MINISTERUL FINAN
FINANȚELOR
Agenția
ția Națională de Administrare Fiscală
Direcţia
ia Generală Regională a Finan
Finanţelor Publice – Galaţi
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea
Serviciul colectare şi executare silită persoane fizice
Nr. 2419 din 22.11.2021
Dosar de executare nr.C.3991.1/2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE
Anul 2021 luna 11 ziua 22
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 16, luna Decembrie, anul 2021, ora 11, în localitatea
atea Focsani, str. B
B-dul
Independenţei, nr. 24, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului CRUSHER ECHIPAMENTE S.R.L., cu domiciliul fiscal în sat Ceardac, comuna
Goleşti, judeţul VRANCEA, licitaţia a II
II-a.
a) clădire/parti
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 arabil extravilan - 5000mp,, înscris în cartea funciară nr. 51846, UAT
Goleşti; preţ de evaluare/de
de pornire al licitaţiei 185925 lei (exclusiv TVA*), preţ de
evaluare.
Sarcini
Creditori

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

*)) 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 0237/236600/200
Data afişării:
Conducătorul organului de executare,
Nume şi prenume GEORGE GÎSCULESCU
Semnătura .............................................

B-dul Independenţei nr.24
Focşani, Vrancea
Tel : 0237/236600
E-mail : claudiu.manea.vn@anaf.ro

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679”

MINISTERUL FINANȚELOR
FINAN
Agenția
ția Națională de Administrare Fiscală
Direcția
ția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Serviciul colectare şi executare silită personae juridice
Nr. 2419 din 22.11.2021
Dosar de executare nr.. C115/ 2019
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Anul 2021 Noiembrie ziua 22
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
ulterioare vă facem cunoscut că în ziua
de 16, luna Decembrie,, anul 2021, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul.
dul. Independenței ,
nr. 24, se vor vinde la licitaţie
ţie următoarele bunuri mobile, aparținând
ținând debitorului S.C.
CERTIMPEX TRADING S.R.L. cu domiciliul în Localitatea Focşani, Str. Liniştei, Nr.13, Jud.
Vrancea, licitaţia a XIII-a.
Denumirea bunului mobil

Drepturile reale şi

Preţul de evaluare sau

Cota

Descriere sumară

privilegiile care grevează

de pornire al

TVA/neimpozabil

bunurile,
dacă este cazul

licitaţiei, exclusiv TVA

/ scutit*)

(lei)

Automat cusut buzunare

................................

11120

19%

Automat cusut refileţi

................................

16409

19%

Butonieră Durkop

................................

1760

19%

Maşină butoniere uşoare

................................

4085

19%

Maşină de cusut automată
Maşină cusut nasturi sps/B120202
Maşină de cusut Reece
Maşină de cusut butoniere
Durkopp 558
Maşină de mâneci Durkopp Adler
Maşina
electric
de
cusut
butoniere
Maşina de surfilat

................................

3722

19%

................................

2847

19%

................................

2601

19%

................................

2550

19%

................................

1377

19%

................................

9505

19%

................................

1191

19%

Presă de termoculat M90

................................

11175

19%

Butonieră uşoară
Masa de călcat Alba cu vacuum
B08
Maşină de cusut cheiţa Juki 1852
Sunstar maşină electrică cusut
cheiţe (4buc.)
Sunstar maşină electric cusut
liniar (10buc.)

................................

662

19%

................................

446

19%

................................

945

19%

................................

13461

19%

................................

9586

19%

Sunstar maşină electric de cusut
zig-zag
Maşină aplicat găici Kansai
Sunstar maşină cusut şi surfilat
2A 5F ( 4buc.)
Sunstar maşină de cusut şi
surfilat 2A 5F ( 4 buc.)
Sunstar maşină de cusut şi
surfilat 1A 3F ( 3 buc.)
Sunstar maşină de cusut şi
surfilat 2A 4F ( 4 buc.)
SPS/D-BH
maşină
electric
butoniere ( 3 buc.)
Sunstar masină de cusut cu un ac
(4 buc.)
Cazan abur

................................

359

19%

................................

1028

19%

................................

3166

19%

................................

1404

19%

................................

1175

19%

................................

3068

19%

................................

28512

19%

................................

6592

19%

................................

