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ANUNȚUL 
privind vânzarea pentru bunuri imobile 

 
 

Primăria Municipiului Galați prin Direcția Impozite, Taxe si alte Venituri Locale, in temeiul art. 
250 din Legea 207 / 20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă face cunoscut ca in ziua de 15.10.2021 la ora 10, in Galati - str. Domnească  nr. 13 bl. L - 
parter, se va vinde la licitatie cladire si terenul aferent, proprietate a debitorilor DRAGAN MARCEL SI 
CARMEN-VIOLETA cu domiciliul in România, jud. Galați, mun. Galați, compus din: 

 
- cladire situata in Galați , str. Anul Revolutiei 1848 nr. 70, cu destinația de bar si un WC, 

in suprafata de 41,58 mp; 
- teren in suprafata de 41,58 mp. 

 
Preț de pornire la licitație este de 72.350 lei (preț stabilit conform raportului de evaluare 

intocmit de UNIKASA). Prețul nu include TVA. 

Invităm pe toți cei care pretind  vreun drept asupra acestor bunuri să instiințeze despre aceasta organul 
de executare, inainte de data stabilită pentru vânzare. 

 Cei interesați in cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte până in ziua precedentă termenului 
de vânzare următoarele: 

- oferta de cumpărare; 
- dovada plații taxei de participare , reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației 
- imputernicirea persoanei care il reprezintă pe ofertant, dacă este cazul; 
- pentru persoanele juridice de  naționalitate româna, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de 

oficiul registrului comerțului; 
- pentru persoane juridice străine actul de inmatriculare tradus in limba romana; 
- pentru persoane fizice române , copie de pe actul de identitate; 
- declaratie pe propria raspundere a ofertantului prin care se certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu 

debitorul 
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestație la 

instanța judecătorească competentă, in termen de 15  zile de la comunicare sau luare la cunostință , in 
conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

  Potrivit dispozițiilor art.9 alin (2) lit.(d) din Legea 207/20.07.2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită , nu 
este obligatorie audierea contribuabilului. 

  Pentru informații suplimentare , vă puteți adresa la sediul nostru situat in str. Domneasca nr. 13, bl. 
L – parter – Serviciul Urmărire, executare silită, Amenzi sau la telefon 0236/307771 sau 0236/307753. 

 
 


