Dosar de executare nr. F 7, 1347
Nr. 15704 din 12.06.2018
ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE SI MOBILE
Anul 2018 luna iulie ziua 03
În temeiul art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, va facem cunoscut că în ziua de 03,
luna iulie, orele 10-12, anul 2018, în localitatea Radauti, str. 1 Mai, nr. 3, se vor vinde la
licitatie, următoarele bunuri imobile/mobile, proprietate a debitorilor :
1. 03.07.2018 ora 10.00, SC FAREXIM SRL , prima licitatie :
a) cladire in suprafata de 63 mp compusa din spatiu comercial + magazin si
construita din zidarie, sarpanta din lemn si invelitoare din tabla ondulata si teren aferent
in suprafata de 63 mp, situate în localitatea Radauti, str. Granicerului, preţ de
evaluare/de pornire al licitaţiei 115.069 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele
drepturi reale si privilegii, dupa caz:
Creditori
-

Sarcini
S.F.M. Radauti

2. 03.07.2018 ora 12.00, SC CARMANGERIA VICOV SRL, prima licitatie:
Denumirea bunului Drepturile reale si Pretul de evaluare Cota
TVA/
mobil,
privilegiile
care sau de pornire al neimpozabil/ scutit
Descriere sumară
greveaza bunurile, licitatiei,
exclusiv
daca este cazul
TVA (lei)
1. Chiuveta
287,16
19
2. Banzic
1.955,57
19
3. Masina injectat
931,63
19
4. Twiling(cutter si
8.444,51
19
masa tocat)
5. Sprit hidraulic
6.008,94
19
6. Sprit vacuum
9.434,15
19
7. Celula fierbere
6.275,61
19
afumare
8. Celula traditionala
9.886,19
19
9. Cabina dusare
60,58
19
10. Bazin – 2 buc.
697
19
11. Cazan fierbere
4.213,37
19
12.
Chiuveta
648,62
19
spalare navete
13.Masa (transare si
1.950
19
sprit) – 2 buc
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 vanzare la locul fixat in acest scop si până 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 cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub
forma scrisorii de garantie, reprezentând 10% din preţul de pornire
a licitaţiei. Plata taxei se va efectua in contul IBAN
RO97TREZ5915067XXX007217,beneficiar Directia Generala
Regionala a Finantelor Publice Iasi, Administratia Judeteana a
Finantelor Publice Suceava, cod de identificare fiscal 4244903,
deschis la Trezoreria Municipiului Suceava;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice romăne, 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 straine, copie de pe actul de
identitate/pasaport;
h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica
faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul.
Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale
special, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a
patrimoniului national sau altele asemenea respectiv :..................................................
Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz : .................................
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la
numarul de telefon 0230/561067.

Data afişării: _________________

Conducătorul organului de executare
Nume şi prenume Adrian Vacarean
Semnătura
L.S.