10611

19%

Sistem de protecţie Plotter
Maşină
de
cusut
ascunsa
materiale subţiri (3 buc.)
Maşină de cusut 1 fir mat. medii
Maşină
cusătură
ascunsă
materiale subţiri (2 buc.)
Maşină aplicat mâneci Juki DP
2100 (2 buc.)
Maşină
cusătură
ascunsă
material subţiri
CS-337 LP maşină de cusut
mâneci (3 buc.)

................................

7936

19%

................................

11977

19%

................................

4930

19%

................................

3585

19%

................................

5540

19%

................................

17932

19%

................................

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 George GÎSCULESCU
Semnătura .............................................
L.S.

B-dul Independenţei nr.24
Focşani, Vrancea
Tel : 0237/236600
E-mail : claudiu.manea.vn@anaf.ro

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679”

MINISTERUL FINAN
FINANȚELOR
Agenția
ția Națională de Administrare Fiscală
Direcția
ția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Serviciul colectare şi executare silită persoane juridice
Nr. 2419 din 22.11.2021
Dosar de executare nr. C122(683)
C122(683)/ 2019
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Anul 2021 Noiembrie ziua 22
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
ulterioare vă facem cunoscut că în ziua
de 16, luna Decembrie, anul 2021, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul.
dul. Independenței ,
nr. 24, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, aparținând
ținând debitorului S.C. CORA
DESIGN S.R.L. cu domiciliul în Localitatea Foc
Focșani,
șani, Str. Bucegi, Nr. 11 Bis, Jud. Vrancea,
licitaţia a XIII-a.
Denumirea bunului mobil
Descriere sumară

1. Autoutilitară Dacia Double cab

Drepturile reale şi

Preţul de evaluare sau

Cota

privilegiile care grevează

de pornire al licitaţiei,

TVA/neimpozabil

bunurile,
dacă este cazul

exclusiv TVA (lei)

/ scutit*)

................................

1915

19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/
aplicabil/aplicabile
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
scris
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 T
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 George GÎSCULESCU
Semnătura .............................................
L.S.

B-dul Independenţei nr.24
Focşani, Vrancea
Tel : 0237/236600
E-mail : claudiu.manea.vn@anaf.ro

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679”

MINISTERUL FINANȚELOR
FINAN
Agenția Națională
țională de Administrare Fiscală
Direcția
ția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Serviciul colectare şi executare silită persoane juridice
Nr. 2419 din 22.11.2021
Dosar de executare nr.. R169/2019
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Anul 2021 Noiembrie ziua 22
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 16, luna Decembrie, anul 2021, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul.
dul. Independenței ,
nr. 24, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, aparținând
aparținând debitorului S.C. RGCM
GIORGIO PRESTSERV S.R.L. cu domiciliul în Localitatea Focşani,
Focşani, Str. Unirea Principatelor,
Nr.16, ap.4, Jud. Vrancea, licitaţia
itaţia a XI-a.
Denumirea bunului mobil
Descriere sumară

Drepturile reale şi

Preţul de evaluare sau

Cota

privilegiile care grevează

de pornire al licitaţiei,

TVA/neimpozabil

bunurile,
dacă este cazul

exclusiv TVA (lei)

/ scutit*)

Autoutilitară
Iveco,
an ................................
fabricatie 2005
Autoutilitară
Volkswagen ................................
Crafter, an fabricatie 2009
Microbuz Ford an fabr. 2008
................................
Microbuz Ford an fabr. 2008
Microbuz Volkswagen an
fabr.2001

12645

19%

19550

19%

13647

19%

................................

13647

19%

................................

9109

19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile
aplicabil/
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 bunur
bunurii 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
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 George GÎSCULESCU
Semnătura .............................................
L.S.

B-dul Independenţei nr.24
Focşani, Vrancea
Tel : 0237/236600
E-mail : claudiu.manea.vn@anaf.ro

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679”

MINISTERUL FINAN
FINANȚELOR
Agenția
ția Națională de Administrare Fiscală
Direcția
ția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Serviciul colectare şi executare silită persoane juridice
Nr. 2419 din 22.11.2021
Dosar de executare nr. T.3013/2020
T.3013
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Anul 2021 Noiembrie ziua 22
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
ulterioare vă facem cunoscut că în ziua
de 16, luna Decembrie, anul 2021, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul.
dul. Independenței ,
nr. 24, se vor vinde la licitaţie
ţie următoarele bunuri mobile, aparținând
ținând debitorului S.C.
TRATTORIA DA GIUSEPPE S.R.L. cu domiciliul în Localitatea Vânători, Jud. Vrancea, licitaţia
a VII-a.
Denumirea bunului mobil
Descriere sumară

Grill rocă vulcanică
Cazan încălzitor pe peleţi Tkan
1.2

Drepturile reale şi

Preţul de evaluare sau

Cota

privilegiile care grevează

de pornire al licitaţiei,

TVA/neimpozabil

bunurile,
dacă este cazul

exclusiv TVA (lei)

/ scutit*)

................................

