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ANUNŢ
PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE
anul 2015, luna septembrie, ziua 17
În temeiul art. 162 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 30
septembrie, 2015, ora 1000, în ROMÂNIA, judeţul Sibiu, codul poştal 555400, la sediul primariei
oraşului Copsa Mica, str. Aleea Castanilor, nr. 8, se vor vinde prin licitatie publica următoarele bunuri
imobile, proprietate a debitorului Czika Kala cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA, judeţul Sibiu, codul
poştal 555400, oraşul Copsa Mica, str. Tarnavei, nr. 6,
a) clădire având suprafaţa construită desfăşurată de 140,36 m2, compusă din 3 camere,
bucatarie, hol, camara şi construită din caramida, situată în localitatea Copsa Mica, str. Tirnavei, nr. 6,
deţinută în baza CF nr. 100749 Copsa Mica, nr. top. 302, cladirea fiind autodemolata in proportie
de 97% ;
b) teren intravilan curti constructii în suprafaţă de 432 m2, situat în localitatea Copsa Mica,
str.Tirnavei, nr. 6, deţinut în baza CF nr. 100749 Copsa Mica, nr. top. 302;
c) teren intravilan arabil in suprafata de 306 m2, situat în localitatea Copsa Mica, str.Tirnavei,
nr. 6, deţinut în baza CF nr. 100749 Copsa Mica, nr. top. 303.
Pretul de pornire al licitatiei, fara TVA, este de 12.000 lei
Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele: Ipoteca legala in favoarea
orasului Copsa Mica, jud. Sibiu
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 în ziua precedentă termenului de
vânzare, următoarele:
- oferte de cumpărare;
- dovada plăţii taxei de participare, în procent de 10 % din contravaloarea bunurilor, în contul
RO53TREZ5775006XXX003003, deschis la Trezoreria Municipiului Medias, beneficiar orasul Copsa
Mica, cod fiscal 4406207 ;
- imputernicirea 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 străine, copia paşaportului;
- pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
- dovada emisă de creditorii fiscali(ANAF si primarie) că nu au obligaţii fiscale restante,
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzarea şi la locul fixat în acest scop ;
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
0269840120 interior 115 sau 0269846971
Data afişării:17.09.2015

