
 

 

 
 

NR. 7465 din 08.10.2013 
 

ANUNł LICITA łIE 
 

În baza OG nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, Primăria oraşului Jimbolia anunŃă scoaterea la licitaŃie publică în vederea vânzării 
a patru autoturisme confiscate de către DirecŃia Regională pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale 
Timiş, în vama Jimbolia, în vederea valorificării acestora în cuantumul amenziilor 
contravenŃionale, după cum urmează: 

1. Autoturism OPEL KADETT, nr.ZR 952-94, an fabricaŃie 1988, valoare 3.030 lei, 
adeverinŃă de reŃinere a bunurilor nr.9/A din 14/01/2011- a treia licitaŃie 

2. Autoturism OPEL VECTRA-B, nr.TM-13-HLJ , an fabricaŃie 1996, valoare 5.620 lei, 
adeverinŃă de reŃinere a bunurilor nr.7/ din 05/02/2011 –a treia licitaŃie 

3. Autoturism VW PASAT 351, nr.ZL 406-00, an fabricaŃie 1990, valoare 4.760 lei, 
adeverinŃă de reŃinere a bunurilor nr.8/A din 14/01/2011- a treia licitaŃie 

4. Autoturism MERCEDES nr.SO-013-EB, an de fabricatie 1977, valoare 2.800 lei, 
adeverinŃă de reŃinere a bunurilor nr.1768/19.10.2011 – a treia licitaŃie 

5. Autoturism FIAT BRAVA 19 DIESEL , nr.ME-141 AZ, an fabricaŃie 1995, valoare 
3200 lei, adeverinŃă de reŃinere a bunurilor nr.29/B din 11/06/2010- doua licitatie. 

PreŃurile de pornire a licitaŃiei sunt cele menŃionate mai sus, la care se va adăuga TVA. 
PreŃul de pornire al licitaŃiei este preŃul de evaluare+TVA pentru prima licitaŃie, diminuat cu 

25% pentru a doua licitaŃie şi cu 50% pentru a treia licitaŃie. 
LicitaŃia va avea loc în data de 24.10.2013, ora 10,00 la sediul Primăriei oraşului Jimbolia. 

Primăria oraşului Jimbolia invită pe toŃi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor să 
înştiinteze despre aceasta în scris pe adresa menŃionată mai sus, înainte de data şi ora stabilită 
pentru vânzare.  ToŃi cei interesaŃi în cumpărarea bunurilor sunt invitaŃi să se prezinte la 
termenul de vânzare şi locul fixat în acest scop, iar până în data de 23.10.2013, ora 14,00 să 
depună la sediul Primăriei oraşului Jimbolia, dovada plăŃii taxei de participare, garanŃie 
reprezentând 10% din preŃul de pornire a licitaŃiei, imputernicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant, copie după CI sau certificatul unic de înmatriculare, dovada emisă de creditorii bugetari 
că nu au obligaŃii fiscale restante. Data afisării publicaŃiei de vânzare este de 09.10.2013. 
 

PRIMAR,       SECRETAR, 
POSTELNICUI DARIUS ADRIAN     NIłOI IONEL 
 

     


