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Agenția Națională de Administrare Fiscală
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

Dosar de executare nr.245/Ciugud

Nr. 2846 din 25.01.2022

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

BUNURILOR MOBILE

Anul 2022 luna ianuarie ziua 20

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) si alin (4) lit. d^1 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem
cunoscut că în ziua de 09 luna februarie anul 2022, ora 11, în localitatea Alba Iulia,
str.Primaverii, nr.10., se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile proprietate a SC
PROGRESS TEAM SRL, CUI 16747690 cu sediul in loc.Alba Iulia,str.Gemina,
nr.10,bl.AC13, ap.4, licitaţia a -III-a :

Denumirea bunului
mobil

Descriere sumară
Cantitate

buc

Drepturile reale şi
privilegiile care

grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare
sau de pornire al
licitaţiei , exclusiv

TVA (lei)/ buc

Cota TVA

19%

1.Laptop
HP17”,12GB
RAM.IT HDD; 7 Nu sunt 740

2.Laptop DELL
354217-4510,8GB
1TB;

5 - II - 639

3.Laptop TOSHIBA
ULTRABOOK
I3-5005U,4GB 128
GB;

7 - II - 336

4..Laptop LENOVO
I7-5500U,8 GB
1TB;

6 - II - 563

5.Laptop HP ENVY
I5-5500U,8GB
1TB,840 M;

4 - II - 672
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6.Laptop ASSUS
X52J 76673;

6 - II - 569

7.DESKTOP PC
76673;

2 - II - 831

8.KONICA
MINOLTA TA
BIZHUB 215,serie
A3PE021108660;

1 - II - 1.922

9.KONICA
MINOLTA TA
BIZHUB 224 E,serie
A61H021010102;

1 - II - 3.854

10.KONICA
MINOLTA TA
BIZHUB 224E,serie
A61H021002680;

1 - II - 3.854

11.KONICA
MINOLTA TA
BIZHUB C224,serie
A616021009778;

1 - II - 3.853

12.KONICA
MINOLTA TA
BIZHUB 284E,fără
serie ;

2 - II - 1.899

13. FINISHER FS
534;

1 - II - 685

14.CAMERA
VIDEO SONY 4 K
FDRAX100EB;

1 - II - 1.450

15.Videoproiector
BENQ MW 665;

1 - II - 376

16.Videoproiector
EPSON EB-W28;

2 - II - 190

17.Videoproiector
SONY VPL-DX 142;

1 - II - 989

18.Birouri 14 - II - 53

19.Rafturi birouri cu
etajere

14 - II - 38

20.Scaune
manageriale

14 - II - 63

21.Dulapuri birou 14 - II - 56

22.Mese cursanţi 12 - II - 25
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23.Scaune cursanţi 13 - II - 11

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:

a) oferta de cumpărare;

b) 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 RO45TREZ002506701XXXXXXX, beneficiar Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Brasov – AJFP Alba, cod de identificare fiscală 4562680,
deschis la TREZORERIA ALBA;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba
română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) 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 0258/812011 int.139.

Data afişării: 25.01.2022

Conducătorul organului de executare,

Nume şi prenume PETRU TURTĂ

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


