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, aparținând debitorului S.C. SFATUITOR AGENT 
DE ASIGURARE S.R.L. cu domiciliul în Localitatea Câmpineanca, Jud. Vrancea, licitaţia a 
IV-a.  
 

Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară 

Drepturile reale şi 

privilegiile care grevează 

bunurile,  
dacă este cazul 

Preţul de evaluare sau 

de pornire al licitaţiei, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota 

TVA/neimpozabil

/ scutit*) 

1.  Autoturism Opel Astra Break .......................................... 2411 19% 

  

 *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile 
sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 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 
garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în 
contul IBAN RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Galați, cod de identificare fiscală 8031738 , deschis la Trezoreria Focșani; 
 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/paşaport; 

  h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 
persoană interpusă cu debitorul. 

        MINISTERUL FINANŢELOR  
        Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
         Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
         Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
         Serviciul colectare şi executare silită persoane juridice 

 

B-dul Independenţei nr. 24 
Focşani, Vrancea 
Tel:  +0237 236 600, int. 123 
 Fax: +0237 217 266 
 Claudiu.Manea.VN@anaf.ro 
  



Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, 
respectiv: …............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… 
… ……………………………………………………… …………. …………………………………… 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de 
telefon 0237. 236600/ int. 123 

 
Data afişării: ............................. 
                                      
 
 
 

Conducătorul organului de executare,  
Şef administraţie adjunct - colectare            

        
Nume şi prenume GÎSCULESCU George 

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Dosar de executare nr. C115/ 2019 
Nr. 715  din 07.04.2021 
 
 

        ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
         BUNURILOR MOBILE 

                                                   Anul 2021 luna Aprilie ziua 07 
 
 În 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 de 
22, luna Aprilie, anul 2021, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se vor 
vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, aparținând debitorului S.C. CERTIMPEX TRADING 
S.R.L. cu domiciliul în Localitatea Focşani, Str. Liniştei, Nr.13, Jud. Vrancea, licitaţia a IV-a.  
 

Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară 

Drepturile reale şi 

privilegiile care grevează 

bunurile,  
dacă este cazul 

Preţul de evaluare sau 

de pornire al licitaţiei, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota 

TVA/neimpozabil

/ scutit*) 

Autoturism Volkswagen Polo .......................................... 3670 19% 

Autoturism Peugeot Partner  …………………………….. 4591 19% 

Automat cusut buzunare .......................................... 11120 19% 

Automat cusut refileţi .......................................... 16409 19% 

Butonieră Durkop .......................................... 1760 19% 

Maşină butoniere uşoare .......................................... 4085 19% 

Maşină de cusut automată .......................................... 3722 19% 

Maşină cusut nasturi sps/B1202-
02 

.......................................... 2847 19% 

Maşină de cusut Reece .......................................... 2601 19% 

Maşină de cusut butoniere 
Durkopp 558 

.......................................... 2550 19% 

Maşină de mâneci Durkopp Adler .......................................... 1377 19% 

Maşina electric de cusut 
butoniere 

.......................................... 9505 19% 

Maşina de surfilat .......................................... 1191 19% 

Presă de termoculat M90 .......................................... 11175 19% 

Butonieră uşoară .......................................... 662 19% 

Masa de călcat Alba cu vacuum 
B08 

.......................................... 446 19% 

Maşină de cusut cheiţa Juki .......................................... 945 19% 

        MINISTERUL FINANŢELOR  
        Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
         Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
         Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
         Serviciul colectare şi executare silită persoane juridice 

 

B-dul Independenţei nr. 24 
Focşani, Vrancea 
Tel:  +0237 236 600, int. 123 
 Fax: +0237 217 266 
 Claudiu.Manea.VN@anaf.ro 
  



1852 

Sunstar maşină electrică cusut 
cheiţe (4buc.) 

.......................................... 13461 19% 

Sunstar maşină electric cusut 
liniar (10buc.) 

.......................................... 9586 19% 

Sunstar maşină electric de cusut 
zig-zag 

.......................................... 359 19% 

Maşină aplicat găici Kansai .......................................... 1028 19% 

Sunstar maşină cusut şi surfilat 
2A 5F ( 4buc.) 

.......................................... 3166 19% 

Sunstar maşină de cusut şi 
surfilat 2A 5F ( 4 buc.) 

.......................................... 1404 19% 

Sunstar maşină de cusut şi 
surfilat 1A 3F ( 3 buc.) 

.......................................... 1175 19% 

Sunstar maşină de cusut şi 
surfilat 2A 4F ( 4 buc.) 

.......................................... 3068 19% 

SPS/D-BH maşină electric 
butoniere ( 3 buc.) 

.......................................... 28512 19% 

Sunstar masină de cusut cu un 
ac (4 buc.) 

.......................................... 6592 19% 

Cazan abur .......................................... 10611 19% 

Sistem de protecţie Plotter .......................................... 7936 19% 

Maşină de cusut ascunsa 
materiale subţiri (3 buc.) 

