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ANUNTUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE,

Directia Venituri Buget Local Sector 2, in temeiul art. 162, alin 2 din O.G. ill. 92/2003 privind
Codul de Procedura Fiscala, republicat, cu modificfuile ~i completarile ulterioare, face cunoscut
priri prezenta faptul ca in ziua de 29 noiembrie 2011, ora 1000,in localitatea Bucure~ti B-dul Garii
Obor ill. 10, sector 2, se vor vinde prin licitatie publica urmatoarele bunuri imobile proprietatea
debitorului s.c. BENEVO REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., cu sediul in 10calitatea
Bucure~ti Sos. Titulescu ill. 4-8, sector 1, CUI 17683188:
a) Apartament compus din 3 camere, avand suprafata utila de 83,27 mp, situat in Bucure~ti,
Sos. Colentina ill. 16, bi. B4-MAC, et 9, ap. 75, sector 2.

b) Loc pal'care in suprafata de 12,50·mp;
c) Boxa in suprafata de 3,34 mp
Imobilul (cladire) a fost evaluat la suma de 126.200 EURO (echivalentul in lei la cursul de
referinta)
Pretul de pomire a licitatiei este de 126.200 EURO (echivalentul in lei la cursul de referinta).
Bunurile imobile sunt grevate de mmatoarele drepturi reale/sarcini inscrise in evidentele de

publicitate imobiliara :
Sechestru instituit, priri Incheierea ill. 355092/04.08.2011 a Oficiului de Cadastru ~i

Publici tate Imobiliara Sector 2, in favoarea Directiei Venituri Buget Local Sector 2 in baza
Procesului Verbal de sechestru pentru bunuri imobile ill. 10031/02.08.2011 emis in dosarul de
executare ill. 754530/02.08.2011;

Licitatia se va des:ta~ura in data de 29 noiembrie 2011, ora 1000, la sediul Directiei Venituri
Buget Local Sector 2 din Bucurqti, B-dul Gfuii Obor ill. 10.

Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vanzarea prin licitatie
publica, sunt invitate sa in~tiinteze despre aceasta D.V.B.L. Sector 2, cu cel putin 5 zile inainte de
data des:ta~urarii licitatiei publice.

Toate persoanele interesate in curnpararea bunurilor scoase la vanzarea la licitatie publica,
sunt invitate sa prezinte, pana in ziua precedenta termenului de licitatie, la sediul organului
fiscal din Bucure~ti, B-dul Garii Obor ill. 10, urmatoarele documente:

- oferta de cumparal'e (minim pret pomire licitatie);
- dovada platii taxei de participare (10% din pretul de pomire a licitatiei) achitata in contul

R075TREZ7025006XXX000192 (in lei la cursul de referinta din ziua platii) deschis la
Trezoreria Sectorului 2, beneficiar plata Directia Venituri Bugct Local Sector 2, CTJl13811802;

- imputemicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;
- copie a actului de identitate al reprezentantului ofertantului;
- pentru persoanele juridice de nationalitate romana -- copie a certificatului unic de

iillegistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comerrului; pentru persoanele juridice
straine - actnl de imnatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice rornane - copie a
actului de identitate; pentru persoanele juridice stlaine - copie a pa~aportului;

- dovada, emisa de organele fiscale, ca nu au obligatii fiscale restante fata de aces tea
(certificate fiscale emise in baza O.G. ill. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, (;U

modificfuile ~i completfuile ulterioare) atat pentru persoanele fizice, cat ~ipentru cele juridice.
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.llUPVtllVi1 pn::ZeIlLUlUl mscns, cel mteresat poate introduce contestatie la instanta
judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno~tinta, in
eonformitate eu prevederile art.172-173 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
proeedura fiscala, cu modificarile ~i completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul
de proeedura fiseala, cu modificarile ~i eompletarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de
exeeutare silitii, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon, numarul
0212424793. / •

Prezentul anunt s-a afi~at astazi .l ~ l r, M ~1-.----


