MFP - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES
SERVICIUL COLECTARE EXECUTRARE SILITA - PERSOANE JURIDICE

Nr dosar executare:31037450PIT/2012
Emis în: 09.08.2017
Afişat în: 11.08.2017
In temeiul prevederilor art 250 alin 2 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, facem cunoscut
ca in ziua de 23.08.2017 ora 11:00:00, în sediul AJFP Arges, Bd Republicii, nr 118, corp A, cam 2 se vor vinde
la licitatie, active apartinand -ASOCIATIA CENTRUL DE INGRIJIRE AL VARSTNICULUI MIO - PITESTI
dupa cum urmeaza:
DENUMIRE

VALOARE [RON, fara TVA]

Autoturism MERCEDES tip VITO, serie sasiu VSA63819413404853,
AG-90-CIV

19.450

Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor respective sunt
cele prevazute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Ii invitam pe toti cei care pretind un drept asupra bunurilor sa instiinteze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilita pentru vânzare.
Cei interesati în cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în
acest scop si pâna la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.
Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi înainte 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 în contul IBAN
RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar DGRFP Ploiesti - AJFP Arges, cod de identificare fiscala
4469213, deschis la Trezoreria Pitesti;
c)...g) acte de identificare prevazute la art 250 alin 7 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura
fiscala;
h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa
cu debitorul.
Cumparatorului îi revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de
mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea
Preturile mentionate reprezinta 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflatiei, fiind prima licitatie.
Mentionam ca bunurile sunt libere de sarcini.
Impotriva prezentului inscris, cei interesati pot introduce contestatie la instanta judecatoreasca
competenta, in termen de 15 zile de la comunicare, in temeiul art 261 din Legea 207/2015 privind Codul de
procedura fiscala.
Relatii suplimentare se pot afla de la AJFP Arges, Bd Republicii, nr 118, tel 0248/211511 int 3410.
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