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ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE

Anul 2019, luna octombrie, ziua 04

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 octombrie, anul 2019, ora 11, în localitatea Falticeni, str. Republicii, nr.28, se
vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile:

- proprietatea debitorului SCUTAREANU ANISOARA , prima licitatie:

Denumirea bunului mobil
Descriere sumară

Drepturile reale şi
privilegiile care

grevează bunurile,
dacă este cazul

Preţul de evaluare
sau

de pornire al
licitaţiei, exclusiv

TVA (lei)

Cota TVA/
neimpoza
bil/ scutit)

Autoutilitara marca
MERCEDES BENZ 638SV
10VOG, an fabricatie 1999,
serie sasiu
VSA6380944131914442,
serie motor 50002434,
certificat 274527

Proces-verbal de
sechestru pentru
bunuri mobile nr.
31288/09.10.2013

1865 19%

- proprietatea debitorului ZIMBRU FLORIN-GEORGIAN II, a treia licitatie:

Denumirea bunului mobil
Descriere sumară

Drepturile reale şi
privilegiile care

grevează bunurile,
dacă este cazul

Preţul de evaluare
sau

de pornire al
licitaţiei, exclusiv

TVA (lei)

Cota TVA/
neimpozab
il/ scutit)

Autoturism DAIHATSU, break,
nr.inmatriculare
SV-12-THM, nr. Identificare
JDAJ100G000549258,
cilindree 1296cmc, tractiune
integrala, combustibil
benzina, an fabricatie 2000

Proces-verbal de
sechestru pentru
bunuri mobile nr.
22496/02.07.2018

6249 19%



În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă.

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 prin licitaţie, respectiv, până în ultima zi lucrătoare precedentă termenului de
vânzare, orele 1300 la sediul Serviciului Fiscal a mun. Fălticeni – str. Republicii, nr.
28, documentaţia prevăzută de art.250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificarile şi completările ulterioare, respectiv: oferte de
cumpărare, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a
licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de
oficiul registrul comerţului; pentru persoanele jurice străine, actul de înmatriculare tradus
în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se
prezinte la data stabilită pentru vanzare şi la locul fixat în acest scop.

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. 260-261 din Legea nr.207/2015, privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin.(2) lit. d) din Legea nr.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 telefon
numărul 0230/541054, int.17.

Data afisarii: 04.10.2019

Conducătorul organului de executare,
Nume şi prenume: Nechifor Maria
Semnatura _______________

Executori fiscali,
Constantin Niculina
Semnatura ..........................
Nita Adrian
Semnatura ..........................




	ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