473

19%

................................

3860

19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/
aplicabil/aplicabile
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
efe
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 George GÎSCULESCU
Semnătura .............................................
L.S.

B-dul Independenţei nr.24
Focşani, Vrancea
Tel : 0237/236600
E-mail : claudiu.manea.vn@anaf.ro

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679”

MINISTERUL FINANȚELOR
FINAN
Agenția
ția Națională de Administrare Fiscală
Direcția
ția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Serviciul colectare şi executare silită persoane juridice
Nr. 2419 din 22.11.2021
Dosar de executare nr. R.63/2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Anul 2021 Noiembrie ziua 22
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
ulterioare vă facem cunoscut că în ziua
de 16, luna Decembrie, anul 2021, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul.
dul. Independenței ,
nr. 24, se vor vinde la licitaţie
ţie următoarele bunuri mobile, aparținând
ținând debitorului S.C.
ROMANTIC PARTY S.R.L. cu domiciliul în Localitatea Focşani, str. Moldova,
Moldova nr.8, Jud.
Vrancea, licitaţia a VI-a.
Denumirea bunului mobil
Descriere sumară

Maşină de gătit
Sistem adresabil detecţie
incendiu
Sistem ventilaţie

Drepturile reale şi

Preţul de evaluare sau

Cota

privilegiile care grevează

de pornire al licitaţiei,

TVA/neimpozabil

bunurile,
dacă este cazul

exclusiv TVA (lei)

/ scutit*)

................................

1593

19%

................................

10210

19%

................................

2171

19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/
aplicabil/aplicabile
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 locull 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
rului 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 George GÎSCULESCU
Semnătura .............................................
L.S.

B-dul Independenţei nr.24
Focşani, Vrancea
Tel : 0237/236600
E-mail : claudiu.manea.vn@anaf.ro

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679”

MINISTERUL FINAN
FINANȚELOR
Agenția
ția Națională de Administrare Fiscală
Direcția
ția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Serviciul colectare şi executare silită persoane juridice
Nr. 2419 din 22.11.2021
Dosar de executare nr. G3712.1
G3712.1/2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Anul 2021 Noiembrie ziua 22
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
ulterioare vă facem cunoscut că în ziua
de 16, luna Decembrie, anul 2021, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul.
dul. Independenței ,
nr. 24, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, apar
aparținând debitorului S.C. GADE
EXPRESS EU S.R.L. cu domiciliul în Localitatea Cârligele, com. Cârligele
Cârligele, Jud. Vrancea,
licitaţia a III-a.
Denumirea bunului mobil
Descriere sumară

Autoturism Ford Mondeo an fabr.
2002

Drepturile reale şi

Preţul de evaluare sau

Cota

privilegiile care grevează

de pornire al licitaţiei,

TVA/neimpozabil

bunurile,
dacă este cazul

exclusiv TVA (lei)

/ scutit*)

................................

2377

19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/
aplicabil/aplicabile
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
asta 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 Trezoreri
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
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 George GÎSCULESCU
Semnătura .............................................
L.S.

B-dul Independenţei nr.24
Focşani, Vrancea
Tel : 0237/236600
E-mail : claudiu.manea.vn@anaf.ro

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679”

MINISTERUL FINAN
FINANȚELOR
Agenția
ția Națională de Administrare Fiscală
Direcția
ția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Serviciul colectare şi executare silită persoane juridice
Nr. 2419 din 22.11.2021
Dosar de executare nr. T2243.2/
T2243.2/2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Anul 2021 Noiembrie ziua 22
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
ulterioare vă facem cunoscut că în ziua
de 16, luna Decembrie, anul 2021, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul.
dul. Independenței ,
nr. 24, se vor vinde la licita
licitaţie următoarele bunuri mobile, aparținând
ținând debitorului
TOBADNIKO S.R.L. cu domiciliul în Localitatea Nereju Mic, com. Nereju,
Nereju Jud. Vrancea,
licitaţia a III-a.
Denumirea bunului mobil
Descriere sumară

Autoutilitară N2- Mercedes-Benz
Atego an fabr. 2001

Drepturile reale şi

Preţul de evaluare sau

Cota

privilegiile care grevează

de pornire al licitaţiei,

TVA/neimpozabil

bunurile,
dacă este cazul

exclusiv TVA (lei)

/ scutit*)

................................

