
                            

            
 
 

 
 
 
Nr. 853/16.10.2019 
                  

                                                                                                                                     ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 

BUNURILOR IMOBILE 
               Anul 2019 luna  octombrie  ziua  17 

 

 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 
05, luna noiembrie , anul 2019, ora 11,00, în localitatea  Bolintin Vale, str. Republicii , bloc 
B5, parter , se va vinde la licitaţie următorul  bun  imobil, licitaţia II   

Denumirea bunului mobil                   
Descriere sumară 

Drepturile reale şi 
privilegiile  

care grevează bunurile, 
dacă este cazul 

Preţul de evaluare 
sau de pornire al 

licita ţiei1), exclusiv 
TVA (lei)  

Cota  TVA / 
neimpozabil / 

scutit*) 

1. 

- Teren arabil   in suprafata de 1085 mp , 
tarlaua 13 ,parcela 622 numar  cadastral 

30976, inscris in cartea funciara nr.CF 30976 a 
localitatii Gradinari , judetul Giurgiu  

-teren arabil , drum de acces , tarlaua 13, 
parcela 622 in cota parte de 15,95 %din 685 
mp, respectiv 109,05 mp ,inscris in cartea 
funciara nr.30978 a localitatii Gradinari, 
judetul Giurgiu 

 1.950       - 

*) 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 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 (program de lucru :8,30-16,30), 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; 
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 (pentru cumpararea bunurilor obiect al licitatiei anuntate). 
 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, 
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respectiv:  
............................................................................................................................................ . 
 Alte informa ţii de interes pentru cumpărător: pentru participarea la licitatie, 
ofertantii vor avea in vedere urmatoarele: 
 
- documentatia de participare va fi acceptata spre a fi inregistrata la Registratura organului de 
executare, numai in conditiile in care aceasta va fi depusa in cadrul programului de lucru cu 
publicul, in plic inchis fara alt document de depunere al acestuia, pe care se vor inscrie 
mentiunile:  
 1. “Documentatie in vederea participarii la licitatia stabilita pentru data de  
...(zi/luna/an) orele ... conform Anuntului public nr. ... din data de ....”;  
 2. “Nume persoana fizica/juridica ofertanta: ...”. 
- taxa de participare la licitaţie se virează in contul RO89TREZ3215067XXX002664 cod 
fiscal 4286895 deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; 
- referitor la documentul precizat la art. 250 alin. (7) din Codul de procedura fiscala „oferta de 
cumpărare”, precum si in prezentul anunţ, se va utiliza formularul "Cerere de participare la 
licitaţia publica si oferta de cumpărare" conform modelului prevăzut de lege, respectiv in 
anexa nr. 38 la OPANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate in 
domeniul colectării creanţelor fiscale; 
- procedura de licitaţie se va desfăşura conform OPANAF nr. 1129/26.05.2009 pentru 
aprobarea Procedurii privind valorificarea prin vânzare la licitaţie a bunurilor sechestrate 
potrivit dispoziţiilor Codului de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. 
  
 Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de 
telefon 0246270520, cu  dna  Radut Alexandrina   . 
 
  

Conducatorul organului   de executare silita, 

                                Florentina MIHAI 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

                                                          
 

 

 


