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  Nr. MSTN_DEX   15378  / 06.12.2021 
 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE BUNURI 
 

       Serviciul Fiscal Municipal Tarnaveni , anunţă organizarea la sediul instituţiei din loc. 
Tarnaveni, str. Republicii, nr. 30, Jud. Mures în data de 17.12.2021, ora 12:00, a licitaţiei publice 
pentru vânzarea următoarelor bunuri în scopul recuperării creanţelor bugetare restante, datorate 
de către:  
      1. DARY PLASTICS SOLUTION S.R.L., având sediul social în localitatea Tarnaveni, str.Avram 
Iancu, nr. 272, jud. Mureş, cod de identificare fiscală 25090858: 

Denumirea bunului mobil Preţul de pornire al licitaţiei, 
exclusiv TVA (lei/buc.) 

Cota TVA/neimpozabil/ 
scutit 

Extruder Zambello  RP2 
 an fabricatie  1994       72.714 lei 

 
19% 

Containere  Abroll  37 mc  -  6 
bucati      109.068 lei 19% 

       Pretul de pornire a licitatiei este  pretul de evaluare . 
       Prima licitatie.         
 
      2. VITI VINICOLE PETIT PARIS  S.R.L., cu sediul social în loc. Tarnaveni, str. N. Balcescu, nr. 
20, jud. Mureș , cod de identificare fiscală  22204770 : 

Denumirea bunului imobil Preţul de pornire al licitaţiei, 
exclusiv TVA (lei/buc.) 

Cota TVA/neimpozabil/ 
scutit 

Parcela de teren extravilan 
agricol , 1 buc., in suprafata de  
6360 mp, detinut in baza CF 
50187 Mica 

       
  41.891  lei 

   
 - 

       Pretul de pornire a licitatiei este 75% din pretul de evaluare . 
       Licitatia a -II- a.           
 

3. BURCIA JANOS-KAROLY, cu domiciliul in comuna Coroisanmartin, sat Odrihei, nr.42, jud. 
Mures, CNP. 1790513264408: 

Denumirea bunului imobil Preţul de pornire al licitaţiei, 
exclusiv TVA (lei/buc.) 

Cota TVA/neimpozabil/ 
scutit 

Autoturism Volkswagen 
Transporter 70XOD, albastru, an 

1910 lei     
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fabricatie 1995, nr. 
Inmatriculare MS-79-BUR 

   1910 lei - 

       Pretul de pornire a licitatiei este 50 % din pretul de evaluare . 
       Licitatia a- III- a.           
 
    4. VIITORUL AGRICULTURII  S.R.L., având sediul social în comuna Bahnea , sat Cund , 
str.Principala , nr. 43, jud. Mureş, cod de identificare fiscală 6064585 : 

Denumirea bunului mobil Preţul de pornire al licitaţiei, 
exclusiv TVA (lei/buc.) 

Cota TVA/neimpozabil/ 
scutit 

Masina de slefuit cu banda  
 3.975 lei 

 
19% 

Masina de rindeluit la grosime  
 5.925 lei 19% 

Masina de îndreptat Rex  4.650 lei 19% 

Circular pentru croit  4275 lei 19% 

Masina de tăiat cu fierastrau 2340 lei 19% 

       Pretul de pornire a licitatiei este 75% din  pretul de evaluare . 
       Licitatia a-II-a.           
 
      5. OMEGA PRODCOM  S.A., cu sediul social în loc. Tarnaveni, str. Armatei, nr. 85, jud. Mureș , 
cod de identificare fiscală  3387670 : 

Denumirea bunului imobil Preţul de pornire al licitaţiei, 
exclusiv TVA (lei/buc.) 

Cota TVA/neimpozabil/ 
scutit 

Linie geam laminat  1.906.410 lei 19% 
        Pretul de pornire a licitatiei este 75% din pretul de evaluare . 
        Licitatia a-II-a.           
 
      6. ALL MEDIA PARTNER S.R.L., cu sediul social în localitatea Tarnaveni, str. Republicii, nr. 51, 
, judeţul Mureş, cod de identificare fiscală  25293321 : 

Denumirea bunului mobil Preţul de pornire al licitaţiei, 
exclusiv TVA (lei/buc.) 

Cota TVA/neimpozabil/ 
scutit 

Escavator pe roti  Libherr  A 902 
 an fabricatie  1989 

                    35.620 lei                    19% 

        Pretul de pornire a licitatiei este 50 % din pretul de evaluare . 
        Licitatia a III-a.           
 
 



www.anaf.ro 

                                
                                   
 
 

 

Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală  
Direcţia Generală Regională a  
Finanţelor Publice - Braşov  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Mureş 
Serviciul Fiscal Municipal Târnăveni 
Compartimentul colectare si executare silita

MINISTERUL FINANŢELOR  

        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 Tarnaveni in cont IBAN 

RO02TREZ479506701xxxxxxx, cod fiscal beneficiar 4322696; 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. 0265/443312 

Data afisarii publicatiei de vanzare  06.12.2021  .                                              
                                                        
                                                             Anuta SIM 
                                     Şef Serviciu  
 
 
 
 
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759 
 
 
 


