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Serviciul Colectare, Executare Silită Persoane Juridice 
Nr.   12700 / 14.06.2021 

 
          

  
                                                                 ANUNŢ 

PRIVIND VÂNZAREA DE  BUNURI MOBILE 
Anul 2021, luna iunie , ziua 17 

 
 

  În temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 28 , luna 
iunie, ora 1100, anul 2021, la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Galati, str. 
Brailei, nr. 33, cam. 606, se vor vinde la a II-a licitaţie,  urmatoarele bunuri mobile ce aparţin 
debitorului SC Răducu & Co SRL : 
 

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 
19% 

Stoc bunuri mobile 
- articole îmbrăcăminte( tricouri, 
blugi, geci, bluze, rochii, ghete, 
etc) 
- articole papetărie( autocolante, 
pensule, caiete, pixuri, etc) 
- articole casnice( suport hartie, 
perii, castroane, farfurii,bureti, 
lavete, baterii, becuri, etc) 
 
 
 

Proces verbal de 
sechestru pentru bunuri 

mobile nr. 36864 / 

20.11.2020 emis de 
AJFP Galati - Serviciul 
Colectare si Executare 
Silita Persoane Juridice 

68.226 
 

12.962 
 
 

 
Bunurile se vand ca stoc de marfă întreg, nu se vinde la bucată. 
Persoanele interesate pot consulta lista cu toate bunurile din stocul de marfă, la sediul 
AJFP Galaţi din str. Brăilei nr. 33, tel. 0236 / 462 582. 
 

*) 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. 
 

    Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta 
organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare. 
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     Cei interesati in cumpararea bunului sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare 
sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare:  
 
a) cerere de participare la licitatie şi ofertă de cumpărare (anexa nr. 38 la OPANAF nr. 
63/2017) care confirmă preţul de pornire a licitaţiei din anunţ;  
b) oferta de cumpărare, în plic închis, cu semnătura oferantului, cu valoarea oferită pentru 
bunul respectiv;  
c) 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 
RO02TREZ3065067XXX009234, beneficiar Directia Generala a Finantelor Publice Galati, 
cod de identificare fiscala 3878783, deschis la Trezoreria Municipiului Galati;  .  
d) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;  
e) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
oficiul registrului comerţului;  
f) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;  
g) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;  
h) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;  
i) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană 
interpusă cu debitorul. 
 
       Împotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta 
judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in 
conformitate cu prevederile art 260-261 din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de Procedura 
Fiscala.   
     Potrivit dispozitiilor art 9 alin (2) lit. d) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de Procedura 
Fiscala, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului.  
      Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul Administratiei Judetene a 
Finantelor Publice Galati etaj. 5, camera 514 sau la telefon nr. 0236 / 462 582. 
 
 
      Data aparitiei anuntului: 17.06.2021 
 
 
 

Sef Administratie Adj. Colectare PJ 
 

Carmen ŞICLOVAN 
 

 
 
 
  Şef Serviciu,                                                                                 
Carmen Stoica                                                                                   
 
 
 
 
Executor fiscal,   
Adrian Melinte 
 
 
 


