ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
- CIF 3519925 PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
Direcţia Venituri – Serviciul Urmărire Venituri
Dosar de executare nr. 75194/02.12.2014
Nr. 89605/25.03.2019
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
PENTRU BUNURI IMOBILE
Ziua 17 luna APRILIE anul 2019
LICITATIA I
MUNICIPIUL ARAD, Direcţia Venituri – Serviciul Urmărire Venituri, cu sediul în Arad, str. M.
Scaevola nr. 11, în temeiul art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, organizează la data de 17.04.2019, orele 1000, la sediul Direcției
Venituri din mun. Arad, str. M. Scaevola, nr. 11, licitaţie publică pentru vânzarea bunului imobil compus
din casă și teren situat în Arad, str. Zimbrului, nr. 68, proprietatea debitorului S.C.ATU AGGREDI
S.R.L., cu sediul în mun. ARAD, str. IOSIF LENGYEL nr. 32, jud. Arad, care a fost indisponibilizat prin
procesele verbale de sechestru nr. 248245/04.11.2016 și nr. 394055/21.11.2018:
- imobil, compus din construcție în suprafață construită de 370.07 mp și terenul afferent în suprafață
de 986 mp, înscris în CF 371210 UAT Arad, nr. Cad. 4332/23/a, la prețul de pornire a licitației de
576.836,00 lei (124.000 euro) fără TVA.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să prezinte, până cel mai târziu la data de
15.04.2019, ora 1600, următoarele: - oferta de cumpărare, dovada plăţii taxei de participare sau o scrisoare
de garanţie bancară, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei care se va achita la Trezoreria
Municipiului Arad în contul RO10TREZ0215059XXX014259, împuternicirea 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 române, copie de pe actul de identitate,
declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu
debitorul, urmând a se prezinta la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de
mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea.
Informaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcției Venituri sau la numărul de telefon
0257/281049.
Data publicării 27.03.2019.
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