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ANUNŢ
PRIVIND VANZAREA DE BUNURI MOBILE
SERVICIUL FISCAL ORAŞENESC CÎMPENI

LICITAŢIA a IV - a

În temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de
procedură fiscală , cu modificările si completările ulterioare se face cunoscut că
in ziua de 18 luna IANUARIE anul 2018 , ora 10 , in localitatea Cîmpeni,
str.Avram Iancu , nr. 1 , jud. Alba , se vor vinde prin licitaţie publică (Licitatia a IV –
a )următoarele bunuri mobile , proprietate a debitorului SC Imed Serv Cimpeni
SRL - CUI 15179770 , cu sediul in loc. Cimpeni str. Motilor , nr. 14 , et.1,ap.4, jud.
Alba :
Nr.
crt.

Denumirea bunului mobil, descriere sumară:
(se vor indica drepturile reale si privilegiile care grevează bunurile ,
dacă este cazul )

Preţul de
evaluare sau
de pornire a
licitaţiei,
exclusiv TVA
( lei )

1 Autoutilitara marca Fiat Doblo 1,9 TDI , an fabricatie 2002 , culoare
alba ,putere motor 74 kw , nr.inmatricAB – 14 – TER , aflata in stare
de functionare .

3.960

2 Analizor automat – laborator , H SPI EX DIAGNOSTIC EOS B AVO
FORTE , complet si in stare de functionare .

15.140

VALOARE TOTALĂ 19.100
Regimul şi cotele de Taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru

vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr.227 / 2015 privind
Codul Fiscal , cu modificările si completările ulterioare .

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înstiinţeze despre aceasta organul de executare , înainte de data stabilită pentru
vânzare .

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la
termenul de vânzare sau , în cazul vânzarii prin licitaţie , până în ziua precedentă
termenului de vânzare 17 / 01 / 2018 ora 16,30 , la sediul S.F.O.Cîmpeni din
Jud. Alba , orş. Cîmpeni , str. Avram Iancu , nr. 1 :
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- oferta de cumpărare ;
-în cazul vânzării la licitaţie , dovada plăţii taxei de participare reprezentând
10% din preţul de pornire a licitaţiei in contul RO 93 TREZ 0025067XXX006365
deschis la Trezoreria Municipiului Alba Iulia , beneficiar A.J.F.P. ALBA , Cod
Fiscal 4562680 ;
- împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant justificată prin procură

specială autentică ;
- 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

romană ;
- pentru persoanele fizice române , copie de pe actul de identitate ;
- pentru persoanele fizice straine , copie de pe actul de identitate / pasaport ;
- atât pentru persoanele fizice cât si pentru persoanele juridice , declaraţia pe
proprie răspundere că nu sunt interpuşi ai debitorului , urmând să se prezinte
la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat in acest scop ;

Împotriva prezentului înscris , cel interesat poate introduce contestaţie
la instanţa judecătorească competentă , în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunostintă , în conformitate cu prevederile art.260 si art. 261 din Legea nr.
207 / 2015 privind Codul de procedură fiscală .

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr.207 / 2015 privind
Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia masuri de executare silită , nu
este obligatorie audierea contribuabilului .

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Serviciului
Fiscal Orăşenesc Cîmpeni – Compartimentul colectare şi executare silită sau la
numărul de telefon 0258 771553 interior 119 .

executori fiscali :

Conducătorul organului de executare : ec. Sicoe Nicolae
ec. Bîrla Livia Mariana ec. Goia Sorin


