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ANUNŢ PRIVIND VÂNZARE BUNURI IMOBILE
Data 27 MARTIE 2018

în temeiul art. 250, alin.(1) din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, Municipiul Slobozia
organizează licitaţie publică cu strigare în data de 27.04.2018 ora 11.00, la sediul din str. Episcopiei, nr.1, a
următorului bun sechestrat, proprietatea debitorului FUNDAŢIA PENTRU TINERET IALOMIŢA, cu domiciliul
fiscal în Slobozia, B-dul. Chimiei, Nr.10, jud. Ialomiţa, dosar executare nr.5739/ 09.04.2009 şi 23343/ 05.08.2010:
-clădire- CLUBUL TINERETULUI, situată în intravilanul localităţii Slobozia, B-dul Chimiei, nr.10, fără Carte
Funciară, compus din clădire C1 cu suprafaţa de 1281,3 m.p., clădire C2 cu suprafaţa de 21,49 m.p., clădire C3
cu suprafaţa de 12,49 m.p., clădire C4 cu suprafaţa de 12,9 m.p., clădire C5 cu suprafaţa de 77,22 m.p..
- Terenul pe care se află construcţia este domeniul public al Mun. Slobozia şi nu face obiectul licitaţiei.

Licitaţia se afla la al IlI-lea termen, preţul de pornire al licitaţiei este de 3.039.041 lei (fără TVA*)
preţ diminuat cu 50% faţă de preţul de evaluare de 6.078.082 lei.
*) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate
cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, este de 19% / scutit de TVA conform art.292 alin.(2) lit. f)
sau lit. g) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare ;
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun în plic închis, pînă în ziua precedentă termenului de vânzare,
ora 12.00, următoarele documente:
-oferta de cumpărare;
-dovada plaţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (care se va vira în
contul R056TREZ3915006XXX000125, deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, sau la casieria unităţii
noastre);
-împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
-pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie a certificatului unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comerţului;
-pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
-pentru persoanele fizice române, copie a actului de identitate;
-pentru persoanele fizice străine, copie a paşaportului;
-dovada emisă de către organele fiscale (bugetul de stat şi bugetul local), că nu are obligaţii fiscale
restante faţă de acestea,
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. La licitaţie nu poate
participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse (Declaraţie pe propria răspundere conform
prevederilor art.326 din Noul Cod Penal).
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.
260-261 din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, când
urmează să se ia masuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Municipiului Slobozia, sau la telefon 0243/231401 int.
164.
Data afişării: 03.04.2018

E xecutor fiscal,
Ec. Bănică Stan

