Nr. inreg 364041 din 24.09.2018
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE
Anul 2018 luna 09 ziua 24
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că
în ziua de 24, luna 10, anul 2018, ora 11.30, în localitatea Brasov, str. Mihail
Kogalniceanu, nr. 7, etaj 1, camera 105, se va vinde la licitaţie următorul bun mobil,
proprietatea domnului MITREA MARIUS- LUCIAN in calitate de garant ipotecar
pentru debitoarea SC KOPE SRL, prima licitaţie:
1. Autoturism, caroserie 1vol. MINIBUS. 3+1 usi, marca OPEL, tipul VIVARO, 1.9
DTI, nr.de identificare WOLJ7BCB64V639066, masa totala max. autorizata 2.960 kg,
sarcina utila max. autorizata 985 kg, nr.locuri total: 9, cilindree: 1870 cmc, motorina,
numar axe :2, tractiune: fata, culoare : gri, nr.de inmatriculare: BV- 02- MYT
Preţul de pornire licitaţie este de 27.323 lei.
Operatiune este scutita de TVA conform prevederilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
*Regimul si cotele de taxa pe valoare adaugata aplicabile pentru vanzarea bunurilor imobile sunt cele prevazute de
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform raportului de evaluare din 13.03.2017 autoturismul se afla in stare
buna de functionare.
Bunul mobil mai sus menţionat este grevat de următoarele sarcini :
-Administraţia Judeteana a Finanţelor Publice Braşov prin:
-contract de garantie mobiliara nr. 446/30.03.2017
-inscrierea in Arhiva Electronica de Garanţii Reale Mobiliare a sechestrului pe
baza avizului de ipoteca initial;
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 se prezinte la termenul
de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de
cumpărare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte până in ziua
precedentă termenului de vânzare, in plic închis, urmatoarele documente:
- oferta de cumpărare conform modelului formularului nr.38 (Cerere de
participare la licitatie si oferta de cumparare) aprobat in Ordinul nr. 63/2017 publicat
in Monitorul Oficial nr.32/2017;
- dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma
scrisorii de garantie la nivelul a 10% din preţul de pornire a licitaţiei.Plata taxei se va
efectua in contul

RO40TREZ1315067XXX017460 C.U.I. 4317720 deschis la Trezoreria Brasov,
beneficiar Administratia Judeteana a Finantelor Publice Brasov;

- împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant ( persoanele înscrise
la licitaţie se pot prezenta şi prin mandatari care trebuie să îşi justifice calitatea prin
procură specială autentică)
- 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;
- pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport;
-declaratia pe propria raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu
este persoana interpusa cu debitorul (debitorul nu poate licita nici personal, nici prin
persoană interpusă)
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale,
cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau
altele asemenea.
Conform art.250 alin 8 si alin 9 din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertele de cumparare pot
fi depuse direct sau transmise prin posta.Nu se admit oferte telefonice, telegrafice
sau transmise prin fax;
Menţionăm ca la data ţinerii licitaţiei organul de executare va verifica
creditarea contului curent general al Trezoreriei Municipiului Braşov.
Plata taxei de participare de 10% din pretul de pornire a licitatiei se va face
conform prevederilor art.250 alin.15 si art 163 alin 11 din Legea 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală , de preferinta prin decontare bancara sau prin mandat
postal asigurandu-se ca la data si ora tinerii licitatiei sa fie evidentiat contul curent
general al trezoreriei statului indicat in anuntul de vanzare pentru virarea acesteia.
In situatia in care ofertantul opteaza pentru plata taxei de participare in
numerar aceasta este posibila la Trezoreria Brasov, situata la parter, intrarea A, casa
10, de Luni pana Joi intre orele 8,30-13,00 si Vineri intre orele 08,30-11,00.
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. 260-261 din Legea nr. 207/2015,
privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispoziţiilor art.9, alin.2, lit. d) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de
procedură fiscală, 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 0368/443.050 sau 0268/308.412 interior 115.

