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             ANUNT PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI  MOBILE
                                              Licit atia a –IV-a
                                                      

      Agentia Nationala de Administrare Fiscala –A. F.P.J.Calarasi-
Serviciul Fiscal Municipal Oltenita  , cu sediul in Municipiul Oltenita,  
Judetul Calarasi,Bulevardul Republici ,Bloc Republici, tronson 1, in 
temeiul art. 250  din Legea nr 207 / 2015 privind Codul de Procedura 
Fiscala ,se face cunoscut ca in ziua de  04 ,luna noiembrie , anul 2019  
ora  11  , in localitatea Oltenita , Bulevardul Republici, Bloc Republici, 
Tronson 1, se vor vinde prin licitatie publica  urmatoarele bunuri  mobile
proprietate a debitorului SC  Imperial Construct  SRL     cu sediul  
fiscal in localitatea Oltenita ,Judetul Calarasi , str Pescarilor  , nr.21 , 
bloc  M9,Scara A, apartament 15, etajul 4 cod fiscal RO 26533546 
dosar de executare nr.1 din 2017 :

 1. Autoturism  M1 VOLKSWAGEN                                     11030 lei
                                         
                                                        TOTAL                            11030 lei  

      Preturile nu includ TVA.          
     
   Cota de taxa pe valoare adaugata pentru vanzarea bunurilor mobile 
este 19 % / neimpozabil in conformitate cu prevederile Legii nr.227 / 
2015 privind Codul Fiscal .

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

http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/Calarasi

B-dul Republicii, Bloc Republicii, 
Tronson 1, Municipiul Oltenita

Tel: +0242.513166
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   Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte  , pana 
la termenul de vanzare sau , in cazul vanzarii prin licitatie  , pana in 
ziua precedenta termenului de vanzare : oferte de cumparare ; in cazul 
vanzarii la licitatie , dovada platii taxei de participare , reprezentand 10 
%  din pretul de pornire a licitatiei(ce se va vira in contul 
RO27TREZ2015067XXX005109 deschis la Trezoreria Municipiului 
Calarasi– beneficiar AJFP Calarasi C.U.I 23710120); imputernicirea 
persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoane juridice de 
nationalitate romana , copie de pe certificatul unic de inregistrare 
eliberat de O.R.C.; pentru persoane juridice straine , actul de 
inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoane fizice romane , 
copie de pe actul de identitate; pentru persoane fizice straine ,copie de 
pe actul de identitate /pasaport; declaratie pe proprie raspundere  a 
ofertantului  prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu 
debitorul;   urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la 
locul fixat in acest scop .
     Cumparatorului ai revine obligatia de a respecta prevederile legale 
speciale,cum ar fi obligatiile de mediu,obligatiile de conservare a 
patrimoniului national sau altele asemenea .    
    Impotriva prezentului inscris , cel interesat poate introduce 
contestatie la instanta judecatoreasca competenta , in termen de 15 
zile de la comunicare sau luare la cunostinta , in conformitate cu 
prevederile art.260 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura 
Fiscala.
   Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de Proceura Fiscala , cand urmeaza sa se ia masuri de 
executare silita , nu este obligatorie audierea contribuabilului .
 

Pentru informatii suplimentare , va puteti adresa la sediul : Serviciul 
Fiscal  Municipal Oltenita,Bulevardul Republici,Bloc  Republici,Tronson
1, sau la telefon numarul 0242 / 513166,orele :8,30-16,30.

             Sef Serviciu ,                                           Sef Birou,
           Ec.Buga Vasile                                     Chirica Gheorghe         
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