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Dosar de executare nr. G 29.2/2014 
Nr. 1818 din 31.07.2017 
 
 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE 

Anul 2017 luna Iulie ziua 31 
 
 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 
17, luna August, ora 11, anul 2017, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se 
vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SOCIETATEA 
COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP DUMITREȘTI 2, licitaţia a XXI-a: 
  

a) clădire în suprafaţă de 92.11mp compusă din magazin mixt + magazie, situate în 
localitatea Tulburea, comuna Chiojdeni, jud. Vrancea, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3 
14.284 lei   (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 

 
Creditori 4 

 
Sarcini 5  

  
 
 b) teren care nu este aferent clădirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri …………..6 
în suprafaţă de ………………….., situat în localitatea …………………….str.………………….., 
nr. ……, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 3 ……….. lei (exclusiv TVA*)), grevate de 
următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 
 

Creditori 4 
 

Sarcini 5  

  
  

c) alte bunuri………………………..7, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 3 ……….. lei   
(exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 
 

Creditori 4 
 

Sarcini 5  

  
 *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA ...)/scutită/neimpozabilă. 
 
 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, 
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 RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galați  cod de identificare fiscală 8031738 , deschis la Trezoreria Focșani; 
 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. 

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, 
respectiv: ….................................................................................................................................. 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….………………………………… 
………………………………………………………………….……………………………………......... 

 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de 

telefon 0237.621356/int. 123 
 
Data afişării: 04.08.2017 
 
 

Conducătorul organului de executare,                    
Nume şi prenume...................................                               

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759 
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Dosar de executare nr. B 2165.1/2017 
Nr. 1818 din 31.07.2017 
 
 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE 

Anul 2017 luna Iulie ziua 31 
 
 
 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 
17, luna August, ora 11, anul 2017, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se 
vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. BIOPROD 
FERMA S.R.L. 2, licitaţia a XII-a: 
  

a) clădire/parti de cladire/ansamblu de cladiri în suprafaţă de …….. compusă din ……... 
şi construită din …….. şi teren aferent în suprafaţă de .........., situate în localitatea 
..………..............., str. …………… nr. ……, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3…….….. lei   
(exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 

 
Creditori 4 

 
Sarcini 5  

  
  
 b1) teren extravilan6 în suprafaţă de 2678mp, situat în localitatea Vulturu, preț redus cu 
50% /preţ de pornire al licitaţiei 3 2620 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi 
reale şi privilegii, după caz: 
 

Creditori 4 
 

Sarcini 5  

  
  
 b2) teren extravilan6 în suprafaţă de 2698mp, situat în localitatea Vulturu, preț redus cu 
50% /preţ de pornire al licitaţiei 3 2640 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi 
reale şi privilegii, după caz: 
 

 Creditori 4 
 

Sarcini 5  

  
  

 
 Următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. BIOPROD FERMA S.R.L. 2, 
se vor vinde la licitaţia a II-a: 
  



  
 
  b3) teren extravilan6 în suprafaţă de 2363 mp, situat în localitatea Hîngulești, com. 
Vulturu, preț de evaluare / preţ de pornire al licitaţiei 3 2.596 lei (exclusiv TVA*), grevate de 
următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 
 

 Creditori 4 
 

Sarcini 5  

  
  
  
 b4) teren extravilan6 în suprafaţă de 1017 mp, situat în localitatea Hîngulești, com.  
Vulturu, preț de evaluare /preţ de pornire al licitaţiei 3 1.118 lei (exclusiv TVA*), grevate de 
următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 
 

 Creditori 4 
 

Sarcini 5  

  
  
  
 b5) teren extravilan6 în suprafaţă de 4999 mp, situat în localitatea Hîngulești, com. 
Vulturu, preț de evaluare /preţ de pornire al licitaţiei 3 5.492 lei (exclusiv TVA*), grevate de 
următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 
 

 Creditori 4 
 

Sarcini 5  

  
  
  
 b6) teren extravilan6 în suprafaţă de 19987 mp, situat în localitatea Hîngulești, com.  
Vulturu, preț de evaluare /preţ de pornire al licitaţiei 3 21.956 lei (exclusiv TVA*), grevate de 
următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 
 

 Creditori 4 
 

Sarcini 5  

  
  
  
 
 b7) teren extravilan6 în suprafaţă de 7641 mp, situat în localitatea Hîngulești, com.  
Vulturu, preț de evaluare /preţ de pornire al licitaţiei 3 8.394 lei (exclusiv TVA*), grevate de 
următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 
 

 Creditori 4 
 

Sarcini 5  

  
  

 
c) alte bunuri………………………..7, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 3 ……….. lei   

(exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 
 

Creditori 4 
 

Sarcini 5  

  
  
 *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA ...)/scutită/neimpozabilă. 
 