.......................................... 11977 19% 

Maşină de cusut 1 fir mat. medii .......................................... 4930 19% 

Maşină cusătură ascunsă 
materiale subţiri (2 buc.) 

.......................................... 3585 19% 

Maşină aplicat mâneci Juki DP 
2100 (2 buc.) 

.......................................... 5540 19% 

Maşină cusătură ascunsă 
material subţiri  

.......................................... 17932 19% 

CS-337 LP maşină de cusut 
mâneci (3 buc.) 

.......................................... 7967 19% 

  

 *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile 
sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 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 
garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în 
contul IBAN RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Galați, cod de identificare fiscală 8031738 , deschis la Trezoreria Focșani; 
 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/paşaport; 

  h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 
persoană interpusă cu debitorul. 



Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, 
respectiv: …............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… 
… ……………………………………………………… …………. …………………………………… 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de 
telefon 0237. 236600/ int. 123 

 
Data afişării: ............................. 
                                      
 
 
 

Conducătorul organului de executare,  
Şef administraţie adjunct - colectare            

        
Nume şi prenume GÎSCULESCU George 

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dosar de executare nr. C122(683)/ 2019 
Nr. 715  din 07.04.2021 
 
 

        ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
         BUNURILOR MOBILE 

                                                   Anul 2021 luna Aprilie ziua 07 
 
 În 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 de 
22, luna Aprilie, anul 2021, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se vor 
vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, aparținând debitorului S.C. CORA DESIGN S.R.L. 
cu domiciliul în Localitatea Focșani, Str. Bucegi, Nr. 11 Bis, Jud. Vrancea, licitaţia a IV-a.  
 

Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară 

Drepturile reale şi 

privilegiile care grevează 

bunurile,  
dacă este cazul 

Preţul de evaluare sau 

de pornire al licitaţiei, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota 

TVA/neimpozabil

/ scutit*) 

1. Autoutilitară Dacia Double 
cab  

.......................................... 1915 19% 

  

 *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile 
sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 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 
garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în 
contul IBAN RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Galați, cod de identificare fiscală 8031738 , deschis la Trezoreria Focșani; 
 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/paşaport; 

  h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 
persoană interpusă cu debitorul. 

        MINISTERUL FINANŢELOR  
        Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
         Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
         Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
         Serviciul colectare şi executare silită persoane juridice 

 

B-dul Independenţei nr. 24 
Focşani, Vrancea 
Tel:  +0237 236 600, int. 123 
 Fax: +0237 217 266 
 Claudiu.Manea.VN@anaf.ro 
  



Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, 
respectiv: …............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… 
… ……………………………………………………… …………. …………………………………… 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de 
telefon 0237. 236600/ int. 123 

 
Data afişării: ............................. 
                                      
 
 
 

Conducătorul organului de executare,  
Şef administraţie adjunct - colectare            

        
Nume şi prenume GÎSCULESCU George 

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

Dosar de executare nr. C/ 2020 
Nr. 715  din 07.04.2021 
 
 

        ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
         BUNURILOR MOBILE 

                                                   Anul 2021 luna Aprilie ziua 07 
 
 În 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 de 
22, luna Aprilie, anul 2021, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se vor 
vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, aparținând debitorului S.C. CUPTORU STAICU 
S.R.L. cu domiciliul în Localitatea Focșani, Str. Pictor Nicolae Grigorescu, Nr. 4, Bl.4, sc.5, et.P, 
ap.84, Jud. Vrancea,  licitaţia a IV-a.  
 

Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară 

Drepturile reale şi 

privilegiile care grevează 

bunurile,  
dacă este cazul 

Preţul de evaluare sau 

de pornire al licitaţiei, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota 

TVA/neimpozabil

/ scutit*) 

Cernător făină .......................................... 7726 19% 

Divizor rectangular hidraulic .......................................... 11718 19% 

Malaxor panificaţie .......................................... 19419 19% 

Masa lucru inox .......................................... 978 19% 

  

 *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile 
sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 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 
garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în 
contul IBAN RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Galați, cod de identificare fiscală 8031738 , deschis la Trezoreria Focșani; 
 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; 

        MINISTERUL FINANŢELOR  
        Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
         Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
         Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
         Serviciul colectare şi executare silită persoane juridice 

 

B-dul Independenţei nr. 24 
Focşani, Vrancea 
Tel:  +0237 236 600, int. 123 
 Fax: +0237 217 266 
 Claudiu.Manea.VN@anaf.ro 
  



   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. 

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, 
respectiv: …............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… 
… ……………………………………………………… …………. …………………………………… 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de 
telefon 0237. 236600/ int. 123 

 
Data afişării: ............................. 
                                      
 
 
 

Conducătorul organului de executare,  
Şef administraţie adjunct - colectare            

        
Nume şi prenume GÎSCULESCU George 

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Dosar de executare nr. A/ 2020 
Nr. 715  din 07.04.2021 
 
 

        ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
         BUNURILOR MOBILE 

                                                   Anul 2021 luna Aprilie ziua 07 
 
 În 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 de 
22, luna Aprilie, anul 2021, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se vor 
vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, aparținând debitorului S.C. AGLAMANDRI 
CONSTRUCT S.R.L. cu domiciliul în Localitatea Paltin, Jud. Vrancea,  licitaţia a IV-a.  
 

Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară 

Drepturile reale şi 

privilegiile care grevează 

bunurile,  
dacă este cazul 

Preţul de evaluare sau 

de pornire al licitaţiei, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota 

TVA/neimpozabil

/ scutit*) 

Autoturism Hyundai SantaFE .......................................... 6266 19% 

  

 *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile 
sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 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 
garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în 
contul IBAN RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Galați, cod de identificare fiscală 8031738 , deschis la Trezoreria Focșani; 
 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/paşaport; 

  h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 
persoană interpusă cu debitorul. 

        MINISTERUL FINANŢELOR  
        Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
         Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
         Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
         Serviciul colectare şi executare silită persoane juridice 

 

B-dul Independenţei nr. 24 
Focşani, Vrancea 
Tel:  +0237 236 600, int. 123 
 Fax: +0237 217 266 
 Claudiu.Manea.VN@anaf.ro 
  



Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, 
respectiv: …............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… 
… ……………………………………………………… …………. …………………………………… 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de 
telefon 0237. 236600/ int. 123 

 
Data afişării: ............................. 
                                      
 
 
 

Conducătorul organului de executare,  
Şef administraţie adjunct - colectare            

        
Nume şi prenume GÎSCULESCU George 

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Dosar de executare nr. C.M.7/2020 
Nr. 715  din 07.04.2021 
 
 

        ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
         BUNURILOR MOBILE 

                                                   Anul 2021 luna Aprilie ziua 07 
 
 În 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 de 
22, luna Aprilie, anul 2021, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se vor 
vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, aparținând debitorului S.C. CHRISTINE MARIS 
S.R.L. cu domiciliul în Localitatea Focşani, Str. Mare a Unirii, Nr.50, Bl.50, et.3, ap.11, Jud. 
Vrancea,  licitaţia a III-a.  
 

Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară 

Drepturile reale şi 

privilegiile care grevează 

bunurile,  
dacă este cazul 

Preţul de evaluare sau 

de pornire al licitaţiei, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota 

TVA/neimpozabil

/ scutit*) 

Autoutilitară Ford Tranzit 
CONNECT 

.......................................... 41206 19% 

  

 *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile 
sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 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 
garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în 
contul IBAN RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Galați, cod de identificare fiscală 8031738 , deschis la Trezoreria Focșani; 
 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/paşaport; 

  h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 
persoană interpusă cu debitorul. 

        MINISTERUL FINANŢELOR  
        Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
         Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
         Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
         Serviciul colectare şi executare silită persoane juridice 

 

B-dul Independenţei nr. 24 
Focşani, Vrancea 
Tel:  +0237 236 600, int. 123 
 Fax: +0237 217 266 
 Claudiu.Manea.VN@anaf.ro 
  



Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, 
respectiv: …............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… 
… ……………………………………………………… …………. …………………………………… 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de 
telefon 0237. 236600/ int. 123 

 
Data afişării: ............................. 
                                      
 
 
 

Conducătorul organului de executare,  
Şef administraţie adjunct - colectare            

        
Nume şi prenume GÎSCULESCU George 

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Dosar de executare nr. R169/2019 
Nr. 715  din 07.04.2021 

        ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
         BUNURILOR MOBILE 

                                                   Anul 2021 luna Aprilie ziua 07 
 
 În 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 de 
22, luna Aprilie, anul 2021, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se vor 
vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, aparținând debitorului S.C. RGCM GIORGIO 
PRESTSERV  S.R.L. cu domiciliul în Localitatea Focşani, Str. Unirea Principatelor, Nr.16, ap.4, 
Jud. Vrancea,  licitaţia a II-a.  

Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară 

Drepturile reale şi 

privilegiile care grevează 

bunurile,  
dacă este cazul 

Preţul de evaluare sau 

de pornire al licitaţiei, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota 

TVA/neimpozabil

/ scutit*) 

Autoutilitară Iveco, an fabricatie 
2005 

.......................................... 18968 19% 

Autoutilitară Volkswagen Crafter, 
an fabricatie 2009 

.......................................... 29324 19% 

Microbuz Ford an fabr. 2008 .......................................... 20470 19% 

Microbuz Ford an fabr. 2008 .......................................... 20470 19% 

Microbuz Ford an fabr.2005 .......................................... 16954 19% 

Microbuz Volkswagen an 
fabr.2001 

.......................................... 13664 19% 

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt 
cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
 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 
garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în 
contul IBAN RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Galați, cod de identificare fiscală 8031738 , deschis la Trezoreria Focșani; 
 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/paşaport; 

        MINISTERUL FINANŢELOR  
        Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
         Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
         Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
         Serviciul colectare şi executare silită persoane juridice 

 

B-dul Independenţei nr. 24 
Focşani, Vrancea 
Tel:  +0237 236 600, int. 123 
 Fax: +0237 217 266 
 Claudiu.Manea.VN@anaf.ro 
  



  h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 
persoană interpusă cu debitorul. 

