PRIMARIA ORASULUI IERNUT
Anunţă organizarea de licitaţii publice, la sediul instituţiei din str.1 Decembrie 1918,
nr. 9, în ziua de 02.08.2018, ora 10:00, pentru vânzarea urmatoarelor bunuri:
1) Tractor agricol U 650- pret de pornire la licitatie: 11.666 lei, in scopul recuperarii
creantelor bugetare restante proprietatea SC AGROSILVAUR SRL LECHINTA, dosar
de executare nr. 4606/12.10.2017
2) Autoutilitara Iveco Eurocargo-defecta-, an fabricatie 1998, pret de pornire la licitatie:
8.120 lei si Remorca 1 axa Rema, an fabricatie 2011, pret de pornire la licitatie: 1.773
lei- in scopul recuperarii creantelor bugetare restante proprietatea debitorului Luca
Teodor, dosar de xecutare nr. 1226/04.10.2017. (PRETUL DE PORNIRE LA
LICITATIE NU INCLUDE TVA).
În conformitate cu prevederile art. 250, alin.(4), lit. i) , din Legea 207/2015,
privind Codul de procedură fiscală, invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilita pentru vânzare. Totodata, potrivit prevederilor art .250, alin.(4) lit.j) din actul
normativ mai sus amintit invităm pe cei interesaţi in cumpărarea bunurilor să se
prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi potrivit art. 250, alin.(7)
din actul normativ mai sus amintit, să prezinte cu cel putin o zi inainte de data licitatiei
urmatoarele documente : oferta de cumpărare; dovada depunerii taxei de participare
la licitaţie reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, care se depune la
Trezoreria Târnăveni - beneficiar Primaria Oras Iernut , cod fiscal beneficiar 5584644cont IBAN RO02TREZ4795006XXX001170 sau o scrisoare de garanţie bancară
reprezentând 10 % din preţul de pornire a licitaţiei ; împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate romană, 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; urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat in acest scop.
Anunţul privind vânzarea bunurilor apartinand: SC AGROSILVAUR SRL
LECHINTA si debitorului LUCA TEODOR va fi afişat în data de 20.07.2018 la sediul
Primariei orasului Iernut, la sediul SC Agrosilvaur SRL, la domiciliul debitorului Luca
Dorel şi pe pagina de internet a Primariei orasului Iernut.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon
numarul 0265 /471410- Compartiment colectare si executare silita, executor fiscalinspector superior Kovacs Zalan.

