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Nr. SCESPJ 64566/19.04.2019
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE BUNURI
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş, anunţă organizarea la
sediul instituţiei din loc. Tg. Mureş, str. Gh. Doja, nr.1-3, în data de 15.05.2019, ora
11:00, a licitaţiei publice pentru vânzarea următoarelor bunuri în scopul recuperării
creanţelor bugetare restante:
Denumirea bunului mobil

Statie de masurare totala Leica TCR805
POWER
Stație de măsurat Leica, model TS 06
Receptor GNSS Trimble R4
Autoturism marca Volvo M V50, nr de
identificare ZV1MW75416223304, an
fabricatie 2006, cap. Cilindrica 1997, nr. de
inmatriculare MS-12-NPZ, culoare albastru
Autoutilitara N3, marca Scania, tipul R420LA,
an fabricație 2007, culoare albastru,
1.003.344 km, completa si functionala
prezentand pete de rugina, uzura la tapiteria
scaunelor, masca fata deterioarata in partea
de jos stanga.
Mașină de rindeluit ABRICHTER SCM
Mașină de rindeluit 850x90MM
Teren arabil în suprafaţă de 1.207 mp. şi
construcţii industriale în suprafaţă de 84 mp.,
construcţii de locuinţe în suprafaţă de 349
mp. identificate în C.F. nr. 50039 Vărgata, nr.
top. 792/1, CAD:C1 Top:792/1, CAD:C2
Top:792/1, CAD: C3 Top:792/1
Masina de cusut PFAFF 1245, 2 bucăți
Masina de cusut SEWMAQ SW-9000SS-7, 7
bucăți
Autoutilitara MERCEDEZ ATEGO, nr. de
indentificare WDB9700151K330401, nr.
Certificatului M00313576s, Cap. cilindrica
4249 cm 3, Nr. de inmatriculare MS-01-MPS,
AN FABRICATIE 1998, CULOARE ALB, lipsa
acumulator.
Compresor FIAC

Preţul de pornire al
licitaţiei, exclusiv TVA
(lei/buc.)
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Aparat dejantat Beissbarth
Aparat dejantat RAV

2.050
3.160

19%
19%

Aparat de echilibrat roti RAV
Autoturism Opel Combo-C BF11 AC BREAK,
serie șasiu W0L0XCF0653057621, serie
motor 1318686, albastru, an fabricație 2005,
MS-04-EDS, motorină, 192.065 km

2.380

19%

7.700

19%

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 prezinte, până la termenul
de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de
participare, reprezentând 10% din pretul de pornire a licitatiei, care se achita la
Trezoreria Tg.Mures in cont IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, cod fiscal
beneficiar 4322637; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 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.
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 şi art. 261 din Legea 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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 numărul de
telefon tel. 0265/250.982, int.166, 179.
Data afisarii publicatiei de vanzare 22.03.2019
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