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ANUNŢ 
PRIVIND VÂNZAREA BUNURI MOBILE 

 
În temeiul Hotărârii de Guvern  nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice 

cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Hotărârii nr. 152/31.05.2013, prin care Consiliul Local Sector 3 a aprobat delegarea de 
competenţe către Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 3 a procedurii de valorificare prin vânzare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate în condiţiile 
Legii nr. 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al 
unităţilor administrativ-teritoriale pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti aflat în administrarea Sectorului 3, trecute de drept in proprietatea 
privată a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti  

Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 cu sediul în str. Sfânta Vineri, nr. 32, sector 3, Bucureşti,  
face cunoscut că în data de 04.12.2015, ora 1000, în locaţia din str. Lucreţiu Pătrăşcanu, nr 3-5, sector 3, Bucureşti, se va vinde prin licitaţie publică cu strigare 
41 (patruzeci şi unu) de vehicule. 

Vehiculele pot fi văzute în locaţia  S.C. ROSAL GRUP S.A.  din Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucureşti sau se pot vizualiza fotografii cu 
aceste vehicule în locaţia Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3 din str. Lucreţiu Pătrăşcanu, nr. 3-5, et. 1, camera 120, sector 3. 

Preţul de pornire al licitaţiei pentru fiecare vehicul  este prevăzut în Anexa prezentului anunţ.  
 

Potenţialii achizitori vor trebui să prezinte la sediul din str. Lucreţiu Pătrăşcanu, nr. 3-5, et. 1, camera 120, sector 3, până la data de 03.12.2015 ora 
1400 următoarele documente:  
- persoanele juridice: certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului şi codul de înregistrare fiscală, copii certificate “conform cu originalul”; 
- persoanele fizice: copie actul de identitate, copie certificată “conform cu originalul”. 
 

În cazul neadjudecării, licitaţia se reia în data de 11.12.2015, ora 1000 şi respectiv 18.12.2015, ora 1000, conform prevederilor Hotărârii de Guvern  nr. 
841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru relaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Serviciul Contracte Achiziţii din cadrul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3, 
telefon 021/341.17.60 int.120, fax 021-340.51.59. 
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