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REDACTIA COTIDIANULUI 

„GORJEANUL" 

Prin prezenta, vă  rugăm săpublicaţi in ziarul dumneavoastră  următorul anunp 

hi temeiul prevederilor art. 247 alin. (1) şi art. 250 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură  
fiscală, se face cunoscut că  in ziva de 17, tuna februarie, anul 2022, ora 14:00, in ROMANIA, judetul GORJ, 
municipiul Tărgu Jiu, b-dul Republicii bl. 25-parter, se va vinde prin licitatie urmitorul bun mobil, proprietate a 
debitoarei BONCULESCU ANICA - Dosar de executare nr. 931 cu domiciliul fiscal in ROMANIA, judetul Gorj, 
municipiul Trirgu Jiu. 	 • 	 • 

Denumirea bunutui mobil, descriere sumarti: 
	

Pretul de pornire a licitatiei.este de 

Autoutilitară  Ni marca PEUGEOT BOXER, 2 uşi, 
motorină, an de fabricatie 1997, cap. cilindrică  2446 cm', 	 6.900,00 lei 
putere 63kw, nr. inmatriculare GJ 69 BON. 

Drepturi reale şi privilegii care grevează  bunul: NU ESTE CAZUL. 
Invităm pe c6 care pretind vreun drept aşupra acestui bun să  inştiinteze despre aceasta organul de executare, 

inainte de data stabilită  pentru vfinzare. 
Cei interesati in cumpărarea bunului sunt invitati să  prezinte pănă  in ziva precedentă  termenului de vănzare 

următoarele : 
• Oferte de cumpărare ; 
• Dovada plain taxei de participare, reprezentănd 10 % din prelul de pornire a licitaliei in contul 
R016TREZ3365059XXX008395, benefkiar Municipiul Tiirgu Jiu, cod fiscal 4956065 deschis la Trezoreria 
Tărgu Jiu sau a constituirii garaniiei in acelafi procent sub forma scrisorii de garanlie; 
')> 	imputernicirea persoanei care îl reprezintă  pe ofertant ; 
• Pentru persoanele juridice de nalionalitate romănă, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de 
oficiul registrului comerfului ; 
• Pentru persoanele juridice străine, actul de inmatriculare tradus in limbo Tomlin(); 
• Pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate ; 
• Pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/payaport, urmfind să  se prezinte la data 

stabilită  pentru vânzare la locul fixat in acest scpp. 
Cumpărătorului îi revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, 

obl igati i le de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea după  caz: NU ESTE CAZUL. 
Alte informatii de interes pentru cumpărător, după  caz : NU ESTE CAZUL. 
impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecătoreasca competentă, 

in termen de 15 zile de la cornunicare sau luare la cunostintă, in conformitate cu prevederile art. 260-261 din 
Legea 207/2015 privind Codul de procedură  fiscală. 

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură  fiscală, cand urmeaz:4 
să  se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 

Pentr 	 ph i entare,vă  puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0253/238410. 
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