 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, 
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 RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galați  cod de identificare fiscală 8031738 8, deschis la Trezoreria Focșani; 
 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. 

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, 
respectiv: ….................................................................................................................................. 
…................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….………………………………… 
………………………………………………………………….……………………………………......... 

 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de 

telefon ……………................ 
 
Data afişării: 04.08.2017 
 
 
 
 
 

Conducătorul organului de executare,                    
Nume şi prenume...................................                               

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759 
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Dosar de executare nr. Q.12 /2017 
Nr. 1818 din 31.07.2017 
 
 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE 

Anul 2017 luna Iulie ziua 31 
 
 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 
17, luna August, ora 11, anul 2017, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se 
vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. QUARCHEMEX 
S.R.L.  2, licitaţia a II-a: 
  

a) clădire/parti de cladire/ansamblu de cladiri în suprafaţă de …….. compusă din ……... 
şi construită din …….. şi teren aferent în suprafaţă de .........., situate în localitatea 
..………..............., str. …………… nr. ……, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3…….….. lei   
(exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 

 
Creditori 4 

 
Sarcini 5  

  
  
 
 b) teren extravilan6 în suprafaţă de 4.372mp, situat în localitatea Cîmpineanca, preţ de 
evaluare/de pornire al licitaţiei 3 6.584 lei (exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi 
reale şi privilegii, după caz: 
 

Creditori 4 
 

Sarcini 5  

  
  

c) alte bunuri………………………..7, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 3 ……….. lei   
(exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 
 

Creditori 4 Sarcini 5  



 
  
  
*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA ...)/scutită/neimpozabilă. 
 
 
 
 
 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, 
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 RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galați  cod de identificare fiscală 8031738 , deschis la Trezoreria Focșani; 
 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. 

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, 
respectiv: ….................................................................................................................................. 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….………………………………… 
………………………………………………………………….……………………………………......... 

 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de 

telefon 0237.621356/int. 123 
 
Data afişării: 04.08.2017 
 
 

Conducătorul organului de executare,                    
Nume şi prenume...................................                               

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759 
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Dosar de executare nr. T.75 /2017 
Nr. 1818 din 31.07.2017 
 
 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE 

Anul 2017 luna Iulie ziua 31 
 
 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 
17, luna August, ora 11, anul 2017, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se 
vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. TRIO PROD 
IMPEX  S.R.L.  2, licitaţia a II-a: 
  

a) ansamblu de cladiri în suprafaţă de 171mp, compusă din hală industrială şi 
construită din beton şi teren aferent în suprafaţă de 848mp, situate în localitatea Focșani, str. 
Oborul de Vite, nr. 7, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3 191.636 lei   (exclusiv TVA*)), 
grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 

 
Creditori 4 

 
Sarcini 5  

  
  
  
 b) teren care nu este aferent clădirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri …………..6 
în suprafaţă de ………………….., situat în localitatea …………………….str.………………….., 
nr. ……, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 3 ……….. lei (exclusiv TVA*)), grevate de 
următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 
  

Creditori 4 
 

Sarcini 5  

  
  

c) alte bunuri………………………..7, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 3 ……….. lei   
(exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 



 
Creditori 4 

 
Sarcini 5  

  
  
*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA ...)/scutită/neimpozabilă. 
 
 
 
 
 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, 
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 RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galați  cod de identificare fiscală 8031738 , deschis la Trezoreria Focșani; 
 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. 

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, 
respectiv: ….................................................................................................................................. 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….………………………………… 
………………………………………………………………….……………………………………......... 

 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de 

telefon 0237.621356/int. 123 
 
Data afişării: 04.08.2017 
 
 

Conducătorul organului de executare,                    
Nume şi prenume...................................                               

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759 
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Dosar de executare nr. E.6 /2017 
Nr. 1818 din 31.07.2017 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE 

Anul 2017 luna Iulie ziua 31 
 
 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 
17, luna August, ora 11, anul 2017, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se 
vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. EASTWOOD  
S.R.L.  2, licitaţia a II-a: 
  
