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ANUNT PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI MOBILE
2015,luna martie,ziua 09
NR.3430 DIN 09.03.2015

În temeiul art.162 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 27, luna martie, anul 2015,ora 10 în localitatea
Bicaz, strada Barajului, nr. 7, se vor vinde prin licitaţie publică, următoarele bunuri mobile şi imobile proprietate a
debitorilor:
-

SC MELINKA INTERNATIONAL SRL-IASI;PCT. LUCRU BRADU,GRINTIES,NEAMT;

Nr.
Crt.

Denumire
agent economic

Domiciliul fiscal

Denumire bun
imobil;
descriere
sumara

1.

SC
MELINKA
INTERNATIONAL
SRL

Iasi-pct.lucru
com.Grinties.Jud.Neamt

- casa P+1 E in
suprafata
de
139 mp ;
- teren aferent
casei ;
- fabrica (hala)
productie peleti
in suprafata de
619 mp ;
sopron
instalatie
uscare
in
suprafata
de
306 mp ;
depozit
rumegus
in
suprafata
de
1022 ;
- teren curti
constructii ;
- teren arabil
541 mp ;
- teren faneata
3469 mp ;

Denumire bun
mobil;
descriere sumara

Preţ de evaluare
al bunului fără
TVA

- 159.325 lei **;

-

1.033 lei ** ;

- 257.696 lei ** ;

- 152.789 lei ** ;

- 425.470 lei ** ;

- 115.536 lei ** ;
- 129.700 lei ** ;
- 79.142 lei ** ;
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*) operaţiune scutită de TVA;
**) Cota de taxa pe valoare adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile şi imobile este de 24% în conformitate cu
prevederile art. 128 alin. (3), lit.(b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 4, alin.(3)
din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modificările ulterioare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor mobile şi imobile trebuie să se prezinte la sediul Serviciului Fiscal Orasenesc
Bicaz până în ziua precedentă licitaţiei pentru depunerea următoarelor documente:
- oferte de cumpărare;
- dovada plaţii taxei de participare la licitaţie în cuantum de 10% din preţul de pornire a licitaţiei;
- împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant acolo unde este cazul;
- pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie după 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 după actul de identitate;
- pentru persoanele fizice străine, copie după paşaport;
- dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, 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 competenta, 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, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, 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 0233/253064 interior 18.
Cu stimă,
MIHAI MURARIU
ŞEF SERVICIU FISCAL
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