8795

19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/
aplicabil/aplicabile
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,
ie, 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
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 George GÎSCULESCU
Semnătura .............................................
L.S.

B-dul Independenţei nr.24
Focşani, Vrancea
Tel : 0237/236600
E-mail : claudiu.manea.vn@anaf.ro

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679”

MINISTERUL FINAN
FINANȚELOR
Agenția
ția Națională de Administrare Fiscală
Direcția
ția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Serviciul colectare şi executare silită persoane juridice
Nr. 2419 din 22.11.2021
Dosar de executare nr. C.3991.1/
C.3991.1/2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Anul 2021 Noiembrie ziua 22
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
ulterioare vă facem cunoscut că în ziua
de 16, luna Decembrie, anul 2021, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul.
dul. Independenței ,
nr. 24, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, apar
aparținând
ținând debitorului CRUSHER
ECHIPAMENTE S.R.L. cu domiciliul în Localitatea Focşani, Jud. Vrancea, licitaţia a II-a.
I
Denumirea bunului mobil
Descriere sumară

Autoutilitară Renault Kangoo an
fabr. 2003

Drepturile reale şi

Preţul de evaluare sau

Cota

privilegiile care grevează

de pornire al licitaţiei,

TVA/neimpozabil

bunurile,
dacă este cazul

exclusiv TVA (lei)

/ scutit*)

................................

3833

19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/
aplicabil/aplicabile
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 înreg
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
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 George GÎSCULESCU
Semnătura .............................................
L.S.

B-dul Independenţei nr.24
Focşani, Vrancea
Tel : 0237/236600
E-mail : claudiu.manea.vn@anaf.ro

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679”

MINISTERUL FINAN
FINANȚELOR
Agenția
ția Națională de Administrare Fiscală
Direcția
ția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Serviciul colectare şi executare silită persoane juridice
Nr. 2419 din 22.11.2021
Dosar de executare nr. C.3991.1/
C.3991.1/2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Anul 2021 Noiembrie ziua 22
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
ulterioare vă facem cunoscut că în ziua
de 16, luna Decembrie, anul 2021, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul.
dul. Independenței ,
nr. 24, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, apar
aparținând
ținând debitorului ALFABLOC
S.R.L. cu domiciliul în Localitatea Focşani, Str. Bârsei, nr.11, Jud. Vrancea, licitaţia a I-a.
Denumirea bunului mobil
Descriere sumară

Drepturile reale şi

Preţul de evaluare sau

Cota

privilegiile care grevează

de pornire al licitaţiei,

TVA/neimpozabil

bunurile,
dacă este cazul

exclusiv TVA (lei)

/ scutit*)

Autoturism Dacia Logan an fabr.
2007
Autoutilitară Fiat Ducato an
fabr. 1995
Autoutilitară Volkswagen
Transporter an fabr. 2002
Autoutilitară Skoda Praktik an
fabr. 2008
Utilaj manual de tăiat pavele

................................

8858

19%

................................

7740

19%

................................

11064

19%

................................

8901

19%

................................

820

19%

Maşină de slefuit parchet

................................

1102

19%

Aparat portabil de sudură

................................

686

19%

Motocompresor
................................
Pompă multifuncţională – maşină ................................
de tencuit

27020

19%

25280

19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/
aplicabil/aplicabile
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,
ecutare, 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 George GÎSCULESCU
Semnătura .............................................
L.S.