 a) Ansamblu de bunuri (fosta fabrică de zahăr Tătăranu) compus din:  
 Clădire cântar basculă C3, Sc.= 17,98mp, punct clădire control nr.1, C2, Sc.= 
17,49mp, teren curți construcții 2003 mp, clădire put apă potabilă C35, Sc.= 7,36mp, rezervor 
apă potabilă C36, teren 1.160mp, clădire magazie materiale C11, Sc.= 564,25mp, clădire 
magazie zahăr C12, Sc.= 2712,01mp, clădire preparat lapte var C13-demolată, clădire casa 
poartă nr.2, C14, Sc.= 10,56mp, stație pompare C15, Sc.= 36,9mp, clădire hală producție,C16, 
Sc.= 275, 45mp, laborator tehnic C17,Sc.160,8mp, clădire PT nr.5, C18-demolată, clădire turn 
răcire C19-demolată, clădire clorare apa industrială C20, Sc.= 93,62mp, clădire stație pompe 
apă industrială C21, Sc.= 175,77mp, teren 15.926mp, clădire concasare cărbune P+3, C1-
demolată, clădire PSI C2, Sc.= 178,96mp, magazie C3, Sc.= 3471,8mp, cabină CFR C4-
demolată, clădire cos de fum C5, teren curți construcții 17.459mp, teren 5005mp, teren 
8847mp, teren 10.867mp, teren 1814mp, teren 1.099mp imobilele sunt situate în comuna 
Tătăranu, jud. Vrancea, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3 987.479 lei (exclusiv TVA*) ;   

Creditori 4 
 

Sarcini 5  

  
   
 b) teren care nu este aferent clădirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri …………..6 
în suprafaţă de ………………….., situat în localitatea …………………….str.………………….., 
nr. ……, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 3 ……….. lei (exclusiv TVA*)), grevate de 
următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:  

Creditori 4 
 

Sarcini 5  

  
 



c) alte bunuri………………………..7, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 3 ……….. lei   
(exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 

Creditori 4 
 

Sarcini 5  

  
 
*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA ...)/scutită/neimpozabilă. 
 
 
 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, 
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 RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galați  cod de identificare fiscală 8031738 , deschis la Trezoreria Focșani; 
 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. 

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, 
respectiv: ….................................................................................................................................. 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….………………………………… 
………………………………………………………………….……………………………………......... 

 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de 

telefon 0237.621356/int. 123 
 
Data afişării: 04.08.2017 
 
 

Conducătorul organului de executare,                    
Nume şi prenume...................................                               

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759 
 

 

 

 
 
 

 
 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice 

B-dul Independenţei nr. 
24,Focşani,  Vrancea 
Tel:  +0237 236 600 int. 123 
Fax: +0237 217 266 
E-mail: Admin.FCVNA FMX 
01.VN@ anaf.ro  

 
 

Dosar de executare nr. M481/2017 
Nr. 1818 din 31.07.2017 
 
 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE 

Anul 2017 luna Iulie ziua 31 
 
 
 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 
17, luna August, ora 11, anul 2017, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se 
vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. MARSILVA 
S.R.L. 2, licitaţia a II-a: 
  

a) clădire/parti de cladire/ansamblu de cladiri în suprafaţă de …….. compusă din ……... 
şi construită din …….. şi teren aferent în suprafaţă de .........., situate în localitatea 
..………..............., str. …………… nr. ……, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3…….….. lei   
(exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 

 
Creditori 4 

 
Sarcini 5  

  
  
 b1) teren extravilan6 (pădure) în suprafaţă de 14.500mp, situat în localitatea Andreiașu 
de Jos, preț de evaluare/preţ de pornire al licitaţiei 3 11.149 lei (exclusiv TVA*), grevate de 
următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 
 

Creditori 4 
 

Sarcini 5  

  
  
 b2) teren extravilan6 (pădure) în suprafaţă de 21.000mp, situat în localitatea Andreiașu 
de Jos, preț de evaluare/preţ de pornire al licitaţiei 3 16.147 lei (exclusiv TVA*), grevate de 
următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 
 



 Creditori 4 
 

Sarcini 5  

  
  

 
c) alte bunuri………………………..7, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 3 ……….. lei   

(exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 
 

Creditori 4 
 

Sarcini 5  

  
  
 *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA ...)/scutită/neimpozabilă. 
 
 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, 
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 RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galați  cod de identificare fiscală 8031738 8, deschis la Trezoreria Focșani; 
 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. 

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, 
respectiv: ….................................................................................................................................. 
…................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….………………………………… 
………………………………………………………………….……………………………………......... 

 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de 

telefon ……………................ 
 
Data afişării: 04.08.2017 
 

Conducătorul organului de executare,                    
Nume şi prenume...................................                               

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759 

 

 



 
 
 

 
 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice 

B-dul Independenţei nr. 
24,Focşani, Vrancea 
Tel:  +0237 236 600 int 123 
Fax: +0237 217 266 
E-mail: Admin.FCVNA FMX 
01.VN@ anaf.ro  

 
Dosar de executare nr. C 58/2017 
Nr. 1818 din 31.07.2017 
 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR MOBILE 

                                                     Anul 2017 luna Iulie ziua 31 
 

 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  17, luna 
August, anul 2017, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se vor vinde la 
licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. CRISTIAN S.R.L.  , licitaţia a 
XL-a.  

