PRIMĂR
RIA MUN
NICIPIULU
UI GALAȚ
ȚI
DIRECȚIA IM
MPOZITE, TAXE SI ALTE VENITU
URI LOCALE
Serviciiul Urmarire si executare
e
silita, amenzi
Te
el: +40 0236 307.752; +40 0236 0236
0
307 754; +4
40 0236 0236 307
7 773
236 307.795 Email: fiscalitate@p
primariagalati.ro
o
Fax: +40 02

ANUNȚUL
A
privin
nd vânzare
ea pentru bunuri
b
mob
bile
măria Municip
piului Galațți prin Direccția Impozite, Taxe si a
alte Veniturri Locale, in
n temeiul
Prim
art.
a
250 din
d
Legea 207/20.07.2
2015 privind Codul de Procedurră Fiscală, cu modificările şi
completările
c
e ulterioare
e,vă face cunoscut ca in
n ziua de 20
0.08.2021 la
a ora 10:00
0 in str. Do
omnească
nr. 13 bl. L parter, Ga
alati , se va
a vinde la liicitatie urmatorul bun mobil proprrietate a de
ebitorului
ESANU SORIN cu domicciliul in Româ
ânia, jud. G
Galați, mun. Galați, Str. Nucului nr. 3, bl. Z6, ap.30
a
:
utoturism marca
m
AUD
DI A6 AVANT
T, SERIE SASIU WAUZZZ4AZSNO40
0235, SERIE MOTOR
Au
001762
0
e pornire la licitație este de 6.326.00 LEI
L ( preț stabilit
s
con
nform raporrtului de
Preț de
evaluare
e
intocmit de SC
S UNIKASA 8 SRL). Pre
ețul nu conttine TVA.
Invităm
m pe toți cei care pretin
nd vreun dre
ept asupra acestor
a
bunu
uri să instiin
nțeze despre
e aceasta
organul
o
de executare,
e
inainte de da
ata stabilită
ă pentru vân
nzare.

-

Cei interesați in
i cumpăra
area bunulu
ui sunt inviitați să pre
ezinte până
ă in ziua precedentă
p
termenului
t
de vânzare următoarele
e:
oferta
o
de cu
umpărare;
dovada
d
plațții taxei de participare
p
, reprezentâ
ând 10% din prețul de po
ornire a licittației
imputernicir
i
rea persoanei care il reprezintă pe ofertant, da
acă este cazzul;
pentru perssoanele juridice de na
aționalitate româna, copie
c
de pe certificatu
ul unic de inregistrare
eliberat
e
de oficiul regisstrului comerțului;
oane juridicce străine acctul de inma
atriculare tra
adus in limb
ba romana;
pentru perso
pentru perso
oane fizice române , co
opie de pe acctul de iden
ntitate;
declaratie
d
pe
p propria raspundere a ofertantului prin ca
are se certiifica faptul ca nu este
e persoana
interpusa
i
cu
u debitorul
Impo
otriva prezentului inscris, cel intere
esat poate in
ntroduce contestație la
instanța
i
jud
decătorească
ă competentă, in terme
en de 15 zile de la com
municare sau luare la cunostință ,
in
i conformiitate cu pre
evederile arrt. 260-261 din Legea 207/20.07.2
2015 privind
d Codul de Procedură
Fiscală, cu modificările
m
şi completă
ările ulterioa
are.
Potrivvit dispozițiilor art.9 allin (2) lit.(d)) din Legea 207/20.07.2
2015 privind
d Codul de Procedură
P
Fiscală, cu modificările
m
e şi completă
ările ulterio
oare, când urmează să sse ia măsuri de executare silită ,
nu este obligatorie audiierea contribuabilului.
are , vă putteți adresa la
l sediul nosstru situat in
n str. Domneasca nr.
Pentrru informațiii suplimenta
13, bl. L – parter – Serviciul
S
Urrmărire, exe
ecutare silittă, Amenzi sau la telefon 0236/307772 ,
0236/30779
0
0 sau 0236/307771.
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