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Dosar de executare silita nr.17725224
Nr.1482 din 10.01.2018

ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE

Anul 2018 luna ianuarie ziua 26

În temeiul art.250 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 26, luna ianuarie, orele 11,
anul 2018, în localitatea Suceava, str. Vasile Bumbac, nr.1, se vor vinde prin
licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC EURO MARKET
SI ASOCIATII SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Veresti, nr.152A, judeţ
Suceava, cod de identificare fiscală 17725224:

Denumirea bunului mobil, descriere
sumară: (se vor indica drepturile reale şi

privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul)

Preţul de evaluare
sau de pornire al
licitaţiei, exclusiv

TVA, (lei)

Cota TVA

UTILAJ MANUAL MECANIC HECHT CZ
(FREZA PENTRU ZAPADA), AN DE
FABRICATIE 2013, CAPACITATE
CILINDRICA A MOTORULUI 196CM3

2.850 19%

Bunurile mobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele:

Creditori
DGRFP Iasi, A.J.F.P. Suceava

Sarcini
Proces-verbal sechestru

bunuri mobile
nr.42068/30.05.2017

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, pînă la
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada
plăţii taxei de participare, reprezentînd 10% din preţul de pornire a licitaţiei;
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice
de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de
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inmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice romane, copie de
pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de
identitate/pasaport, dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în
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 cunoştinţă, 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 măsuri de executare silită, nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
numărul de telefon 0230/521358, int 216.

Data afişării:10.01.2018

Conducătorul organului de executare: Executorul fiscal:
Nume BĂDELIŢĂ Nume DONISAN
Prenume SIMONA Prenume ROXANA
Semnătura ........................ Semnătura......................