B-dul Independenţei nr.24
Focşani, Vrancea
Tel : 0237/236600
E-mail : claudiu.manea.vn@anaf.ro

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679”

MINISTERUL FINANȚELOR
FINAN
Agenția
ția Națională de Administrare Fiscală
Direcția
ția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Serviciul colectare şi executare silită persoane juridice
Nr. 2419 din 22.11.2021
Dosar de executare nr. B156/
B156/2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Anul 2021 Noiembrie ziua 22
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
ulterioare vă facem cunoscut că în ziua
de 16, luna Decembrie, anul 2021, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul.
dul. Independenței ,
nr. 24, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, aparținând
aparținând debitorului BABIOLE
COUTURE S.R.L. cu domiciliul în Localitatea Focşani, str. Vâlcele, Nr.63B, Jud. Vrancea,
licitaţia a I-a.
Denumirea bunului mobil
Descriere sumară

Drepturile reale şi

Preţul de evaluare sau

Cota

privilegiile care grevează

de pornire al licitaţiei,

TVA/neimpozabil

bunurile,
dacă este cazul

exclusiv TVA (lei)

/ scutit*)

Autoutilitară Dacia Dokker

................................

43317

19%

Plotter Quad Flexijet 180

................................

26022

19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/
aplicabil/aplicabile
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
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 George GÎSCULESCU
Semnătura .............................................
L.S.

B-dul Independenţei nr.24
Focşani, Vrancea
Tel : 0237/236600
E-mail : claudiu.manea.vn@anaf.ro

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679”

MINISTERUL FINAN
FINANȚELOR
Agenția
ția Națională de Administrare Fiscală
Direcţia
ia Generală Regională a Finan
Finanţelor Publice – Galaţi
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea
Serviciul Colectare şi executare silită persoane fizice
Nr. 2419 din 22.11.2021
Dosar de executare nr. 2750422390704
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE
Anul 2021 luna 11 ziua 22
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 16, luna
12, anul 2021,, ora 11, în localitatea Focşani, str. Independenţei, nr. 24, se vor vinde la
licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/terţei persoane Nicuţu
Maria, a doua licitaţie:
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 licitaţiei3…….…..
lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele dreptu
drepturi
ri reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

b) teren care nu este aferent clădirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri:
• Teren extravilan/viţă de vie în suprafaţă de 6496 mp,, ID electronic 51957, nr. CAD.
1721N, CF 1019, UAT Tîmboeşti
Tîmboeşti,, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 13634 lei
(exclusiv TVA*);
•

Teren extravilan/viţă de vie în suprafaţă de 2700 mp,, ID electronic 51801, nr. CAD.
1607N, CF 843,, UAT Tîmboeşti,
Tîmboeşti, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 5696 lei
*
(exclusiv TVA );

•

Teren extravilan/viţă de vie în suprafaţă de 3449 mp,, ID electronic 51806, nr. CAD.
1605N, CF 841,, UAT Tîmboeşti, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 7268 lei
(exclusiv TVA*);

•

Teren extravilan/viţă de vie în suprafaţă de 9273 mp,, ID electronic 51803, nr. CAD.
1606N, CF 842,, UAT Tîmboeşti, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 19292 lei
(exclusiv TVA*),

grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

c) alte bunuri………………………..7, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei
(exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

3

……….. lei

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 Vrancea, cod de identificare fiscală 8031738, deschis la Trezoreria
Municipiului 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 interior 712
Data afişării: .............................
Conducătorul organului de executare,
Nume şi prenume George Gisculescu
Semnătura ...............................................
L.S.

Focşani, str. Independenţei, nr.24
Tel : +0237236600. Int.196
Fax : +0237217266
Email:
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

MINISTERUL FINANȚELOR
FINAN
Agenția
ția Națională de Administrare Fiscală
Direcţia
ia Generală Regională a Finanţelor
Finan
Publice –Galaţi
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea
Serviciul Colectare şi executare silită persoane fizice
Nr. 2419 din 22.11.2021
Dosar de executare nr. 2750422390704

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE
Anul 2021 luna 11 ziua 22
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 16, luna 12
12, anul 2021, ora
11, în localitatea Focşani, str. Independenţei, nr. 24, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului/terţei persoane Nicuţu Maria, a doua licitaţie:
a) clădire/parti de cladire/ansamblu de cladiri în suprafaţă
suprafaţă de …….. compusă din ……... şi construită din ……..
şi teren aferent în suprafaţă de .........., situate în localitatea ..………..............., str. …………… nr. ……, preţ
de evaluare/de pornire al licitaţiei3…….….. lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele
rele drepturi reale şi
privilegii, după caz:
Creditori 4
Sarcini 5

b) teren care nu este aferent clădirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri:
• Teren extravilan/viţă de vie în suprafaţă de 6496 mp, ID electronic 51957,, nr. CAD. 1721N, CF
1019, UAT Tîmboeşti,, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 13634 lei (exclusiv TVA*);
•