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, 
respectiv: …............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… 
… ……………………………………………………… …………. …………………………………… 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de 
telefon 0237. 236600/ int. 123 

 
Data afişării: ............................. 
                                      
 
 
 

Conducătorul organului de executare,  
Şef administraţie adjunct - colectare            

        
Nume şi prenume GÎSCULESCU George 

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dosar de executare nr. M380.4/2017 
Nr. 715  din 07.04.2021 
 
 

        ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
         BUNURILOR MOBILE 

                                                   Anul 2021 luna Aprilie ziua 07 
 
 În 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 de 
22, luna Aprilie, anul 2021, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se vor 
vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, aparținând debitorului S.C. MITIL FOREST  S.R.L. 
cu domiciliul în Localitatea Odobeşti, Str. Libertăţii, Nr.131-133, Jud. Vrancea,  licitaţia a II-a.  
 

Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară 

Drepturile reale şi 

privilegiile care grevează 

bunurile,  
dacă este cazul 

Preţul de evaluare sau 

de pornire al licitaţiei, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota 

TVA/neimpozabil

/ scutit*) 

TAF 657 .......................................... 24278 19% 

  

 *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile 
sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 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 
garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în 
contul IBAN RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Galați, cod de identificare fiscală 8031738 , deschis la Trezoreria Focșani; 
 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/paşaport; 

  h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 
persoană interpusă cu debitorul. 

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, 
respectiv: …............................................................................................................................... 

        MINISTERUL FINANŢELOR  
        Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
         Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
         Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
         Serviciul colectare şi executare silită persoane juridice 

 

B-dul Independenţei nr. 24 
Focşani, Vrancea 
Tel:  +0237 236 600, int. 123 
 Fax: +0237 217 266 
 Claudiu.Manea.VN@anaf.ro 
  



…............................................................................................................................................... 
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… 

… ……………………………………………………… …………. …………………………………… 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de 
telefon 0237. 236600/ int. 123 

 
Data afişării: ............................. 
                                      
 
 
 

Conducătorul organului de executare,  
Şef administraţie adjunct - colectare            

        
Nume şi prenume GÎSCULESCU George 

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dosar de executare nr. W.3161.2/2019 
Nr. 715  din 07.04.2021 
 
 

        ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
         BUNURILOR MOBILE 

                                                   Anul 2021 luna Aprilie ziua 07 
 
 În 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 de 
22, luna Aprilie, anul 2021, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se vor 
vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, aparținând debitorului S.C. WOOD EXPLO 
FOREST  S.R.L. cu domiciliul în Localitatea Dumitreşti, Jud. Vrancea,  licitaţia a I-a.  
 

Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară 

Drepturile reale şi 

privilegiile care grevează 

bunurile,  
dacă este cazul 

Preţul de evaluare sau 

de pornire al licitaţiei, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota 

TVA/neimpozabil

/ scutit*) 

Autoturism ALFA Romeo an fabr. 
2007 

.......................................... 17293 19% 

  

 *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile 
sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 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 
garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în 
contul IBAN RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Galați, cod de identificare fiscală 8031738 , deschis la Trezoreria Focșani; 
 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/paşaport; 

  h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 
persoană interpusă cu debitorul. 

        MINISTERUL FINANŢELOR  
        Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
         Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
         Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
         Serviciul colectare şi executare silită persoane juridice 

 

B-dul Independenţei nr. 24 
Focşani, Vrancea 
Tel:  +0237 236 600, int. 123 
 Fax: +0237 217 266 
 Claudiu.Manea.VN@anaf.ro 
  



Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, 
respectiv: …............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… 
… ……………………………………………………… …………. …………………………………… 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de 
telefon 0237. 236600/ int. 123 

 
Data afişării: ............................. 
                                      
 
 
 

Conducătorul organului de executare,  
Şef administraţie adjunct - colectare            

        
Nume şi prenume GÎSCULESCU George 

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Dosar de executare nr. T.178/2021 
Nr. 715  din 07.04.2021 
 
 

        ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
         BUNURILOR MOBILE 

                                                   Anul 2021 luna Aprilie ziua 07 
 
 În 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 de 
22, luna Aprilie, anul 2021, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se vor 
vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, aparținând debitorului S.C. TRANS FORM 
DESIGN S.R.L. cu domiciliul în Localitatea Garoafa, Jud. Vrancea,  licitaţia a I-a.  
 

Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară 

Drepturile reale şi 

privilegiile care grevează 

bunurile,  
dacă este cazul 

Preţul de evaluare sau 

de pornire al licitaţiei, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota 

TVA/neimpozabil

/ scutit*) 

Presă lemn stratificat .......................................... 5421 19% 

Conveior transport 6m x 1m x 
0,5m 

.......................................... 4114 19% 

Conveior transport 6m x 1m x 
0,5m 

.......................................... 4114 19% 

  

 *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile 
sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 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 
garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în 
contul IBAN RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Galați, cod de identificare fiscală 8031738 , deschis la Trezoreria Focșani; 
 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/paşaport; 

        MINISTERUL FINANŢELOR  
        Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
         Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
         Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
         Serviciul colectare şi executare silită persoane juridice 

 

B-dul Independenţei nr. 24 
Focşani, Vrancea 
Tel:  +0237 236 600, int. 123 
 Fax: +0237 217 266 
 Claudiu.Manea.VN@anaf.ro 
  



  h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 
persoană interpusă cu debitorul. 

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, 
respectiv: …............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… 
… ……………………………………………………… …………. …………………………………… 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de 
telefon 0237. 236600/ int. 123 

 
Data afişării: ............................. 
                                      
 
 
 

Conducătorul organului de executare,  
Şef administraţie adjunct - colectare            

        
Nume şi prenume GÎSCULESCU George 

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                     

    

 
 
 

 
 Direcţia Generală Regională  a Finanţelor Publice Galaţi 
 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 

Serviciul colectare şi executare silită persoane fizice 
 
 
Nr.715/07.04.2021 
 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE 

                                             Anul 2021 luna 04 ziua 07 

 

 
 În 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 de 
22 luna 04, ora 11., anul 2021, în localitatea Focsani, str. B-dul Independenţei, nr. 24, se vor 
vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului BALAN ION 
LAURENŢIU,  domiciliat în GURA CALIŢEI, judeţul VRANCEA, licitaţia a III-a. 

a) clădire/parti de cladire/ansamblu de cladiri în suprafaţă de …….. compusă din 
……... şi construită din …….. şi teren aferent în suprafaţă de .........., situate în localitatea 
..………..............., str. …………… nr. ……, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei…….….. lei   
(exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 

 
Creditori  

 
Sarcini  

  
  
        -    teren intravilan –faneata- 5000mp din acte, masurata 4875 mp TARLAUA 7, PARCELA 

460,461,462,463fn, avand nr cadastral 51219 ,  UAT GURA CALITEI; preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 
12841 lei (exclusiv TVA*), preţ redus cu 50%, 
        -   teren extravilan –faneata- 10000mp din acte, masurata 10247mp, punctul Circea, TARLAUA 95, 

PARCELA 7065, 7066fn, avand nr cadastral 51208 ,  UAT GURA CALITEI, preţ de evaluare/de pornire al 
licitaţiei 4958 lei (exclusiv TVA ), preţ redus cu 50%, 
        -     teren extravilan –faneata- 5125mp din acte si masurata TARLAUA 58, PARCELA 7065, 7066 fn,  

paraul Rasca, avand nr cadastral 51209 ,  UAT GURA CALITEI; preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 2480 
lei (exclusiv TVA), preţ redus cu 50%, 

         -   teren extravilan –faneata- 5248 mp TARLAUA 73, PARCELA 5239, 5242fn, avand nr cadastral 51012,  

intabulat in cartea funciara nr 51012 ,  UAT GURA CALITEI; preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 2539 lei 
(exclusiv TVA), preţ redus cu 50%, 
        -    teren extravilan –faneata- 2622mp TARLAUA 74, PARCELA 5386, 5388fn,  avand nr cadastral 51004, 

intabulat in cartea funciara nr 51004 ,  UAT GURA CALITEI, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 1246 lei 
(exclusiv TVA), preţ redus cu 50%, 
       -   teren extravilan –faneata- 2244mp TARLAUA 74, PARCELA 5411%,5412%fn, avand nr cadastral 51005, 

intabulat in cartea funciara nr 51005 ,  UAT GURA CALITEI; preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 1006 lei 
(exclusiv TVA), preţ redus cu 50%, 
        -    teren extravilan –faneata- 3037mp TARLAUA 74, PARCELA 5331fn, avand nr cadastral 51042,   UAT 

GURA CALITEI; preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 1546 lei (exclusiv TVA), preţ redus cu 50%, 
       -  teren extravilan –faneata- 6535mp, suprafata masurata, din acte : 6600mp, Dealul Lung,  TARLAUA 

74, PARCELA 5293, avand nr cadastral 50141, intabulat in cartea funciara nr 50141 ,  UAT GURA CALITEI; preţ 
de evaluare/de pornire al licitaţiei 3108 lei (exclusiv TVA), preţ redus cu 50%, 
 

Creditori  
 

Sarcini   

  
  

B-dul Independenţei nr. 24 

Focşani, Vrancea 

Tel:  +0237 236600/715 

Fax: +0237 217266 

Email: 
Neculai.Cabalorta.VN@anaf.ro 

 

Ministerul Finanţelor 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
 

 



  
c) alte bunuri……………………….., preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei ……….. lei   

(exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 
 

Creditori  
 

Sarcini   

  
  
 *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA ...)/scutită/neimpozabilă. 
 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 
garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în 
contul IBAN RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Galaţi, cod de identificare fiscală 8031738, deschis la Trezoreria Focsani; 
 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/paşaport; 

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 
persoană interpusă cu debitorul. 

