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ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 

BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE 

Anul 2020 luna ianuarie ziua 09 

 
 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 30, luna ianuarie ora 
11, anul 2020, în localitatea Reghin, str. Petru Maior, nr. 33, se va vinde la licitaţie, următorul bun 
imobil, a II-a licitatie: 

-     • Teren intravilan in suprafata de 760 mp, situat in loc. Morareni 
    • Constructie industriala si edilitara compusa din corp cladire bazin nealimentar construita 

din caramina acoperita cu placa din beton armat avand regim de inaltime parter compusa din 2 
incaperi si un grup sanitar; 

    • - cladire magazie construita din caramida acoperita cu placa din beton armat compusa din 
4 incaperi 

    • - cladire – restaurant construita din caramida acoperita cu placa din beton armat avand 
regim de inaltime parter compusa din 3 sali, bucatarie, spalator vesela, vestiar, magazie carne, 
magazie lemne, magazie oua, 2 magazii ambalaje, 6 grupuri sanitare, 3 holuri, 2 incaperi pentru 
servire bar; 

    • - la etaj: 16 camere, 17 bai, 18 holuri, 15 balcoane, 3 casa scarii, 2 magazii, 1 spalatorie, 1 
sala conferinte, 1 terasa acoperita; 

    • - la mansarda: 16 camere, 17 bai, 16 holuri, 15 balcoane, 3 casa scarii, 2 magazii, 1 
spalatorie, 1 terasa acoperita –pret de porrnire 1.356.087 lei. (exclusiv TVA*). 

 
 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. 

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, 
următoarele documente: oferta de cumpărare, dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii 
garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei 
se va efectua în contul IBAN RO62TREZ4765067XXX014298 beneficiar A.J.F.P. Mures cod de 
identificare fiscală 4322637 deschis la Trezoreria Tg. Mures,  împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române, 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 actul de identitate/paşaport, declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului 
prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. 

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, respectiv: 
….................................................................................................................................. 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ..….………………………………… 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0265 512591 

Data afişării: 14.01.2020. 
 

                                                          Conducătorul organului de executare,    
      Nume şi prenume Zogorean  Florin 

                    Semnătura ..........................................                

 
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 