Teren extravilan/viţă de vie în suprafaţă de 2700 mp, ID electronic 51801,, nr. CAD. 1607N, CF 843,
UAT Tîmboeşti,, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 5696 lei (exclusiv TVA*);

•

Teren extravilan/viţă de vie în suprafaţă de 3449 mp, ID electronic 51806,, nr. CAD. 1605N, CF 841,
UAT Tîmboeşti, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 7268 lei (exclusiv TVA*);

•

Teren extravilan/viţă de vie în suprafaţă de 9273 mp, ID electronic 51803,, nr. CAD. 1606N, CF 842,
UAT Tîmboeşti, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 19292 lei (exclusiv TVA*),

grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:
Creditori 4
Sarcini 5

c) alte bunuri………………………..7, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei
de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:
Creditori 4
Sarcini 5

3

……….. lei (exclusiv TVA*), grevate

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
in preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO96TREZ6915067XXX002587,
RO96TREZ6915067XXX002587

beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Vrancea, cod de identificare fiscală 8031738,
deschis la Trezoreria Municipiului 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
interior 712
Data afişării: .............................

Conducătorul organului de executare,
Nume şi prenume George Gisculescu
Semnătura ...............................................
L.S.

Focşani, str. Independenţei, nr.24
Tel : +0237236600. Int.196
Fax : +0237217266
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

MINISTERUL FINAN
FINANȚELOR
Agenția
ția Națională de Administrare Fiscală
Direcţia
ia Generală Regională a Finanţelor
Finan
Publice – Galaţi
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea
Serviciul colectare şi executare silită persoane fizice
Nr. 2419/22.11.2021
Dosar de executare nr.B 29047
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE
Anul 2021 luna 11 ziua 22
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 16 luna 12,, ora 11., anul 2021, în localitatea Focsani, str. B-dul
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 XII--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…….…..
licita
lei
(exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:
Creditori

Sarcini

- teren intravilan –faneata
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
faneata- 10000mp din acte, masurata 10247mp, punctul
Circea, TARLAUA 95, PARCELA 7065, 7066fn, avand nr cadastral 51208 , UAT GURA
CALITEI, preţ de evaluare/de
de pornire al licitaţiei 4958 lei (exclusiv TVA ), preţ redus cu
50%,
- teren extravilan –faneata
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%,
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

*) 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 0237/236600/200
Data afişării:
Conducătorul organului de executare,
Nume şi prenume.GEORGE GÎSCULESCU
Semnătura .............................................

Focşani, str. Independenţei, nr.24
Tel : +0237236600. Int.200
Fax : +0237217266
Email: Neculai.Cabalorta.VN@anaf.ro

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

MINISTERUL FINAN
FINANȚELOR
Agenția
ția Națională de Administrare Fiscală
Direcția
ția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea
Serviciul colectare şi executare silită persoane fizice
Nr. 2419 din 22.11.2021
.2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE
Anul 2021 luna noiembrie ziua 22
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
fiscală
cu modificările
ificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 16 luna decembrie,
decembrie ora 11, anul
2021 în localitatea Focşani, str. B
B-ul
ul Independenţei, nr. 24, se vor vinde la licitaţie, următorul bun
imobil,aparţinând debitorului
rului Iordache Georgeta,
Georgeta cu domiciliul
omiciliul în localitatea Ciorăşti, Judeţul Vrancea,
licitaţia a II- 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
du caz:
Creditori
Sarcini

b - Teren arabil extravilan,, în suprafaţă de 1400 m.p,
T.59, P. 655.NCF 54957. Preţ de evaluare 1764 lei /de pornire al
de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:
b1 - Teren arabil extravilan , în suprafaţă de 1500 m.p,
T.59, P. 655.NCF 54828. Preţ de evaluare 1890 lei /de pornire al
de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: :
Creditori

situat în comuna Ciorăşti,
Ciorăşti judeţul Vrancea,
licitaţiei 1323 lei (exclusiv TVA), grevate
situat în comuna Ciorăşti,
Ciorăşti judeţul Vrancea,
licitaţiei 1418 lei (exclusiv TVA), grevate
Sarcini

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

•

Creditori

(exclusiv TVA*),

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) 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 Fina
Finanţelor
nţelor 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
a
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.197
Data afişării:
Conducătorul organului de executare,
Nume şi prenume
George GÎSCULESCU
Semnătura ..........

