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      In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu
modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 20, luna iulie, anul 2022 , ora 12, in
PLOIESTI , STRADA AUREL VLAICU , NR.22 se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului  ANAMAR BIO DISTRIBUTION SRL, licitatia a treia:

          Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de
executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
          Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in
acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

          Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel puţin o zi inainte 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 RO58TREZ521506701XXXXXXX,
beneficiar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, cod de identificare fiscala 2844910, deschis la
Trezorerie Mun. Ploiesti, utilizand numarul de evidenta a platii 82930012200000000000152;
         c) împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;
          d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului
comertului;
         e) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
         f) pentru persoanele fizice romane, 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 speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile
de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv: ART.250, ALIN (2) DIN LEGEA
NR.207/2015 - CPF

ANUNT PRIVIND VANZAREA

BUNURILOR MOBILE

Dosar de executare nr.A5207               
Nr. 79118-10 din 30.06.2022

 marca DACIA model LOGAN culoare ALB,
Caroserie: FURGON, An fabricatie: 2008,
Combustibil: Benzina, Putere: 64 KW,
Capacitate cilindrica:  1598 CMC, Serie sasiu:
UU1FSD1F539877092, Serie motor:
UD47994, Nr inmatriculare: PH70PSC, CIV
F398355 stare uzura: NU SE CUNOSC
semne particulare: NU SE CUNOSC 
, MASINA DE TURAT ALUAT stare uzura: NU
SE CUNOSC semne particulare: NU SE
CUNOSC 

Denumirea bunului mobil
 Descriere sumara

 

 

Drepturile reale si privilegiile care 
greveaza bunurile, 

daca este cazul

4451

3375

Pretul de evaluare sau
de pornire a licitatiei,

exclusiv TVA (lei)

19%

19%

Cota Tva/
neimpozabil/

scutit *)

      *) Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul
VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
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          Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz: 

          Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0244407710/164

          Data afisarii: 04.07.2022

Conducatorul organului de executare,

Stefan Emilian Tudose