 
Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară 
Drepturile reale şi privilegiile 

care grevează bunurile,  
dacă este cazul 

Preţul de evaluare sau 
de pornire al licitaţiei 3, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota 
TVA/neimpozabil/ 

scutit*) 
1. Autoturism Daewoo Tacuma ……………………………… 7.746 19% 

  
 *) 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 şi completările 
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, 
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 RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galați, cod de identificare fiscală 8031738 4, deschis la Trezoreria Focșani; 
 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. 
 



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, 
respectiv: …............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… 
… ……………………………………………………… …………. …………………………………… 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0237. 621356/ int. 123 

 
Data afişării: 04.08.2017 
                                      
 
 
 

Conducătorul organului de executare,                    
Nume şi prenume   Ioan Chicoș                               

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759  

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice 
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Dosar de executare nr. I 318/2017 
Nr. 1818 din 31.07.2017 
 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR MOBILE 

                                                 Anul 2017 luna Iulie ziua 31 
 

 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  17, luna 
August, anul 2017, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se vor vinde la 
licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. ICACIRADO S.R.L. 2, licitaţia 
a XXXIX-a .  
 
Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară 
Drepturile reale şi privilegiile 

care grevează bunurile,  
dacă este cazul 

Preţul de evaluare sau 
de pornire al licitaţiei 3, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota 
TVA/neimpozabil/ 

scutit*) 
1. Mixer planetar  ………………………………… 4.200 19% 
  
 *) 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 şi completările 
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, 
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 RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galați, cod de identificare fiscală 8031738 4, deschis la Trezoreria Focșani; 
 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. 
 

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, 
respectiv: …............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… 
… ……………………………………………………… …………. …………………………………… 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0237. 621356/ int. 123 

 
Data afişării: 04.08.2017 
                                      
 
 
 

Conducătorul organului de executare,                    
Nume şi prenume   Ioan Chicoș                               

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759  

 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
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Dosar de executare nr. L 70/2017 
Nr. 1818 din 31.07.2017 
 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR MOBILE 

                                                   Anul 2017 luna Iulie ziua 31 
 
 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  17, luna 
August, anul 2017, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se vor vinde la 
licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. LAMITEX IMPEX S.R.L. 2, 
licitaţia a XXI-a .  

 
Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară 
Drepturile reale şi privilegiile 

care grevează bunurile,  
dacă este cazul 

Preţul de evaluare sau 
de pornire al licitaţiei 3, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota 
TVA/neimpozabil/ 

scutit*) 
1. Mașină de cusut JK 

8568 (4 buc.) 
2. Mașină de cusut JK 

768-4-13 (18 buc.) 
3. Mașină de croit Banseg 
4. Mașină de cusut JK 

788-5-70 (4 buc.) 
5. Mașină de spălat 
6. Centrală abur 
7. Hidrofor 
8. Mașină de surfilat OAN 

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…...........................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...……………………………… 

1.508 
 

1.624 
 

422 
872 

 
3.228 
8.729 
960 

4.365 

19% 
19% 
19% 

 
19% 
19% 

 
19% 
19% 
19% 
19% 

  
 *) 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 şi completările 
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, 
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 RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galați, cod de identificare fiscală 8031738 4, deschis la Trezoreria Focșani; 
 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. 
 

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, 
respectiv: …............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… 
… ……………………………………………………… …………. …………………………………… 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0237. 621356/ int. 123 

 
Data afişării: 04.08.2017 
                                      
 
 
 

Conducătorul organului de executare,                    
Nume şi prenume   Ioan Chicoș                               

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759  
 
 



 
                                                                                                         
 

 
 

 
 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
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Dosar de executare nr. 906/2017 
Nr. 1818 din 31.07.2017 
 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR MOBILE 

                                                 Anul 2017 luna Iulie ziua 31 
 
 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  17, luna 
August, anul 2017, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se vor vinde la 
licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. EUTOD IMPEX S.R.L. 
2,licitaţia a XV-a .  

 
Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară 
Drepturile reale şi privilegiile 

care grevează bunurile,  
dacă este cazul 

Preţul de evaluare sau 
de pornire al licitaţiei 3, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota 
TVA/neimpozabil/ 

scutit*) 
1. Cuptor pizza 

TEKKATLIPIZZA FIRINI 
…………………………………
………………………………… 

803 19% 

  
 *) 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 şi completările 
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, 
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 RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galați, cod de identificare fiscală 8031738 4, deschis la Trezoreria Focșani; 
 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. 
 

