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38012 

 

ANUNŢ 

      privind vânzarea pentru bunuri mobile 

 

În temeiul art. 159 alin.(l) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, 

cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de …………….., luna ……… , anul …………, ora ……..…, 

în ROMÂNIA/………………., judeţul …………….., codul poştal …………………, municipiul/oraşul/comuna ………………… 

satul/sectorul ............................. , str ..................................................................... , nr .......... , bl ........... , sc ........ , et ........ , ap ......... , 

se vor vinde prin1' ................................................................. următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului2' ............................ 

 ....................................................................................................... cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/ .................................. , 

judeţul   ...................................................... ,  codul  poştal  .......................... ,  municipiul/  oraşul/comuna   ......................................  

satul/sectorul ................................ , str .................................................................. , nr ......... , bl............ , sc ........ , et ........ , ap ......... , 

C.I.F.*' ....................................................., tel./fax .......................................... , e-mail ....................................................................... , 
 

Denumirea bunului mobil, descriere sumară:  

(se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,  

dacă este cazul) 

Preţul de evaluare sau 

de pornire a licitaţiei, 

este de .................... lei 

  

  

  

  

  

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 prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării 

prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare următoarele: ...........................................................................................  

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

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

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

urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop. 

împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 

15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, 

republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul ...................................................... 

Data afişării: ...........................................  

 

 

Conducătorul organului fiscal local, 

L.S .......................................................  
(prenumele, numele şi semnătura 

 
 

Prezentul înscris conține date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului ( UE) 2016/679. Persoanele vizate carora li se 
adreseaza prezentul înscris, precum și terțele persoane care intra în posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter 
personal în condițiile prevazute de Regulamentul ( UE) 2016/679. 

 
1) Se va indica metoda de vânzare; 
2J Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea debitorului; 
*) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc. 
3' Oferte de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 

naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 

persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, sau altele după caz. 
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