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MINISTERUL FINAN

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finan

Administrația Județean

Serviciul Fiscal oras Cehu  Silvaniei

 

Dosar de executare silita nr 

Nr  3412 din 02/12.2021          

 

                                     

                                        

                                   

            In temeiul prevede
Codul de procedura fiscala ,cu modificarile si completarile ulterioare,va facem 
cunoscut ca in ziua de 20,luna decembrie ,ora 12.30 anul 2021, in localitatea 
Cehu Silvaniei ,P-ta Trandafirilor nr 37 cam 
a),urmatoarele bunuri mobile,proprietate a garantului ipotecar SC CEMERIC SRL 
cu sediul social  in Cehu Silvaniei  Str 1 Decembrie 1918,Bl 1A, ap.11 cod postal 
455100 cod de identificare fiscala 22378148 :

 

Denumirea 
mobil,descriere sumara

Autovehicul marca Volkswagen 
,categoria autoturism tipul 
CARAVELLE 2.5TDI an 
fabricatie 1999 nr 
inmatriculare SJ
identificare 
WV2ZZZ70ZXH133900 nr. 
OmologareAAVK131D1AI18E3 
culoare galben  

Autovehicul marca Volkswagen 
,categoria autoturism, tipul  
CARAVELLE an fabricatie 1998 
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MINISTERUL FINANȚELOR        

ă de Administrare Fiscală 

ă Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca

ția Județeană a Finanțelor Publice  

Fiscal oras Cehu  Silvaniei 

Dosar de executare silita nr 1055/2021 

Nr  3412 din 02/12.2021           

                                     ANUNT PRIVIND VANZAREA 

                                        BUNURILOR MOBILE 

                                   Anul 2021  luna decembrie 20 

In temeiul prevederilor art 250 alin (2) din Legea nr 207/2015 privind 
Codul de procedura fiscala ,cu modificarile si completarile ulterioare,va facem 
cunoscut ca in ziua de 20,luna decembrie ,ora 12.30 anul 2021, in localitatea 

ta Trandafirilor nr 37 cam 2 se vor vinde la licitatie(licitatia I
a),urmatoarele bunuri mobile,proprietate a garantului ipotecar SC CEMERIC SRL 
cu sediul social  in Cehu Silvaniei  Str 1 Decembrie 1918,Bl 1A, ap.11 cod postal 
455100 cod de identificare fiscala 22378148 : 

bunului 
mobil,descriere sumara 

Drepturile reale si 
privilegiile care 
greveaza 
bunurile,daca este 
cazul 

Pretul de 
pornire a 
licitatiei 
exclusiv 
T.V.A.

        

Autovehicul marca Volkswagen 
,categoria autoturism tipul 
CARAVELLE 2.5TDI an 
fabricatie 1999 nr 
inmatriculare SJ-11-MKB nr 

WV2ZZZ70ZXH133900 nr. 
OmologareAAVK131D1AI18E3 

Gaj in favoare SFO 
CEHU SILVANIEI  

 

 

hicul marca Volkswagen 
,categoria autoturism, tipul  
CARAVELLE an fabricatie 1998 

Gaj in favoare SFO 
CEHU SILVANIEI 
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Napoca 

rilor art 250 alin (2) din Legea nr 207/2015 privind 
Codul de procedura fiscala ,cu modificarile si completarile ulterioare,va facem 
cunoscut ca in ziua de 20,luna decembrie ,ora 12.30 anul 2021, in localitatea 

2 se vor vinde la licitatie(licitatia I-
a),urmatoarele bunuri mobile,proprietate a garantului ipotecar SC CEMERIC SRL 
cu sediul social  in Cehu Silvaniei  Str 1 Decembrie 1918,Bl 1A, ap.11 cod postal 

Pretul de 
pornire a 
licitatiei 
exclusiv 
T.V.A. 

        -lei- 

Cota 
T.V.A. 

 

 

7900 

 

 

 

19% 
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,nr inmatriculare SJ-10MKB nr 
identificare 
V2ZZZ70ZWH106795 nr de 
omologare 
E196/79006702culoare alb 

7400 

 

 

19% 

 

            In conformitate cu prevederile titlului VII din Legea  nr 227/2015 privind 
Codul fiscal,cu modificarile ulterioare,operatiunea este taxabila (cota de TVA 
19%). 

           Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa 
instiinteze despre aceasta organul de executare ,inainte de data stabilita 
pentru vanzare. 

          Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati  sa se prezinte la 
termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa 
prezinte oferte de cumparare. 

         Pentru participarea la licitatie ofertantii depun,cu cel putin o zi inainte 
de data licitatiei ,urmatoarele documente: 

       a)  oferta de cumparare ; 

       b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma 
scrisorii de garantie ,reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei.Plata 
taxei se va efectua in contul RO74TREZ5625067XXX000796 ,beneficiar SFO 
CEHU SILVANIEI ,cod de identificare fiscala 4494896 ,deschis la Trezoreria Cehu 
Silvaniei ; 

      c) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; 

     d) pentru persoanele juridice romane ,copie de pe certificatul unic de 
inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; 

     e) pentru persoanele juridice straine,actul de inmatriculare tradus in limba 
romana; 

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

     g) pentru persoanele fizice romane,copie de pe actul de identitate; 

     h) declaratia pe propria raspundere a ofertantului prin care certifica faptul 
ca nu este persoana interpusa cu debitorul; 

      i) ofertele de cumparare pot fi depuse direct sau transmise prin posta.Nu se 
admit oferte telefonice,telegrafice,transmise prin tex sau telefax. 

        Cumparatorul ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, 
cum ar fi obligatiile de mediu,obligatiile de conservare a patrimoniului national 
sau altele asemenea,respectiv__________ 

        Alte informatii de interes pentru cumparator,dupa caz: cererea de 
participare la licitatia publica si oferta de cumparare,se va depune conform 
modelului prevazut in anexa 11 din OPANAF nr 987/27.04.2020 pentru 
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modificarea si completarea unor ordine ale presedintelui ANAF privind 
aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor 
fiscale.   

      Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru ,p-
ta.Trandafirilor nr.37 localitatea Cehu Silvaniei ,judetul Salaj  sau la numarul de 
telefon 0260/650888 

 

       Data afisarii :08.12.2021 

 

            Nagy Edmund 

            Sef serviciu fiscal 

  

 

 

                                                                              

Adresă: SFO Cehu Silvaniei 

Tel/fax:  0260650888 

Email:    edmund.nagy.sj@anaf.ro  

Website: https://www.anaf.ro/anaf/internet/Cluj  