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, 
respectiv: ….............................................................................................. 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ……………………………… 
 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de 

telefon 0237/236600/715 
 
Data afişării:  

Conducătorul organului de executare,                    
Nume şi prenume.GEORGE  GÎSCULESCU                              

                 Semnătura .............................................                 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Nr. 715 din 07.04.2021 

 
 
 
 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE 

                                             Anul 2021 luna aprilie ziua 07 
 

 În 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 de 22, luna aprilie, 
ora 11, anul 2021 în localitatea  Focşani, str. B-ul Independenţei, nr. 24, se vor vinde la licitaţie, 
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului  NICOARĂ ION, cu domiciliul in localitatea 
Tulnici, jud. Vrancea,  licitaţia a II- a: 
  

a) clădire, situate în localitatea              str. …………… nr. ……, preţ de evaluare/de pornire al 
licitaţiei  (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 

 
Creditori  

 
Sarcini   

  
  
 b -  Teren arabil intravilan, în suprafaţă  de 1000 m.p.,  situat în comuna Tulnici, judeţul Vrancea, T.27, P. 
709/710/711.  Imobilul nu are carte funciară. Cheltuielile privind documentaţia cadastrală vor fi suportate de 
cumpărător.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
            preţ de evaluare  14720 lei /de pornire al licitaţiei  11040 lei      (exclusiv TVA),     
 

Creditori  
 

Sarcini   

  
  
  

c) alte bunuri………………………, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei  ……….. lei   
(exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 
 

Creditori  
 

Sarcini   

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre 
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.  

        MINISTERUL FINANŢELOR  
        Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
         Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
         Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
         Serviciul colectare şi executare silită persoane juridice 

 

B-dul Independenţei nr. 24 
Focşani, Vrancea 
Tel:  +0237 236 600, int. 123 
 Fax: +0237 217 266 
 Claudiu.Manea.VN@anaf.ro 
  



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 
garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în 
contul IBAN RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Galaţi, cod de identificare fiscală 8031738, deschis la  Trezoreria Focşani; 
 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/paşaport; 

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 
persoană interpusă cu debitorul. 

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, 
respectiv: 
….................................................................................................................................. 
…................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: 
….………………………………… 
……………………………………………………………….……………………………………......... 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de 
telefon 0237236600 int.712 

Data afişării:  
 

Conducătorul organului de executare,                    
Nume şi prenume  

George GÎSCULESCU       
                 Semnătura .............................................                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dosar de executare nr. 1441004104979 
Nr. 715 din 07.04.2021                     

 
 
                                            ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 

BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE 
                                             Anul 2021 luna 04 ziua  07 
 

 În 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 de 22 luna 04, anul 2021, ora 11, în 
localitatea  Focşani, str. B-ul Independenţei, nr. 24, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri immobile, 
aparţinînd debitorului CUCU ION, cu domiciliul în localitatea Lăstuni, comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea, 
licitaţia a IV a: 
  

a) clădire/parti de cladire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de 76 m.p. compusă din casă cu suprafaţa de 
55 m.p., acoperită cu ţiglă, format din 3 camere, construită din paiantă, anexă cu suprafaţa de 21 m.p. 
construită din paiantă şi teren aferent în suprafaţă de 300 m.p., situate în localitatea Lăstuni, comuna 
Dumitreşti, judeţul Vrancea, fără carte funciară, preţ de evaluare 10.549 lei / de pornire al licitaţiei 5275 lei 
(exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 

 
Creditori  

 
Sarcini   

  
  
 b -  Teren extravilan arabil în suprafaţă de 4700 mp, fără carte funciară, situat în localitatea 
Lăstuni, comuna Dumitreşti, punctul Dealul Ariei, judeţul Vrancea, preţ de evaluare 3028 lei  /de pornire al 
licitaţiei   1514 lei*      (exclusiv TVA); 
              -  Teren extravilan vie în suprafaţă de 800 m.p. fără carte funciară,  situat în localitatea Lăstuni, 
comuna Dumitreşti, punctul Dealul Ariei, judeţul Vrancea, preţ de evaluare 1046 lei / de pornire al licitaţiei   
523 lei * (exclusiv TVA); 
              - Teren extravilan livadă în suprafaţă de 2000 m.p. fără carte funciară, situate în localitatea 
Lăstuni, comuna Dumitreşti, punctual Dealul Ariei, judeţul Vrancea, preţ de evaluare 2.629 lei / de pornire 
a licitaţiei 1315 lei* ( exclusiv TVA ); 
             -  Teren pădure în suprafaţă de 10000 m.p. fără carte funciară, situate în comuna Dumitreşti, 
judeţul Vrancea, T. 33, P. 1309, preţ de evaluare 11.997 lei  /de pornire a licitaţiei 5999 lei *(exclusiv TVA); 
            -  Teren pădure în suprafaţă de 19600 m.p. fără carte funciară, situat în comuna Dumitreşti, 
judeţul Vrancea, T. 74, P. 261, preţ de evaluare 23.749 lei / de pornire a licitaţiei 11875 lei* (exclusiv TVA); 
           -  Teren pădure în suprafaţă de 9400 m.p. fără carte funciară, situat în comuna Dumitreşti, judeţul 
Vrancea, T. 106, P. 535, preţ de evaluare 11.277 lei / de pornire a licitaţiei 5639 lei*(exclusiv TVA), grevate de 
următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 
             