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, 
respectiv: …............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… 
… ……………………………………………………… …………. …………………………………… 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0237. 621356/ int. 123 

 
Data afişării: 04.08.2017 
                                      
 
 
 

Conducătorul organului de executare,                    
Nume şi prenume   Ioan Chicoș                               

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759  
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice 

B-dul Independenţei nr. 
24,Focşani, Vrancea 
Tel:  +0237 236 600 int 123 
Fax: +0237 217 266 
E-mail: Admin.FCVNA FMX 
01.VN@ anaf.ro  

 
 
 
Dosar de executare nr. F 531.4/2017 
Nr. 1818 din 31.07.2017 
 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR MOBILE 

                                                 Anul 2017 luna Iulie ziua 31 
 

 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  17, luna 
August, anul 2017, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se vor vinde la 
licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. FOREX PAMF S.R.L. 2,licitaţia 
a XV-a .  

 
Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară 
Drepturile reale şi privilegiile 

care grevează bunurile,  
dacă este cazul 

Preţul de evaluare sau 
de pornire al licitaţiei 3, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota 
TVA/neimpozabil/ 

scutit*) 
1. Autoutilitară Scania an 

fabr. 1999 
2. Remorcă Schwrtzmuller 

an fabr. 1997 
3. Autoutilitară DAF XF 95 

an fabr. 1999 

…………………………………
…………………………………
…………………………………
………....................................
...........………………………… 

21.872 
 

10.785 
 

20.945 

19% 
 

19% 
 

19% 
 

  
 *) 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 şi completările 
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, 
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 RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galați, cod de identificare fiscală 8031738 4, deschis la Trezoreria Focșani; 
 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. 
 

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, 
respectiv: …............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… 
… ……………………………………………………… …………. …………………………………… 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0237. 621356/ int. 123 

 
Data afişării: 04.08.2017 
                                      
 
 
 

Conducătorul organului de executare,                    
Nume şi prenume   Ioan Chicoș                               

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 

  
 
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759  
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice 

B-dul Independenţei nr. 
24,Focşani, Vrancea 
Tel:  +0237 236 600 int 123 
Fax: +0237 217 266 
E-mail: Admin.FCVNA FMX 
01.VN@ anaf.ro  

 
 
Dosar de executare nr. T 1802.1/2017 
Nr. 1818 din 31.07.2017 
 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR MOBILE 

Anul 2017 luna Iulie ziua 31 
 

 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  17, luna 
August, anul 2017, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se vor vinde la 
licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. TRANS CRINIȘOR S.R.L. 
2,licitaţia a VII-a .  

 
Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară 
Drepturile reale şi privilegiile 

care grevează bunurile,  
dacă este cazul 

Preţul de evaluare sau 
de pornire al licitaţiei 3, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota 
TVA/neimpozabil/ 

scutit*) 
1. Microbuz M2 IVECO 

Daily, an fabr.2007 
2. Microbuz M2 IVECO 

Daily, an fabr.2007 

…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 

20.983 
 

22.891 

19% 
 

19% 

  
 *) 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 şi completările 
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, 
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 RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galați, cod de identificare fiscală 8031738 4, deschis la Trezoreria Focșani; 
 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. 
 

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, 
respectiv: …............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… 
… ……………………………………………………… …………. …………………………………… 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0237. 621356/ int. 123 

 
Data afişării: 04.08.2017 
                                    
 
 

Conducătorul organului de executare,                    
Nume şi prenume   Ioan Chicoș                               

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759 
 



 
 

 
 

 
 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice 

B-dul Independenţei nr. 
24,Focşani, Vrancea 
Tel:  +0237 236 600 int 123 
Fax: +0237 217 266 
E-mail: Admin.FCVNA FMX 
01.VN@ anaf.ro  

 
 
Dosar de executare nr. N 46 /2017 
Nr. 1818 din 31.07.2017 
 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR MOBILE 

Anul 2017 luna Iulie ziua 31 
 

 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  17, luna 
August, anul 2017, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se vor vinde la 
licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. NORD EST DISTRIBUTION 
S.R.L. 2,licitaţia a VII-a .  

 
Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară 
Drepturile reale şi privilegiile 

care grevează bunurile,  
dacă este cazul 

Preţul de evaluare sau 
de pornire al licitaţiei 3, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota 
TVA/neimpozabil/ 

scutit*) 
1. Automat cafea 
2. Automat cafea 
3. Chioșc difuzare Școala Nr. 10 
4. Chioșc difuzare Spital 
5.Chioșc difuzare BIG - Marelbo 
6. Chioșc difuzare Tribunal 
7. Chioșc difuzare Lukoil 
8.Chioșc difuzare parc 
9.Chioșc difuzare Piața 
10.Chioșc difuzare Farmacia 
nr.24 
11.Chioșc difuzare Policlinica 2 
12.Chioșc difuzare Sud-UM 
13.Chioșc difuzare Piața Sud 

…………………………………
…………………………………
…………………………………
……………………...................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
............................................... 

