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MINISTERUL FINAN

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Administraţia judeţeană a Finan

Brăila - Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice

Dosar de executare nr. 4720926                                   

 

ANUNŢ PRIVIND V

Anul 

În temeiul art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va facem cunoscut că în ziua 
Decembrie, anul 2021, orele 12,00
licitatie următoarele bunuri mobile, 
identificare fiscală 4720926, prima 

Denumirea bunului mobil, descriere sumară:

1. Autoutilitară - Microbuz M2 FORD TRANZIT, BR
PUN, culoare Alb, serie şasiu/motor: 

WF0XXXTTFX7Y85158/7Y85158, An Fabricatie 2007

2. Autoutilitară - Microbuz M2 FORD TRANZIT, 
PET, culoare Alb, serie şasiu/motor: 

WF0XXXTTFX8B78141/8B78141, An Fabricatie 2008

3.  Autoutilitară - Microbuz M2 VOLKSWAGEN  tip 
CRAFTER, BR-08-NED,culoare Alb, serie şasiu/motor: 

WV1ZZZ2EZ96001730/039765, An Fabricatie 2009

4. Autoutilitară - Microbuz M2 MERCEDES BENZ tip 
SPRINTER, BR-06-NED, ,culoare Alb, serie şasiu/motor: 
WDB9036631R790042/51038812, An Fabricatie 2005.

 
 Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată 
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.

cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

MINISTERUL FINANȚELOR        

ă de Administrare Fiscală 

Finanțelor Publice 
Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice 

4720926                                   Nr. 188084 din

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
 BUNURILOR MOBILE 

Anul  2021 luna NOIEMBRIE ziua 22 

În temeiul art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va facem cunoscut că în ziua 

12,00, în localitatea BRAILA, str.Delfinului nr.1, se vor vinde la 
următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC MINIBUS 2002 SRL Braila

licitatie: 

Denumirea bunului mobil, descriere sumară: Drepturile reale 
şi 

privilegiile care 

grevează 
bunurile, 

Preţul de  
pornire al 
licitaţiei, 

exclusiv TVA 

Microbuz M2 FORD TRANZIT, BR-94-
PUN, culoare Alb, serie şasiu/motor: 

WF0XXXTTFX7Y85158/7Y85158, An Fabricatie 2007 

Microbuz M2 FORD TRANZIT, BR-68-
PET, culoare Alb, serie şasiu/motor: 

WF0XXXTTFX8B78141/8B78141, An Fabricatie 2008 

Microbuz M2 VOLKSWAGEN  tip 
NED,culoare Alb, serie şasiu/motor: 

WV1ZZZ2EZ96001730/039765, An Fabricatie 2009 

2 MERCEDES BENZ tip 
NED, ,culoare Alb, serie şasiu/motor: 

WDB9036631R790042/51038812, An Fabricatie 2005. 

 

 

AJFP Braila - 
Proces Verbal 

Sechestru 

nr.187901/ 

02.08.2021 

9.351

 

9.351

 

18.011        

12.915

cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor 
mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

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. 

cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

din 22.11.2021 

În temeiul art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va facem cunoscut că în ziua 14, luna 

nr.1, se vor vinde la 
SRL Braila, cod de 

Preţul de  
pornire al 
licitaţiei, 

exclusiv TVA 
(lei) 

Cota 
TVA 

% 

            
9.351 

9.351 

18.011        

                         

12.915 

 

19% 

19% 

     

19%           

               

19% 

 

vânzarea bunurilor 
mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre 
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 Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte, la termenul de vânzare 
la locul fixat in acest scop si 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 pretul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua 
în contul IBAN RO82TREZ151506701XXXXXXX, AJFP Braila, cod de identificare fiscală 
4343222, deschis la Trezoreria Municipiului Braila ; 

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 in 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 propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu 
este persoană interpusă cu debitorul; 

Comisia de licitatie va deschide ofertele depuse in plic inchis, la data de 14.12.2021, ora 
11,00, in sala 318, la care sunt invitati sa participe si ofertantii inscrisi la licitatie. 

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional. 

Eventualele cheltuieli, ocazionate cu ridicarea gajurilor si ipotecilor instituite in favoarea 
organului fiscal de catre tertii garanti, sunt in sarcina cumparatorului. 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: Accesul participantilor la licitatie 
in incinta AJFP Braila este permis cu conditia respectarii prevederilor articolului 12 aliniatul 4 din 
anexa nr. 3 la HG nr. 1183/2021˝. 

Vizionarea bunurilor va avea loc in data de 13.12.2021, ora 12,00.  

         Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru din Braila, str.Delfinului 
nr.1, etaj 6, camera 602 sau la numărul de telefon 0239 – 619900 int.210. 

      Data afişării:  26.11.2021 

Şef Administraţie                                          

Mihaela CIORĂŞTEANU    

                               

                                                          Intocmit: Grozea Nicusor                                 

      Str. Delfinului nr. 1 Brăila 

Tel/Fax :  +40 239.61.99.92 

  e-mail :admin.brbrjudx01.br@anaf.ro 

Website:www.anaf.ro 
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Fotografii: 

 

 

 


