
  
 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE  
 

În temeiul art. 162 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 

republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 20, luna  FEBRUARIE 

anul 2015, ora 12 , la sediul Municipiului Tîrgu – Mureş , str. P – ȚA VICTORIEI , nr. 3 , se vor vinde prin  

LICITAŢIE  PUBLICĂ  următoarele bunuri imobile şi mobile , proprietate a debitorilor : 

1.  S.C. VIDEO SATELIT S.R.L.  cu sediul  în Tîrgu – Mureş, str. E. VARGA  nr. 6 

  Dosar de executare  57525 / 15.04.2013 

        Denumire  imobil :                              Preţ  de pornire al licitaţiei ( lei )    

                      

         Clădire  situată în Tîrgu – Mureş                             41.177 

               str. HOREA   nr. 22 / 2 

                     Teren  situat  în Tîrgu – Mureş                             70.613 

         str. HOREA  nr. 22 /  2   

2. ORBAN EUGEN  cu domiciliul în Tîrgu – Mureş,  str. AL. COVASNA  nr. 8 / 5 

Dosar de executare  59719 / 2012 

  Denumire bun mobil :                                  Preţ  de pornire al licitaţiei ( lei )    

            

                     Garaj situat în Tîrgu – Mureş 

         str. AL. COVASNA  nr  6               8.384        

          3.  VERES ATTILA   cu domiciliul în Tîrgu – Mureş,  str. LIVIU REBREANU   nr.  34 

Dosar de executare  74667 / 2013 

    Denumire imobil :                                   Preţ  de pornire al licitaţiei ( lei )    

            

                   Clădire  situată în Tîrgu – Mureş                              

               str. TIRGULUI   nr.  18        86.584 

           4.  SZABO CSABA ATTILA  cu domiciliul  în Tîrgu – Mureş,  str. BRASOVULUI   nr. 10 / 15  

Dosar de executare  141932 / 2014 

Denumire mobil :                                   Preţ  de pornire al licitaţiei ( lei )    

            

                   Garaj situat în Tîrgu – Mureş                            

               str. BUSUIOCULUI   nr.  2       11.178 

        

 

conform rapoartelor de evaluare  ( care se afl ă la dosarele executorii  ) pre ţurile de pornire la 

licita ţie nu con ţin TVA . 

 Ofertele de cumpărare se vor depune în scris la sediul Municipiului Tîrgu – Mureş, str. Piaţa Victoriei nr. 3 , 

până la data de 19.02.2015 , ora 12 , fiind însoţite de dovada plăţii taxei de participare la licitaţie, reprezentând 

10 % din valoarea bunurilor licitate. Plata se va efectua în contul RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la 

Trezoreria Tîrgu – Mureş. 

 Toţi care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitaţi să înştiinţeze despre aceasta organul de 

executare înainte de data stabilită pentru vânzare.  

 Toţi cei interesa ţi de cump ărare bunurilor trebuie s ă prezinte dovada emis ă de către creditorii 

bugetari (ANAF ; MUNICIPIUL TÎRGU – MURE Ş ) că nu au obliga ţii bugetare restante.  

 
 
 
 
 
 
 



 Relaţii suplimentare privind desfăşurarea licitaţiei se pot obţine de la sediul  Municipiului Tîrgu – Mureş, 

Piaţa Victoriei nr. 3 sau la telefon 0265 / 268330  int 202.        