 

Creditori  
 

Sarcini   

  
  
  

c) alte bunuri………………………, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei  ……….. lei   (exclusiv TVA*), 
grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 
 

Creditori  
 

Sarcini   

  

Str. Independenţei, nr. 24, Focşani, Vrancea 
Tel :  +0237236600. Int.710 
Fax : +0237217266 
e-mail : Neculai.Cabalortă.VN@anaf.ro 

 



  
*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA ...)/scutită/neimpozabilă. 
 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 garanţie, 
reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 
RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, cod de 
identificare fiscală 8031738, deschis la  Trezoreria Focşani; 
 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/paşaport; 

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă 
cu debitorul. 

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de 
mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: 
….................................................................................................................................. 
…................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….………………………………… 
……………………………………………………………….……………………………………......... 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0237236600 
int.712 

Data afişării:  

 
Conducătorul organului de executare,                    

Nume şi prenume  

                                                GEORGE GÎSCULESCU      

                   Semnătura .............................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    Ministerul Finanţelor  
  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  
  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi 
  Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
  Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Fizice 

   
  
 
 
Nr. 715  din 07.04.2021                   

 
 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE 

                                             Anul 2021 luna aprilie ziua  07 
 

 În 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 de 22 luna aprilie, ora 
11, anul 2021 în localitatea  Focşani, str. B-ul Independenţei, nr. 24, se vor vinde la licitaţie, 
următoarele bunuri imobile,aparţinând debitoarei Ciobanu Cristina Daniela, cu domiciliul în localitatea 
Munteni, Judeţul Galaţi, licitaţia a Ill- a: 
a) clădire, situate în localitatea              str. …………… nr. ……, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei  
(eclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 

 
Creditori  

 
Sarcini   

  
  

 b -  Teren arabil intravilan, în suprafaţă  de 3964 m.p,  situat în comuna Goleşti , judeţul Vrancea, 

T.19, P. 100.NCF 52972.  Preţ de evaluare  144966 lei /de pornire al licitaţiei   72.483  lei  (exclusiv TVA), grevate 

de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 
                                                                                                                                                                                                                           

-  Teren arabil intravilan, în suprafaţă  de 3388 m.p,  situat în comuna Goleşti, judeţul Vrancea, T.19, P. 

100.NCF 52169.  Preţ de evaluare  107326 lei /de pornire al licitaţiei   53.663  lei  (exclusiv TVA), grevate de 
următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 
 

Creditori  
 

Sarcini   

  
  
 c) alte bunuri………………………, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei  ……….. lei   
(exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 
 

Creditori  
 

Sarcini   

  
  
  
 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-dul Independenţei nr. 24 

Focşani, Vrancea 
Tel:  0237 236600 
Fax: 0237 217266/712 
Email: Neculai 
Cabalorta.VN@ anaf.ro 
 



 b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de 
garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în 
contul IBAN RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Galaţi, cod de identificare fiscală 8031738, deschis la  Trezoreria Focşani; 
 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/paşaport; 

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 
persoană interpusă cu debitorul. 

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, 
respectiv: 
….................................................................................................................................. 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:  
……………………………………………………………….……………………………………....... 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de 
telefon 0237236600 int.712 

Data afişării:  
 
 

Conducătorul organului de executare,                    
                                          Nume şi prenume  
                                          George Gîsculescu 
                                           Semnătura .......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dosar de executare nr. 605/14.03.2019 
Nr. 715 din 07.04.2021 
 

        ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
         BUNURILOR MOBILE 

                                                      Anul 2021 luna aprilie ziua 07 
 
 În 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 de 
22, luna aprilie, anul 2021, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se vor 
vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, aparținând debitorului NICODEI AUREL, cu 
domiciliul în localitatea Coteşti, judeţul Vrancea,  prima licitaţie.  
 

