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ANUNȚUL 
privind vânzarea pentru bunuri imobile 

 
 

Primaria Municipiului Galati prin Directia Generala Buget Finante 
organizeaza In temeiul art. 162 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile 
ulterioare licitatie publica in ziua de 12.10.2015 ora 10.00 in  str. Domneasca  nr. 
13 bl. L parter, Galati . 

Se va vinde prin licitatie bunul imobil proprietatea debitorului S.C.CANCAZ 
S.A. cu domiciliul fiscal in Romania, judetul Galati, mun. Galati, STR. TECUCI Nr. 
161, C.U.I. 1644476, , situat in Galati , Str.Eremia Grigorescu  nr.1, Bl D5E, Ap.31, 
compus din doua camere de locuit si dependinte. Terenul, cota indiviza in 
suprafata de 18.75 mp ,este proprietatea statului . Imobilul se afla in proprietatea 
debitoarei potrivit actului de infiintare a societatii H.G. nr. 1334/21.12.1990. 

    Pret de  pornire la licitatie este de 112.496 lei. Pretul nu contine TVA si 
este diminuat cu 25% conform art. 162 al.8 din OG nr. 92/2003* privind codul de 
procedura fiscala, cu completarile si modificarile ulterioare. 

     Bunul  este grevat de sarcini in favoarea Primariei Mun. Galati. 

               Invitam pe toti cei care pretind  vreun drept asupra acestor bunuri sa 
instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru 
vanzare. 

    Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana in ziua 
precedenta termenului de vanzare urmatoarele: 

- oferta de cumparare; 
- dovada platii taxei de participare , reprezentand 10% din pretul de pornire 

a licitatiei 
- imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; daca este cazul; 
- pentru persoanele juridice de  nationalitate romana, copie de pe 

certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; 
- pentru persoane juridice straine actul de inmatriculare tradus in limba 

romana; 
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- pentru persoane fizice romane , copie de pe actul de identitate; 
- dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante , 

urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in 
acest scop. 

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta 
judecatoreasca competenta, in termen de 15  zile de la comunicare sau luare la 
cunostinta , in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

  Potrivit dispozitiilor art.9 alin(2) lit.(d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si 
completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita , nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. 

  Pentru informatii suplimentare , va puteti adresa la sediul nostru situat in str. 
Domneasca nr. 13, bl. L – parter – Serviciul Urmarire, Executare Silita, Amenzi 
sau la telefon 0236307771 sau 0236/307756 
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