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ANUNŢ
Privind scoaterea la licitaţie a bunurilor imobile sechestrate
În temeiul art. 250 alin (2) din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
şi completările ulterioare, se face cunoscut ca în ziua de 05.11.2018, ora 11.00, la sediul Primăriei oraşului
Hîrşova din Str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Oraş Hîrşova, Jud. Constanţa, va avea loc vânzarea prin
licitatie pentru valorificarea bunurilor imobile sechestrate aparţinând debitorului:

NrC
rt

1

Nume şi prenume
debitor

Iasar Asan

Nr. Dosar
executare
silită

1067/
03.11.2017

Bunuri scoase la
licitaţie

Teren si casa de
locuit P2
Locuinta
unifamiliala;
-Regim
de
inaltime:P+2:
-Aria utila totala
- Au=268,33mp
-Suprafata
construitaAc=146,87mp;
-Suprafata
construita
desfasurataAcd=417,54mp;
-TerenSt=520mp (505
mp din acte)

Drepturi/
privilegii
care
grevează
bunurile

U.A.T.
Oraş
Hîrşova

Sediul,
domiciliul/
adresa de
depozitare a
bunurilor
sechestrate

Preţ începere
licitaţie
- lei -

Str.Carsium,
nr.5,
oras
Hirsova,
jud.Constanta

162.967,00 lei

Preţul nu conţine T.V.A.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri, să înştiinţeze despre aceasta,
organul de executare silită înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi de cumpărarea bunurilor trebuie să prezinte dovada emisă de creditorii bugetari că
nu au obligaţii de plată restante (certificat fiscal) şi toate documentele prevazute de art. 250 alin (7) din
Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală.
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Pentru bunurile imobile sechestrate, ofertele de cumpărare se primesc la sediul Primăriei oraşului
Hîrşova - Direcţia Economică - Birou Executări Silite, Str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Oraş Hîrşova, jud.
Constanţa, până în ziua de 02.11.2018, ora 13.00.
Facem menţiunea că, în vederea participării la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să facă dovada plăţii
în contul RO03TREZ2382107020202XXX, deschis la Trezoreria Operativă Hîrşova, a taxei de participare de
10% din preţul de pornire al licitaţiei până la data de 02.11.2018.
Ofertele de cumparare pot fi depuse direct sau transmise prin posta. Nu se admit oferte
telefonice,telegrafice, transmise prin telex sau telefax.

