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  Dosar de executare nr.339818 

Nr. 761/04.01.2022 

 
ANUNT PRIVIND VINZAREA 

BUNURILOR IMOBILE 
Anul 2022 luna ian. ziua 04 

 
 În temeiul art.250 alin.2 din Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut ca în ziua 

de 27 ian. 2022, ora 11.00, în localitatea Buzău, str. Ctin Garoflid, nr.7, jud. Buzău, se va 
vinde la licitatie publică teren intravilan arabil, în supraf. de 2.000 m.p., situat în com. 
Poşta Cîlnău, proprietate a debitorului S.C. LA BUNICA GINA S.R.L., a treia licitaţie, la 
preţul de evaluare de 42.241 lei. Cota T.V.A. se stabileşte în condiţiile titlului VII Cod 
fiscal. 

Creditori: ANAF - AJFP BUZĂU 
Sarcini: somaţii ANAF - AJFP BUZĂU, sechestru ANAF - AJFP BUZĂU. 
 
 Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra bunurilor să înştiinţeze despre aceasta 

organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. 
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sînt 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 RO55TREZ1665067XXX004738, beneficiar A.J.F.P. Buzău, cod de identificare 
fiscală 4154274, deschis la Trezoreria Buzau; 

 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. 
 
 

  
 
 

Adesa: Str. Constantin Garoflid, nr. 7 
Tel: 0238.402.461/0238.402.400 
Fax: 0238.416.244 
e-mail: registratura.ajfp.bz@anaf.ro 
www.anaf.ro 
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 Pentru informatii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon nr. 
0238402400. 

 
 Data afisarii: 04.01.2022 
 

 
Camelia Cătălina POPA 
Șef administrație adjunct - Colectare 
 
 

   Angela IANCU 
 Șef serviciu 

 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: Bogdan ROGOZ, executor fiscal 
     