Str. Independenţei, nr. 24, Focşani, Vrancea
Tel : +0237236600 -197 / Fax : +0237621356
e-mail : Neculai.Cabalorta.VN@anaf.ro

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

MINISTERUL FINANȚELOR
FINAN
Agenția
ția Națională de Administrare Fiscală
Direcția
ția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea
Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Fizice
Nr. 2419 din 22.11.2021
.2021
Dosar de executare nr. 1441004104979
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
V
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE
Anul 2021 luna 11 ziua 22
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 16 luna 12,, anul 2021, ora 11, în localitatea Focşani, str. B-ul
ul Independenţei, nr. 24,
se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri immobile, aparţinînd debitorului CUCU ION, cu
domiciliul în localitatea Lăstuni
Lăstuni, comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea,, licitaţia
licitaţi a XIII a
a) clădire/parti de cladire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de .......... compusă
din........... şi construită din ........... şi teren aferent în suprafaţă .........., 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

b) Teren pădure în suprafaţă de 10000 m.p. fără carte funciară, situate în comuna
Dumitreşti, judeţul Vrancea, T. 33, P. 1309,
1309, preţ de evaluare 11.997 lei /de
/
pornire a
licitaţiei 5999 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
(exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:
Creditori

……….. lei

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.
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.197
Data afişării:
Conducătorul organului de executare,
George GÎSCULESCU

Str. Independenţei, nr. 24, Focşani, Vrancea
Tel : +0237236600. Int.197
Fax : +0237217266
e-mail : Neculai.Cabalortă.VN@anaf.ro

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

MINISTERUL FINANȚELOR
FINAN
Agenția
ția Națională de Administrare Fiscală
Direcţia
ia Generală Regională a Finan
Finanţelor Publice – Galaţi
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea
Serviciul Colectare şi executare silită persoane fizice
Nr. 2419 din 22.11.2021
Dosar de executare nr. 31841
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE
Anul 2021 luna 11 ziua 22
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 16 luna decembrie anul 2021, ora 11.00
11.
în localitatea Focşani, str. Independenţei, nr.
24, se vor vinde la licitaţie, următo
următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei Both
Tatiana-Florina, domiciliată în localitatea Cîrligele, comuna Cîrligele, judetul Vrancea,
reprezentantul legal al Intreprinderii Individuale Both Tatiana–Florina, a treia licitaţie:
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…….…..
licita
lei
(exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:
Creditori

Sarcini

b) teren care nu este aferent clădirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri:
- teren extravilan arabil - în suprafaţă de 6403 mp (măsurată), T.23
23, P.1039/10, CF
54331, număr cadastral 54331
4331, UAT Cîrligele, preţ de evaluare 9987 lei /
/de pornire al
licitaţiei 4994 lei (exclusiv TVA*);
- teren extravilan arabil - în suprafaţă de 3827 mp (măsurată), T.23, P.1047, CF 54242,
număr cadastral 54242, UAT C
Cîrligele, preţ de evaluare 5945 lei /de
de pornire al licitaţiei
*
2973 lei (exclusiv TVA );
- teren extravilan arabil - în suprafaţă de 1911 mp (măsurată), T.23
23, P.1047/82, CF
54064, număr cadastral 54064
4064, UAT Cîrligele, preţ de evaluare 2957 lei /
/de pornire al
licitaţiei 1479 lei (exclusiv TVA*), grevat 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) 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 Vrancea, cod de identificare fiscală 8031738, deschis la Trezoreria
Municipiului 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 0237 / 236600 interior 199.
Data afişării: .................................
Conducătorul organului de executare,
Nume şi prenume George Gîsculescu
Semnătura ..................................
Focşani, str. Independenţei, nr.24
Tel : +0237236600. Int.199
Fax : +0237217266
Email: neculai. cabalorta.VN@anaf.ro

