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Administralia Judeleani a Finanlelor Pubtice

Serviciul Executare Sitita Persoane Juridice
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Dosar de executare nr. 24838
Nr. 56042 din 23.11.2421

ANUNT PRIVIND VANZAREA
BUNURILOR MOBILE
Anul2021 luna 11 ziua 23

in temeiul prevederilor art. 250 aiin. (2) din Legea nr.2A7/2015 privind Codul de procedurd

fiscald, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, vd facem cunoscut cd in ziua de 13, luna

decembrie, anul 2021, ora 10, in localitatea BAIA MARE, str. ALEEA SERELOR, nr. 24, se va

vinde la licitalie urmdtorul bun mobil, proprietate a debitoruluiiterlei persoane ASOCIATIA

CRESCATORILOR DE BOVINE CODREANA BASESTI, Basesti, nr. 61, jud. Maramures

CU128585339, a patra licitalie.

*) Regimul 9i cotele de taxd pe valoarea adaugatd aplicabil/aplicabile pentru vdnzarea bunurilor mobile

sunt cele prevezute de titlul Vll din Legea nr. 2272A15 privind Codul fiscal, cu modific6rile 9i completdrile

ulterioare.

lnvitdm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa ingtiinteze despre

aceasta organul de executare, inainte de data stabilitd pentru vlnzare.
'Cei 

interesali in cumpdrarea bunurilor sunt invitali sd se prezinte la termenul de

v1nzare la locul fixat in acest scop gi pdna la acel termen sd prezinte oferte de cumpdrare.
Pentru participarea la licitalie ofertanlii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitaliei,

urmitoarele docu mente:
a) oferta de cumPdrare;
b) dovada pld{ii taxei de participare sau a constituirii garanliei sub forma scrisorii de

garan[ie, reprezentdnd 10% din prelul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua in contul

iAnN RO61TRE24365067XXX012431, beneficiar Directia Generald Regionali a Finanielor
Publice Administratia Judeteana a Finantelor Publice Maramures, , cod de identificare fiscald

3627854a, deschis la Trezoreria Baia Mare;
c)imputernicirea persoanei care Tl reprezintd pe ofertant;
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d) pentru persoanele juridice rom6ne, copie de pe certificatul unic de inregistrare elib- I
erat de oficiul registrului comertului;

e) pentru persoanele juridice strdine, actul de inmatriculare tradus in limba romdni;
f) pentru persoanele fizice romAne, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice strdine, copie de pe actul de identitateipagaport;
h) declaratia pe proprie rdspundere a ofertantului prin care certificd faptul cd nu este

persoand interpusd cu debitorul.

' Se va trece sigla conform Ordinului pregedintelui Agentrei Na$onale de Administrare Fiscald nr. 350412013 privind aprobarea
modelului gi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agen{iei Nalionale de Administrare Fiscald, cu modificarile ulterioare,
denumirea gi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act
2 Se va men{iona numele gi prenumele/denumirea debitorului/ter[ei persoane

' Se va menliona pentru prima licitalie pre{ul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celalalte licitatii, se va menliona pretul de
pornire reprezent6nd pretul de evaluare, diminuat cu 25o/o pentru a doua licitatie gi cu 50% pentru urmdtoarele licita{li
o Se va men{iona codul de identificare fiscal6 al Direcliei Generale Regionale a Finanlelor Publice pe seama c6reia este
deschis contul

Cumpdrdtorului ii revine obliga[ia de a
obliga{iile de mediu, obligaliile de conservare
respectiv: Nu este cazul.

Alte informatii de interes pentru cumpar5tor, dupd caz: Nu este cazul
Pentru informa{ii suplimentare, va pute{i adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon

0262-205150, int 120

Data afigd rli 23.11 .2021

F ADM I N ISTRATI E ADJUNCT COLECTARE,
IOAN POPA

L\

Adresd: str. Aleea Serelor nr.2A
Baia Mare 430233jud. Maramures
Tel. 0262205150 - Fax. 0262205152
Email : contact. dgfp .mm@anaf .r o
Website : https ://www.anaf. ro/anafTinternet/C luj
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respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
a patrimoniului national sau altele asemenea,

SE

{
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