1.702 

1.154 

3.654 

3.654 

3.654 

3.654 

3.654 

3.654 

1.340 

3.654 

3.654 

3.654 

1.219 

19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 

 
 *) 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 şi completările 
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, 
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 RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galați, cod de identificare fiscală 8031738 4, deschis la Trezoreria Focșani; 
 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. 
 

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, 
respectiv: …............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… 
… ……………………………………………………… …………. …………………………………… 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0237. 621356/ int. 123 

 
Data afişării: 04.08.2017 
                                      
 
 

Conducătorul organului de executare,                    
Nume şi prenume   Ioan Chicoș                               

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice 

B-dul Independenţei nr. 
24,Focşani, Vrancea 
Tel:  +0237 236 600 int 123 
Fax: +0237 217 266 
E-mail: Admin.FCVNA FMX 
01.VN@ anaf.ro  

 
Dosar de executare nr. A 845 / 2017 
Nr. 1818 din 31.07.2017 
 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR MOBILE 

Anul 2017 luna Iulie ziua 31 
 

 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  17, luna 
August, anul 2017, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se vor vinde la 
licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. AUTOVIP S.R.L. 2, licitaţia a 
VI-a .  

 
Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară 
Drepturile reale şi 

privilegiile care grevează 
bunurile,  

dacă este cazul 

Preţul de evaluare sau 
de pornire al licitaţiei 3, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota 
TVA/neimpozabil/ 

scutit*) 

1. Elevator electro-hidraulic 
2. Aparat de curaţat 

injectoare 
3. Tester de jocuri în 

articulaţii 

………………………………
………………………………
………………………………
………………......................
.........................……………
…………… 

8.734 
2.818 

 
7.995 

19% 
 

19% 
 

19% 
 

  
 *) 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 şi completările 
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, 
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 RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galați, cod de identificare fiscală 8031738 4, deschis la Trezoreria Focșani; 



 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. 
 

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, 
respectiv: …............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… 
… ……………………………………………………… …………. …………………………………… 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0237. 621356/ int. 123 

 
Data afişării: 04.08.2017 
                                      
 
 
 

Conducătorul organului de executare,                    
Nume şi prenume   Ioan Chicoș                               

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759 
 
 



 
                                         

 
 
  
 

 
 

 
 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice 

B-dul Independenţei nr. 
24,Focşani, Vrancea 
Tel:  +0237 236 600 int 123 
Fax: +0237 217 266 
E-mail: Admin.FCVNA FMX 
01.VN@ anaf.ro  

 
Dosar de executare nr. I 305/ 2017 
Nr. 1818 din 31.07.2017 
 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR MOBILE 

Anul 2017 luna Iulie ziua 31 
 

 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  17, luna 
August, anul 2017, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se vor vinde la 
licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. IOMEG STAR S.R.L., licitaţia a 
IV-a .  

 
Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară 
Drepturile reale şi 

privilegiile care grevează 
bunurile,  

dacă este cazul 

Preţul de evaluare sau 
de pornire al licitaţiei 3, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota 
TVA/neimpozabil/ 

scutit*) 

Autoturism RENAULT MEGANE ……………………… 6.483 19% 
  
 *) 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 şi completările 
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, 
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 RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galați, cod de identificare fiscală 8031738 4, deschis la Trezoreria Focșani; 
 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. 
 

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, 
respectiv: …............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… 
… ……………………………………………………… …………. …………………………………… 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0237. 621356/ int. 123 

 
Data afişării: 04.08.2017 
                                      
 
 
 

Conducătorul organului de executare,                    
Nume şi prenume   Ioan Chicoș                               

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice 

B-dul Independenţei nr. 
24,Focşani, Vrancea 
Tel:  +0237 236 600 int 123 
Fax: +0237 217 266 
E-mail: Admin.FCVNA FMX 
01.VN@ anaf.ro  

 
 
Dosar de executare nr. F.234/ 2017 
Nr. 1818 din 31.07.2017 
 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR MOBILE 

Anul 2017 luna Iulie ziua 31 
 

 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  17, luna 
August, anul 2017, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se vor vinde la 
licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. FILOCART PREST S.R.L., 
licitaţia a IV-a .  

 
Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară 
Drepturile reale şi 

privilegiile care grevează 
bunurile,  

dacă este cazul 

Preţul de evaluare sau 
de pornire al licitaţiei 3, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota 
TVA/neimpozabil/ 

scutit*) 

Chioșc metalic ……………………… 2.476 19% 
  
 *) 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 şi completările 
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, 
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 RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galați, cod de identificare fiscală 8031738 4, deschis la Trezoreria Focșani; 



 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. 
 