Denumirea bunului imobil 

 Descriere sumară 

Drepturile reale şi 

privilegiile care 

grevează bunurile,  
dacă este cazul 

Preţul de evaluare sau 

de pornire al licitaţiei, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota 

TVA/neimpozabil

/ scutit*) 

1. teren arabil intravilan in suprafată de 
310 mp, T.5, P.215, ID electronic 
55086, număr CF 55086, număr 
cadastral 55086, UAT Coteşti 

…............................  preţ de evaluare 
4.396 lei /de pornire 
al licitaţiei 4.396 lei    
 

19% 

2. teren arabil intravilan in suprafată de 
369 mp, T.5, P.216, ID electronic 
55086, număr CF 55086, număr 
cadastral 55086, UAT Coteşti 

……………………… preţ de evaluare 
5.232 lei /de pornire 
al licitaţiei 5.232 lei  
 

 

3. teren intravilan faneata in suprafată 
633 mp, T.5, P.217, ID electronic 
55086, număr CF 55086, număr 
cadastral 55086, UAT Coteşti 

……………………… preţ de evaluare 
7.742 lei /de pornire 
al licitaţiei 7.742 lei  

 

 

4. teren arabil intravilan in suprafată 
masurata de 795 mp (de 800 mp in 
actul de proprietate), T.22, P.606, 
număr CF 936, număr cadastral 
1794N, UAT Coteşti 

……………………… preţ de evaluare 
18.993 lei /de 
pornire al licitaţiei 
18.993 lei  

 

5.  teren vie intravilan in suprafată 
masurata de 834 mp (de 800 mp in 
actul de proprietate), T.22, P.604, CF 
936, număr cadastral 1794N, UAT 
Coteşti 

……………………… preţ de evaluare 
12.935 lei /de 
pornire al licitaţiei 
12.935 lei lei    

 

6. teren arabil intravilan in suprafată 
masurata de 608 (mp in actul de 
proprietate 600 mp), T.22, P.604/1, 
CF 936, număr cadastral 1794N, 
UAT Coteşti 

……………………… preţ de evaluare 
8.190 lei /de pornire 
al licitaţiei 8.190 lei.   

 

                    Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 
                                                                                                                                                    Diaconu Anca-Mihaela_SCES P.F.       

        MINISTERUL FINANŢELOR  
        Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
         Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
         Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
         Serviciul colectare şi executare silită persoane fizice 

 

 
B-dul Independenţei nr. 24 
Focşani, Vrancea 
Tel:  +0237 236 600, int. 714 
 Fax: +0237 217 266 
 e-mail : Admin. FCVNAFMX01@anaf.ro 
 

 



  

 

 

 

 *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile 
sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 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 
garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în 
contul IBAN RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Galați, cod de identificare fiscală  8031738 , deschis la Trezoreria Focșani; 
 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/paşaport; 

  h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 
persoană interpusă cu debitorul. 

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, 
respectiv: …............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… 
… ……………………………………………………… …………. …………………………………… 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de 
telefon 0237. 236600/ int. 714 

 
Data afişării: ............................. 
                                      
 
 
 

Conducătorul organului de executare,  
Şef administraţie adjunct - colectare            

        
Nume şi prenume GÎSCULESCU George 

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nr. 715  din 07.04.2021                     
 
 
                                            ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 

BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE 
                                             Anul 2021 luna 04 ziua  07 
 

 În 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 de 22 luna 04, ora 11, anul 2021 în 
localitatea  Focşani, str. B-ul Independenţei, nr. 24, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri 
imobile,proprietatea debitorului Dragu Cezar Gabriel, cu domiciliul în Focşani, licitaţia a- lI - a: 
  

a) clădire în suprafaţă de 58 m.p. construită la sol   şi teren intravilan curţi construcţii  în suprafaţă de 
100 m.p., situate în localitatea Focşani, str.Toader Ţîrdea, nr.26, judeţul Vrancea, are carte funciară, preţ de 
evaluare/de pornire al licitaţiei 83108 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după 
caz: 

 
Creditori  

 
Sarcini   

 1)Statul  Român  reprezentat prin Ministerul Finanţelor 
2)BRD-Groupe Societe Generale SA 

  
 b) teren  

c) alte bunuri………………………, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei  ……….. lei   (exclusiv TVA*), 
grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 
 

Creditori  
 

Sarcini   

  
  
*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA ...)/scutită/neimpozabilă. 
 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 garanţie, 
reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 
RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, cod de 
identificare fiscală 8031738, deschis la  Trezoreria Focşani; 
 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/paşaport; 

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă 
cu debitorul. 

Ministerul Finanţelor  

Str. Independenţei, nr. 24, Focşani, Vrancea 
Tel :  +0237236600. Int.710 
Fax : +0237217266 
e-mail : Neculai.Cabalortă.VN@anaf.ro 

 

Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală 
 
 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice – Galaţi  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor  
Publice Vrancea 
Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane 
Fizice 



Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de 
mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: 
….................................................................................................................................. 
…................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….………………………………… 
……………………………………………………………….……………………………………......... 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0237236600 
int.715 

Data afişării:  

 
Conducătorul organului de executare,                    

Nume şi prenume  

                                                         GEORGE GÎSCULESCU      

                   Semnătura .............................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


