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Nr.inregistrare  : 488 /10.01.2018 

 

 

      ANUNT 

PRIVIND VANZAREA PRIN LICITATIE DE BUNURI MOBILE/IMOBILE   SECHESTRATE 

 
                                     

           In temeiul art.250 (alin1)  din  LEGEA   nr.207/2015  privind Codul  de  Procedura  Fiscala  cu modificarile si completarile ulterioare 

se   face   cunoscut   ca  in  ziua de 30 ,luna IANUARIE , anul  2018,  ora 10,00 la  sediul  Serviciul Fiscal Municipal   Dej-

din localitatea Dej,str.M.Eminescu ,nr.2,camera 28 ,se  va  organiza  licitatie publica cu  vinzare pentru urmatoarele bunuri  sechestrate    :  

 

 
Nr.crt Debitori Nr. 

dosar ex. 

silita 

Denumire  bun Pret 

pornire 

licitatie 

TVA  

19% 

Pret cu 

TVA 

Bunuri 

grevate  

de  sarcini 

1. SC   DRIVE AUTO  TIM   SRL 30484336 AUTOTURISM   M1 

PEUGEOT 307 
27900 5301 33201  

 

 
Cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vinzarea  bunurilor  este  de   19%  ,in conformitate cu prevederile  art.270 

alin(3),lit.(b)  coroborat  cu art 291 alin(1),lit a)  din Legea  nr.227/2015 privind Codul Fiscal  cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Licitatia   va incepe de la  cel  mai  mare  pret  din  ofertele  de cumparare  scrise  daca  acesta  este superior  pretului  de   

pornire  al  licitatiei , iar  in  caz  contrar  va  incepe de la acest  din urma  pret.        
 

                      Societatile comerciale , persoanele fizice, institutiile care pretind ca au un drept asupra bunurilor scoase la licitatie sunt  

     invitate sa instiinteze organul de executare despre acest drept pana cel tarziu in ziua premergatoare licitatiei.      
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          Cei   interesati  in  cumpararea  bunurilor  sunt invitati sa depuna pana cel tarziu   in data de 29.01.2018, 

     ora 14,00  urmatoarele    documente: 

                    -cerere  inscriere licitatie 

         - oferta de cumparare in plic inchis; 

 -dovada depunerii taxei de participare , taxa reprezentand 10% in valoarea bunurilor pentru care se face 

 oferta de cumparare care se    achita la Trezoreria Dej 

                     - actul de identitate pentru persoanele fizice; 

         - imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( delegatie - persoane juridice); 

         - certificat unic de inregistrare in cazul persoanelor juridice de nationalitate romana eliberat de registrul comertului; 

                     -act de inmatriculare tradus in limba romana pentru persoanele juridice straine si copie pasaport; 

        -debitorul nu va  putea licita nici personal ,nici prin persoana interpusa;  
                       Impotriva  prezentului  inscris  ,cel  interesat  poate  introduce  contestatie  la  instanta  judecatoreasca  competenta in termen  de 

                   15  zile de  la   comunicare  sau  luare  la  cunostinta  in  conformitate  cu  prevederile  art.260-261 din  Legea nr.207/2015   privind Codul  de       

Procedura  Fiscala    republicata cu modificarile si completarile  ulterioare.    

                     Potrivit  dispozitiilor  art.9 alin(2) lit.d) din    Legea nr.207/2015  privind Codul  de  Procedura  Fiscala   republicata cu modificarile si 

completarile     ulterioare,cind  urmeaza  sa se ia masuri  de  executare silita ,  nu  este obligatorie  audierea contribuabillului. 

                  Pentru informatii  suplimentare ,va puteti  adresa  la  sediul  nostru  din loc.Dej,str.M.Eminescu , nr.1-2  sau la  

telefon  numarul  0264216230  int 132 sau accesand   pagina  de internet  a ANAF ,www.anaf.ro,INFO DGRFP -„anunturi –
vanzarea prin licitatie a  bunurilor  sechestrate”-STRUCTURA DGRFP CLUJ. 

  

                 Data   afisarii  11.01.2018 
      

 

 

                                                          CONDUCATORUL ORGANULUI DE EXECUTARE                                                                                             

                                                     EC. ANAMARIA BOTE                                                                                                          

 


