Cod operator de date cu caracter personal 20152

Nr. 3878 / 12.02.2018
Dosar de executare nr. 27920044

ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2018, luna februarie, ziua 12,
În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2), din Legea 207 / 2015 nr. 92 / 2003, privind Codul
de procedură fiscală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut că în
ziua de 28.02.2018, ora 10³º, în localitatea Piatra Neamţ, B-dul. Traian, nr. 19 Bis, se va vinde prin
licitaţie publică bunul mobil, proprietatea debitorului Munteanu Victor, cu domiciliul fiscal in
orasul Roznov, judetul Neamt :
Preţul de pornire
Denumirea bunului mobil, descriere sumară:
(se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul)

Autoturism, marca Audi A4, 1,8 i, benzina, tip B5 B5LADRF1, fabricatie 1995,
culoare albastru, inmatriculat sub nr. NT-85-NAT, c.i.v. H 616344, serie sasiu
WAUZZZ8DZSA035333, serie motor 019946.
(nu este in stare de functionare, aspect neingrijit atat la interior cat si pe
exterior, prezinta diverse urme de zgarieturi si lovituri)

a licitaţiei a IV-a

2.166 lei

Nota : bunul mobil nu este grevat de alte sarcini

Total

2.166 lei

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 prezinte, până în ziua precedentă
termenului de vânzare, respectiv data de 27.02.2018, ora 16ºº, următoarele documente :
- oferta de cumpărare transmisa direct sau prin posta ( nu se admit cele transmise prin telefon, telex,
telegraf, fax );
- dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, in lei, care
se achita prin mandat postal sau virament in contul IBAN nr. RO53TREZ4915067XXX014015,
beneficiar D.G.R.F.P. Iasi, deschis la Trezoreia Piatra Neamt, sau a constituirii garantiei sub forma
scrisorii de garantie bancara;
- împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, daca este cazul;
- pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de oficiul registrului comerţului;
- pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
- pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
- pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport;
- declaratia pe propria raspundere a ofertantului prin care cerifica faptul ca nu este persoana interpusa
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 telefon numărul 0233 /
207630 interior 2006.
Data afişării: 13.02.2018.
Conducătorul organului de executare,
Rodica - Delia Negura

