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Dosar de executare nr. BUT 1395 
Nr. 20160 din 20.12.2019 
 

ANUNŢUL  PRIVIND VÂNZAREA  
PENTRU BUNURI MOBILE 

Anul 2020 luna ianuarie ziua 20 
 

In temeiul art 250 alin (2) din  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată cu modificarile si completarile ulterioare se face cunoscut că in ziua 

de 20 , luna ianuarie  anul 2020, ora 13.00 in localitatea Sebis  str  Piaţa Tineretului 
,nr.1A, jud Arad, se vor vinde la a III a licitaţie,  , urmatoarele bunuri mobile : 

 

Denumirea bunului mobil 

 Descriere sumară 

Drepturile reale 

şi privilegiile 

care grevează 

bunurile,  
dacă este cazul 

Preţul de 
evaluare sau 

de pornire al 

licitaţiei 3, 

exclusiv TVA 

(lei) 

Cota 

TVA/nei

mpoza

bil/ 

scutit*) 

Preţ 

pornire 

a 

licitaţiei 

inclusiv 

T.V.A. 

Autoutilitara Mercedes Benz tip934.06/ 
ACTROS 1836 LS,BC 
AUTOTRACTOR , nr. inmatric. AR 71 
LEI culoare verde anul fabricatiei 2012  

Gaj in 
favoarea SFO 

Sebis 

77360 19% 92058 

 
 *) In conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu 
modificarile si completarile ulterioare, operatiunea este taxabilă,( cota TVA 19%.) 
 Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa înstiinteze    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 licitaţie ofertantii depun, cu cel putin o zi înainte de data 
licitatiei, urmatoarele documente: 
 a) oferta de cumpărare; 
 b) dovada plătii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii 
de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua 
în contul IBAN  RO94TREZ0215067XXX022241, beneficiar Directia Generala Regionala 
a Finantelor Publice Timişoara , Administraţa Judeţenă a Finantelor Publice Arad, cod de 
identificare fiscal 3519933, deschis la Trezoreria Operativa a Municipiului Arad; 
 c) împuternicirea persoanei care îl reprezinta pe ofertant; 
 d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare 
eliberat de oficiul registrului comertului; 
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 e) pentru persoanele juridice straine, actul de înmatriculare tradus în limba româna ; 
 f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 
 g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport; 
 h) declaratia pe proprie raspundere (autentificata ) a ofertantului prin care se 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, respectiv: …....-........... 
 Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz:....-.... 
. 
 Pentru informatii suplimentare, vă puteti adresa la sediul nostru din loc. Sebiş, str 
P-ţa Tineretului nr. 1 A jud. Arad  sau la numărul de telefon 0257/311016 int 206. 
Data afişării: 20.12.2019                                                               

 
                       Şef Serviciu Fiscal      

                                           BOCIORT FLORIN   
 


