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Dosar executare nr. 360
Nr. 10126 din 25.11.2019

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE
Anul 2019 luna noiembrie ziua 25

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 16, luna decembrie, ora 11, anul 2019, în localitatea Bicaz, strada Barajului,
nr. 7, judeţul Neamţ, se va vinde următorul bun imobil :

1) MAGAZIN - spaţiu comercial (Subsol parţial+Parter) cu suprafaţa
construită la sol de 177 mp. amplasat în intravilanul Localiţăţii Grozăveşti,
Comuna Hangu, Judeţul Neamţ , înscris în cartea funciară sub nr. 50440,
terenul pe care este amplasată constucţia sus-menţionată, în suprafaţă de 378
mp. categoria curţi-construcţii, tip: intravilan este proprietatea Comunei Hangu.
Accesul la amplasament se poate face cu mijloace de transport pe drum
modernizat cu mixturi asfaltice - DN15 Bicaz- Poiana Largului, pret de pornire
a licitatiei 74.861 lei (exclusiv TVA*), licitatia I-a, grevate de următoarele drepturi
reale şi privilegii, după caz:

Creditori Sarcini
Serviciul Fiscal Orăşenesc

Bicaz
Incheierea nr. 14485//19.07.2019- intabulare drept
de ipoteca în favoarea Serviciului Fiscal Orăşenesc
Bicaz – act administrativ nr. 6560 din 17.07.2019,
emis de Serviciul Fiscal Orăşenesc Bicaz.

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

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 RO06TREZ4945067XXX005266, beneficiar Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Neamţ, cod de identificare fiscală 2612782, deschis la Trezoreria Bicaz;

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;
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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: 0233/254063 interior 18.
Data afişării: 25.11.2019

Conducătorul organului de executare,
Elena Carmen CIUREA
Semnătura ......................................


