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                  1274050/06.11.2018 
ANUNȚUL 

privind vânzarea pentru bunuri imobile 
 
Dosar executare silita nr. 17179/2013 

 
Primaria Municipiului Galați prin Direcția Impozite, Taxe si alte Venituri 

Locale, organizează in temeiul art. 250 din din Legea 207/20.07.2015 privind Codul 
de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,licitatie publică in 
ziua de  12.12.2018  ora 10.00  in  str. Domnească  nr. 13 bl. L parter, Galati .  

 
Se va vinde prin licitație bunul imobil proprietatea debitorului : SC SONIANA 

SRL cu domiciliul fiscal in România, jud. Galați, mun. Galați, Str. BRAILEI Nr. 196 Bl. 
B3B Ap. 51, CUI 10552169, cu destinatia de: 

Spațiul comercial – modul tip Buzău, situat in Galați , cartier Siderurgiștilor 
Vest, str. Fagului, aferent Cămin nefamiliști, având suprafața construită de 12 
m.p, inscris in carte funciara nr. 119798 – C1, CAD 12010 – C1 . Terenul este in  
proprietatea municipiului Galați si nu face obiectul prezentei licitații.  

     Conform art. 250 al. 14 si din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura 
fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, bunul va fi vandut la cel mai mare 
pret oferit, dar nu mai mic decat cuantumul taxei de participare la licitatie care este 
de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Conform art. 250 alin. 141 in cazul in care  
la licitatie se prezinta un singur ofertant, vanzarea se face doar in conditiile in care 
se ofera cel putin pretul de pornire al licitatiei, respectiv 9600 lei. Pretul 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; 
- pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport 

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 publica, 
cu modificările si 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 publica, când 
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urmează să se ia măsuri de executare silită , nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. 

De asemenea  aducem la cunostinta celor interesati ca Primaria mun. Galati are 
in plan derularea contractului de “Proiectare Reparatii sistem rutier si regenerare 
urbana cartier Siderurgistilor Vest”, iar in acest proiect este inclusa si str. Fagului, 
zona Camin de nefamilisti Moldovulcan, conform adresa nr. 475928/01.08.2018 emisa 
de Directia de Dezvoltare, Infrastructura si Lucrari Publice din cadrul Primariei mun. 
Galati. 

  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 0236/307756. 
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