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

MINISTERUL FINAN
FINANȚELOR
Agenția
ția Națională de Administrare Fiscală
Direcţia
ia Generală Regională a Finan
Finanţelor Publice – Galaţi
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea
Serviciul Colectare şi executare silită persoane fizice
Nr. 2419 din 22.11.2021
Dosar de executare nr. 605/14.03.2019
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE
Anul 2021 luna 11 ziua 22
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 16 luna decembrie anul 2021, ora 11,00 în localitatea Focşani, str. Independenţei, nr.
24, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului NICODEI
AUREL,, cu domiciliul în localitatea Coteşti, judeţul Vrancea, a-XII-a
a licitaţie:
a) clădire/parti de cladire/ansamblu
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

b) teren care nu este aferent clădirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri:
- teren
eren arabil intravilan în suprafaţă 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 2.198 lei (exclusiv TVA*);
- teren
eren arabil intravilan în suprafaţă 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 2.616 lei (exclusiv TVA*);
- teren intravilan faneaţaă în suprafaţă 633 mp, T.5, P.217, ID electronic 55086, număr
CF 55086, numărr cadastral 55086, UAT Coteşti, preţ de evaluare 7.742 lei /de pornire al
licitaţiei 3.871 lei (exclusiv TVA*);
- teren
eren arabil intravilan în suprafaţă măsurată de 795 mp (de
de 800 mp în actul de
proprietate), T.22, P.606, număr CF 936,
936 număr cadastral 1794N, UAT Coteşti, preţ de
evaluare 18.993 lei /de
de pornire al licitaţiei 9.497 lei (exclusiv TVA*);
- teren vie intravilan în suprafaţă măsurată de 834 mp (de
de 800 mp în actul de
proprietate), T.22, P.604, CF 936
936, număr cadastral 1794N, UAT Coteşti, preţ de evaluare
12.935 lei /de
de pornire al licitaţiei 6.468 lei lei (exclusiv TVA*);
- teren
eren arabil intravilan în suprafaţă măsurată de 608 (mp în actul de proprietate 600
mp), T.22, P.604/1, CF 936, număr cadastral 1794N, UAT Coteşti, preţ de evaluare
8.190 lei /de
e pornire al licitaţiei 4.095 lei. (exclusiv TVA*), grevat 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) 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 Vrancea, cod de identificare fiscală 8031738, deschis la Trezoreria
Municipiului 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 0237 / 236600 interior 199.
Data afişării: .................................
Conducătorul organului de executare,
Nume şi prenume George Gîsculescu
Semnătura .................

Focşani, str. Independenţei, nr.24
Tel : +0237236600. Int.199
Fax : +0237217266
Email: neculai. cabalorta.VN@anaf.ro
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

MINISTERUL FINANȚELOR
FINAN
Agenția
ția Națională de Administrare Fiscală
Direcţia
ia Generală Regională a Finan
Finanţelor Publice – Galaţi
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea
Serviciul Colectare şi executare silită persoane fizice
Nr. 2419 din 22.11.2021
Dosar de executare nr. 1436/07.07.2016
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE
Anul 2021 luna noiembrie ziua 22
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 16 luna decembrie anul 2021, ora 11.00
11.
în localitatea Focşani, str. Independenţei,
Independenţe nr.
24, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei
debito
PETREA
MARICELA, domiciliată în localitatea Dălhăuti, comuna Cîrligele, judetul Vrancea, prima
licitaţie:
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…….…..
licita
lei
*
(exclusiv TVA ), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:
Creditori
Sarcini

b) teren care nu este aferent clădirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri:
- teren extravilan - teren viţă de vie - în suprafaţă de 25022 mp, T.78,
T.
P.443, CF
50599, număr cadastral 1171 N
N, UAT Cîrligele, preţ de evaluare 116800 lei /de
/ pornire al
licitaţiei 116800 lei (exclusiv TVA*);
- teren extravilan – teren viţă de vie - în suprafaţă de 1966 mp, T.14
14, P.742, P.743,
P.744, P.745, CF 50612,, număr cadastral 2459 N, UAT Cîrligele, preţ de evaluare 6261 lei
/de pornire al licitaţiei 6261 lei (exclusiv TVA*), grevat 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) 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 Vrancea, cod de identificare fiscală 8031738, deschis la Trezoreria
Municipiului 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 0237 / 236600 interior 199.
Data afişării: .................................
Conducătorul organului de executare,
Nume şi prenume George Gîsculescu
Semnătura ..................................

Focşani, str. Independenţei, nr.24
Tel : +0237236600. Int.199
Fax : +0237217266
Email: neculai. cabalorta.VN@anaf.ro

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

