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Nr.2884/02.03.2015

ANUNŢ
privind vânzarea pentru bunuri mobile
În temeiul art. 159 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în data de 18 Martie
2015, ora 10ºº, în ROMÂNIA, judeţul Bacau, la sediul Primariei Comunei Dofteana din str. Principala,
nr.920, codul poştal 607160 se vor vinde prin1) licitatie următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului2) DEACONU D.VASILE cu domiciliul fiscal in comuna Dofteana, satul Cucuieti, judeţul Bacau,
codul poştal 607160, CNP:*)1800303044420,
Denumirea bunului mobil, descriere sumară:
(se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul)
Autoutilitara furgon Dacia 1304 de culoare alba, avand
numar de inmatriculare BC69SMB, cu anul fabricatiei
2004, cap.cil.1870 cmc, serie motor CO14354, serie
sasiu UU1D2611X43374214, asupra careia creditorul
Primaria Dofteana este privilegiata conform Aviz de
ipoteca mobiliara inscris la CCI Bacau si Extras
nr.338/14.10.2014 eliberat de Registrul National Notarial
de Evidenta a Creditorilor Persoanelor Fizice.

Preţul de pornire a licitaţiei,
este de 3161 lei
Pretul este redus cu 50% din pretul de
evaluare,conform art.167 alin.(2) privind
reluarea procedurii de valorificare, din
OG.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala.

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 la termenul de vânzare sau, în
cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare următoarele:
a)oferta de cumpărare;
b)dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie
bancară,reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei care se plateste la casieria Primariei Dofteana;
c)împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d)pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de
oficiul registrului comerţului;
e)pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f)pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g)pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport;
1)

Se va indica metoda de vânzare;

2)

Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea debitorului;

*)

Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.

h)dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea.
Ofertele de cumpărare pot fi depuse direct sau transmise prin poştă. Nu se admit oferte telefonice,
telegrafice, transmise prin telex sau telefax.
Persoanele înscrise la licitaţie se pot prezenta şi prin mandatari care trebuie să îşi justifice calitatea
prin procură specială autentică. Debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin persoană interpusă.
În cazul plăţii taxei de participare la licitaţie prin decontare bancară sau prin mandat poştal,
executorul fiscal va verifica, la data ţinerii licitaţiei, creditarea contului curent general al Trezoreriei Statului
indicat de organul de executare pentru virarea acesteia.3) ,
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare 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.172-173 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările
ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată în 2007, cu
modificările şi completările ulterioare, 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 telefon numărul
0234352001( int.120).
Data afişării:04.03.2015
Conducătorul organului fiscal local,
PRIMAR,
IOAN BUJOR
L.S.…………………………………
(prenumele, numele şi semnătura)

Executori fiscali:Zogoreanu Luminita
Vasiloiu Marinela

3)

Oferte de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 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 înmatriculare tradus în
limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, sau altele după caz.

