
 
 

 

 

 

 

a
c

  
0

e

o

 
t

- o
- d
- i
- 

e
- 
- 
- d

i

i
i

0
 

 

 

      

                    Te

                       

 

Prim
art. 250 d
completările
nr. 13 bl. L
ESANU SOR

Au
001762 

Preț de
evaluare in

 Invităm
organul de e

Cei 
termenului 
oferta de cu
dovada plaț
imputernicir
pentru pers
eliberat de 
pentru perso
pentru perso
declaratie p
interpusa cu

Impo
instanța jud
in conformi
Fiscală, cu m

  Potriv
Fiscală, cu m
nu este obli

  Pentr
13, bl. L –
0236/30779

DIRE

EC. D

 

 PRIMĂR
 DIRECȚIA IM
        Servici

el: +40 0236 307

       Fax: +40 02

  

măria Municip
din Legea 
e ulterioare
L parter, Ga
IN cu domic
utoturism m

e  pornire 
tocmit de S

m pe toți cei
executare, i

interesați i
de vânzare 
umpărare; 
ții taxei de p
rea persoan
soanele juri
oficiul regis
oane juridic
oane fizice 
pe propria 
u debitorul 
otriva preze
decătorească
itate cu pre
modificările
vit dispoziți
modificările
gatorie audi
ru informați
 parter – S
0 sau 0236/

ECTOR DITVL

DANIEL STAD

RIA MUN
MPOZITE, TAXE 
iul Urmarire si e

.752; +40 0236 0

236 307.795  Em

 

privin

piului Galaț
207/20.07.2

e,vă face cu
alati , se va
ciliul in Româ
marca  AUD

la licitație 
SC UNIKASA 

 care pretin
nainte de da

in cumpăra
următoarele

participare ,
ei care il re
dice de  na

strului come
ce străine ac
române , co
raspundere 

ntului inscri
ă competen
evederile ar
 şi completă
ilor art.9 al

e şi completă
ierea contri
ii suplimenta
Serviciul Ur
307771. 

L,  

DOLEANU 

NICIPIULU
SI ALTE VENITU
executare silita

0236 307 754;  +4

ail: fiscalitate@p

 

A
nd vânzare

ți prin Direc
2015 privin
noscut ca in
a vinde la li
ânia, jud. G

DI A6 AVANT

este de  
8 SRL).  Pre

nd  vreun dre
ata stabilită

area bunulu
e: 

 reprezentâ
prezintă pe 
aționalitate
rțului; 

ctul de inma
opie de pe ac

a ofertant

s, cel intere
tă, in terme
rt. 260-261 
ările ulterioa
lin (2) lit.(d)
ările ulterio
buabilului. 
are , vă put
rmărire, exe

  

  

UI GALAȚ
URI LOCALE   
, amenzi        

40 0236 0236 307

primariagalati.ro

  

ANUNȚUL 
ea pentru b

cția Impozit
d Codul d

n ziua de 20
icitatie urm

Galați, mun. 
T, SERIE SA

6.326.00 L
ețul nu cont

ept asupra a
ă pentru vân

ui sunt invi

ând 10% din 
ofertant, da
 româna, c

atriculare tra
ctul de iden
ului prin ca

esat poate in
en de 15  zi
din Legea 

are.  
) din Legea 

oare, când u

teți adresa l
ecutare silit

            

  

ȚI 

7 773 

o   

bunuri mob

e, Taxe si a
e Procedur

0.08.2021 la
atorul bun 
Galați, Str. 
SIU WAUZZ

LEI ( preț s
tine TVA. 

acestor bunu
nzare. 

itați să pre

prețul de po
acă este caz

copie de pe

adus in limb
ntitate; 
are se certi

ntroduce co
le de la com
207/20.07.2

207/20.07.2
rmează să s

la sediul nos
tă, Amenzi 

           ȘEF 

  CJ A

       

       

bile 

alte Venitur
ră Fiscală, 
a ora 10:00
mobil propr
Nucului nr.

Z4AZSNO40

stabilit con

uri să instiin

ezinte până

ornire a licit
zul; 
 certificatu

ba romana; 

ifica faptul 

ntestație la 
municare sa
2015 privind

2015 privind
se ia măsuri 

stru situat in
sau la tel

SERVICIU U

ADRIANA ENA

 Executor f

Grumeza L

ri Locale, in
cu modifi

0  in  str. Do
rietate a de
 3, bl. Z6, a

0235, SERIE

nform rapor

nțeze despre

ă in ziua p

tației 

ul unic de i

ca nu este

u luare la c
d Codul de 

d Codul de P
de executa

n str. Domn
efon 0236/

UESA, 

ACHE 

fiscal 

Lucica 

n temeiul 
cările şi 

omnească  
ebitorului 
ap.30 : 
 MOTOR 

rtului de 

e aceasta 

precedentă 

nregistrare 

e persoana 

unostință , 
Procedură 

Procedură 
re silită , 

easca nr. 
307772 , 

 