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, 
respectiv: …............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… 
… ……………………………………………………… …………. …………………………………… 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0237. 621356/ int. 123 

 
Data afişării: 04.08.2017 
                                      
 
 
 

Conducătorul organului de executare,                    
Nume şi prenume   Ioan Chicoș                               

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice 

B-dul Independenţei nr. 
24,Focşani, Vrancea 
Tel:  +0237 236 600 int 123 
Fax: +0237 217 266 
E-mail: Admin.FCVNA FMX 
01.VN@ anaf.ro  

 
 
Dosar de executare nr. M 406/ 2017 
Nr. 1818 din 31.07.2017 
 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR MOBILE 

Anul 2017 luna Iulie ziua 31 
 

 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  17, luna 
August, anul 2017, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se vor vinde la 
licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. M & G INSTALATII S.R.L., 
licitaţia a IV-a .  

 
Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară 
Drepturile reale şi 

privilegiile care grevează 
bunurile,  

dacă este cazul 

Preţul de evaluare sau 
de pornire al licitaţiei 3, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota 
TVA/neimpozabil/ 

scutit*) 

1. Tablou metalic 2buc. 
2. Tablou metalic 1buc. 
3. Tablou metalic 1buc. 
4. Jgheab  Zn  7 buc. 
5. Voltmetru  1 buc. 
6. Ampermetru  1 buc. 
7. Cartela Panasonic 1 buc. 
8. Cartela C-DA grup 
electrogen 1 buc. 
9. Priza  1 buc. 
10. Separator AEG 1 buc. 
11. Priza pt. calculator 4 buc. 
12. Comutator Moeller 1 buc. 
13. Dulie 5 buc. 
14. Balast electronic 3 buc. 
15. Releu secvential 1 buc. 
16. Droser electromagnetic 
1buc. 
17. Clema np-32 100 buc. 
18. Papuc cn 50/8  4 buc. 

……………………… 
……………………… 
……………………… 
………………………, 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 

1360 
284 
61 

231 
31 
33 

254 
506 

 
12 

157 
20 
51 
20 
38 

180 
11 
 

8 
8 

19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 

 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 

 
19% 
19% 



19. Papuc cn 35/8  5 buc. 
20. Papuc cn 16/8  14 buc. 
21. Papuc cn 10/8 8 buc. 
22. Intrerupator revenire Sintra 
6 buc. 
23. Intrerupator Sintra 6 buc. 
24. Clapeta Sintra 30 buc. 
25. Priza Schender 5P 1 buc. 
26. Releu termic AEG 1 buc. 
27. Releu Termic AEG 1 buc. 
28. releu termic AEG 1 buc. 
29. Releu termic AEG 3 buc. 
30. Repartitor telefonic 4 buc.  
31. Manson termo 1 buc. 
32. Releu Moeller 4 buc. 
33. Contact auxliar AEG 13 buc. 
34. Contact auxiliar AEG 8 buc. 
35. Contact buton AEG 7 buc. 
36. Contact lampa AEG 8 buc. 
37. Contact clema sir 100 buc. 
38. Buton Moeller  1 buc. 
39. Cutie de separatie 20 buc. 
40. Tub metalic 3 buc. 
41. Cablu UTP 26 buc. 
42. Cablu telefon 60 buc. 
43. Plenium DNCT 48000 BTU 
44. Teava cupru 4 buc.  
45. Presa hidraulica sertizat 
46. Bac sertizat 12 buc. 
47. Corp iluminat oval 1buc. 
48. Corp iluminat tavan fals 3 
buc. 
49. Corp iluminat tavan fals 2 
buc. 
50. Condensator lampa 5 buc. 
51. Tub flexibil izolat 10 buc. 
52. Tub Zn 18 buc. 
53. Tub Zn 21 buc. 
54. Priza TV 10 buc. 
55. Priza TLF sintra 14 buc. 
56. Clapeta 7 buc. 
57. Intrerup dublu sintra 3 buc. 
58. Intrerup simplu sintra 11 
buc. 
59. Clapeta intrerup. alb sintra 
10 buc 
60. Rama dubla alba sintra 3 

……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 

8 
14 
6 

21 
23 
53 
53 
13 

127 
26 
43 
53 
41 
44 

203 
105 
32 
35 
32 

152 
11 

456 
64 
14 
15 

127 
193 
1631 
875 
77 

144 
 

96 
 

18 
84 
92 
74 
76 
85 
11 
17 
83 

 
18 

 
5 

19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 

 
19% 

 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 

 
19% 

 
19% 



buc. 
61. Priza TLF aurie sintra 7 buc. 
62. Priza calc. aurie sintra 1 
buc. 
63. Rama tripla alb sintra 10buc 
64. Rama dubla alb sintra 12 
buc. 
65. Priza TV alb sintra 7 buc. 
66. Rama simpla graphit 9 buc. 
67. Priza TV+FM argintiu sintra 
3 buc. 
68. Priza TV+FM alb inteea 4 
buc. 
69. Rama 4P BJC 1 buc. 
70. Rama 3P 3buc. 
71. Rama BJC 2 P 21 buc. 
72. Clapeta intrerup simplu 18 
buc. 
73. Fata priza BJC 20 buc. 
74 .Fata comutator 12 buc. 
75. Fata priza calc.  BJC 5 buc. 
76. Fata priza R-TV BJC 8 buc. 
77. Priza R-TV BJC  1 buc. 
78. Clapeta intrerup dublu 9 buc 
79. Priza calc. BJC  3buc.+ 
80. Intrerup dublu 5 buc. 
81. Priza R-TV  4 buc. 
82. Intrerup simplu BJC 2 buc. 
83. Suport raft 7 buc. 
84. Coltar raft 1 buc. 
85. Spot OMS  5 buc. 
86. Spot OMS  6 buc. 
87. Grila tablou 2 buc. 
88. Cutie Moeller 1 buc. 

……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 

 
46 
11 
 

23 
18 

 
53 
14 
23 

 
31 

 
8 

21 
107 
27 

 
31 
18 
8 

12 
9 

18 
38 
31 
49 
15 

355 
76 

140 
122 
26 
48 

 

 
19% 
19% 

 
19% 
19% 

 
19% 
19% 
19% 

 
19% 

 
19% 
19% 
19% 
19% 

 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 
19% 

  
 *) 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 şi completările 
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, 
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 RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galați, cod de identificare fiscală 8031738 4, deschis la Trezoreria Focșani; 
 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. 
 

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, 
respectiv: …............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… 
… ……………………………………………………… …………. …………………………………… 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0237. 621356/ int. 123 

 
Data afişării: 04.08.2017 
                                      
 
 
 

Conducătorul organului de executare,                    
Nume şi prenume   Ioan Chicoș                               

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice 

B-dul Independenţei nr. 
24,Focşani, Vrancea 
Tel:  +0237 236 600 int 123 
Fax: +0237 217 266 
E-mail: Admin.FCVNA FMX 
01.VN@ anaf.ro  

 
 
Dosar de executare nr. P1403.2 / 2017 
Nr. 1818 din 31.07.2017 
 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR MOBILE 

Anul 2017 luna Iulie ziua 31 
 

 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  17, luna 
August, anul 2017, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se vor vinde la 
licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. PRIMO AGREGATE S.R.L., 
licitaţia a II-a .  

 
Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară 
Drepturile reale şi 

privilegiile care grevează 
bunurile,  

dacă este cazul 

Preţul de evaluare sau 
de pornire al licitaţiei 3, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota 
TVA/neimpozabil/ 

scutit*) 

1. Wolla CASE  ……………………… 97.818 
19% 

 
  
 *) 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 şi completările 
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, 
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 RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galați, cod de identificare fiscală 8031738 4, deschis la Trezoreria Focșani; 
 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. 
 

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, 
respectiv: …............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… 
… ……………………………………………………… …………. …………………………………… 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0237. 621356/ int. 123 

 
Data afişării: 04.08.2017 
                                      

Conducătorul organului de executare,                    
Nume şi prenume   Ioan Chicoș                               

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 

 
 
 
 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759 
 



 
 

 
 

 
 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice 

B-dul Independenţei nr. 
24,Focşani, Vrancea 
Tel:  +0237 236 600 int 123 
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Dosar de executare nr. P135 / 2017 
Nr. 1818 din 31.07.2017 
 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR MOBILE 

Anul 2017 luna Iulie ziua 31 
 

 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  17, luna 
August, anul 2017, ora 11, în localitatea Focșani, B-dul. Independenței , nr. 24, se vor vinde la 
licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. PAULFORTIUS SECURITY 
S.R.L., licitaţia a I-a .  

 
Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară 
Drepturile reale şi 

privilegiile care grevează 
bunurile,  

dacă este cazul 

Preţul de evaluare sau 
de pornire al licitaţiei 3, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota 
TVA/neimpozabil/ 

scutit*) 

1. Autoturism M1 Hyundai 
Tucson 

……………………… 22.571 
19% 

 
  
 *) 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 şi completările 
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, 
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 RO96TREZ6915067XXX002587, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galați, cod de identificare fiscală 8031738 4, deschis la Trezoreria Focșani; 
 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. 
 

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, 
respectiv: …............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… 
… ……………………………………………………… …………. …………………………………… 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0237. 621356/ int. 123 

 
Data afişării: 04.08.2017 
                                      
 
 
 

Conducătorul organului de executare,                    
Nume şi prenume   Ioan Chicoș                               

                 Semnătura .............................................                 
L.S. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759 
 
 
 

 

 

 

 

 
                    


