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ANUNT PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE

In temeiul art. 54 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala,
Cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca a fast emis procesul
verbal de licitatie pentru bunuri imobile nr. 103102/03.09.2021, ce face obiectul
nr.
116195/21.10.2010,
45506/11.05.2012,
dosarelor
de
executare
147847/28.11.2014,
213760/10.05.2017,
110235/29.11.2013,
299300/18.12.2019,
308463/07.01.2021,
250295/17.05.2018,
334671/04.06.2021 proprietatea debitorului INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
UTILAJ
PETROLIER-IPCUP
PENTRU
PLOIESTI, cu sediul in localitatea PLOIESTI, P-ta. 1 DECEMBRIE 1981, nr.1.
Actul administrativ fiscal sus mentionat poate fi consultat de titularii
acestuia la Serviciul Public Finante Locale Ploiesti, str. Independentei nr. 16.
Precizam ca anuntul se mentine 60 de zile de la data publicarii acestuia.
Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen
de 15 zile de la data afisarii anuntului. Daca aveti nelamuriri va puteti
adresa direct Serviciului Urmarire si Incasare Creante Bugetare, situat in
str. Sos. Vestului, nr. 19.
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIESTI
SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE
Serviciul Urmarire si Incasare Creante Bugetare
Sos. Vestului, nr.19 Tel. 0244-291049,
int.113/Fax.0244.582919
Operator de date cu caracter personal nr.21443
www.spfl.ro Email: finanteiocale@spfl.ro
Dosar de executare nr. 116195/21.10.2010, 45506/11.05.2012,
213760/10.05.2017,
250295/17.05.2018,
147847/28.11.2014,
308463/07.01.2021, 334671/04.06.2021
Nr.inregistrare : 103105/ 03.09.2021
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110235/29.11.2013,
299300/18.12.2019,

PROCES-VERBAL
privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
In conformitate Cu prevederile art. 54, din Legea nr. 207/2015 priviind
Codul de Procedura Fiscala cu modificariile Si completarile ulterioare,
subsemnatul ADRIAN ROSCA - sef serviciu, am procedat, la comunicarea
procesului verbal de licitatie pentru bunuri imobile nr. 103102/03.09.2021
proprietatea debitorului INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU UTILAJ PETROLIER-IPCUP PLOIESTI, Cu sediul in
localitatea PLOIESTI, P-ta. 1 DECEMBRIE 1981, nr.1, prin publicitate.
In acest sens s-a afisat in data de 09.09.2021 concomitent si la sediul
Serviciul Public Finante Locale Ploiesti si pe pagina de Internet — www.spfl.ro,
precum si pe pagina de Internet a Primariei Ploiesti — www.ploiesti.ro anuntul nr.
103105/ 03.09.2021.
Precizar ca anurtul se mentine 60 de zile de la data publicarii acestuia.
Sef Servicib,
Adrian Rosca

Intocmit,
Marinescu Catalin

Sef Serviciu,
Adrian Rosca

Intocmit,
Marinescu Catalin
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Anexa nr. 14
Model 2016 ITL 068

ISO 9001
IL-C (Certification)

Nr. 103102/03-09-2021

PROCES VERBAL
de licitajie pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri imobile
încheiat astăzi 03 anu12021 luna SEPTEMBRIE orele 10:00
Pentru licitatia a 11-a
in temeiul art. 251 alin (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completădle ulterioare, pentm stingerea creaulelor fiscxle restante, fală de debitorulr INSTITUTUL NATIONAL
DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU UTILAJ PETROLIER-IPCUP PLOIESTI cu domiciliul
fiscal/sediul in ROMANIA, judelul PRAHOVA, municipiul/ oraşuUcomuna PLOIESTI, P-ta 1 DECEMBRIE
in sumă de
1918, nr.1. tel./fax
, e-mail
2.255.194,53 lei, individ,lalizate in titlurile executorii nrJdata2 116195/21.10.2010, 45506/11.05.2012,
110235/29.11.2013, 147847/28.11.2014, 213760/10.05.2017, 250295/17.05.2018, 299300/18.12.2019,
308463/07.01.2021, 334671/04.06.2021 emise de SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI s-au
sechestrat bunurile inscrise in procesele-vc.rbale de sechestru nr. 46775/15.05.2012, 53742/05.06.2012,
68863/27.06.2014, 64407/17.06.201513036/01.02.2018, 76693/22.072020, intoemite de SERVICIUL PUBLIC
FINANTE LOCALE PLOIESTI.
Valorificarea bunurilor prin vânzare la licitalie a fost adusa la cunoştinla publică pin publicarea la data de 16
August 2021 in ziarul PRAIIOVA a anunlului de vârvare, care a fost afişat la sediul SPFL PLOIESTI, PRIMARIEI
MUNICIPIULUI PLOIESTI, la sediul debitorului jud. PRAHOVA, Ioc.PLOIESTI, P-ta 1 DECEMBRIE
1918, nr.l; la adresa wide se afla bunul imobil sechestrat jud. PRAHOVA, lot. PLOIESTI P-ta 1
DECEMBRIE 1918, nr.1°, precum şi pe site-ul SPFL PLOIESTI si al PRINIARIEI MUNICIPIULUI
PLOIESTI5
Au mai fost notificati INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
UTILAJ PETROLIER-IPCUP PLOIESTI, in calitate de proprietar unic al imobilului.
In ban art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de prorPflrrra fiscală, s-a procedat la valorifica<ea
bunurilor secheshate prin vânzare la licitalie, dupa cum urmează:
Executorul fiscal a dat citire anunlului de vanzare, care cuprinde:
- datele de identificare ale ansamblului de bunuri imobile situat in jud. PRAHOVA, lot. PLOIESTI, P-ta 1
DECEMBRIE 1918, nr.l
- descrierea sumară a ansamblului de bunuri imobile:
- Teren intravilan, in suprafata de 196 mp, situat in intravilanul mun. PLOIESTI, p-ta 1
DECEMBRIE 1918, nr.l, detinut in ban CONTRACTULUI DE DONATIE, nr. 6573/06.07.1984, terenul
nu este in.scris in evidentele de carte funciara_a localitatil Ploiesti, prel de evaluare/de pornire al licitaliei
96.000 lei exclusiv TVA.
- drepturile reale şi celelalte sarcini care grevează bunurile: sechestrele executorii in favoarea Serviciului Public
Finante Locale Ploiesti, conform proceselor-verbale de sechestru asupra bunurilor imobile nr. 46775/15.05.2012,
53742/05.06.2012, 68863/27.06.2014, 64407/17.06.201513036/01.02.2018, 76693/22.07.2020.
- prelul de pomire a licitaliei : 72.000 lei exclusiv TVA.
- data 03 SEPTEMBRIE 2021 ora 10.001ocu1 vanzilrii PLOIESTI, str. INDEPENDENTEI, nr.16.
- numele, prenumele/ denumirea şi domiciliul fiscal al debitorului : INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU UTILAJ PETROLIER-IPCUP PLOIESTI cu domiciliul
fiscal/sediul in ROMANIA, PLOIESTI, P-ta 1 DECEMBRIE 1918, nr.l.
- creditori unnăritori : SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI, municipiul
PLOJESTI, str. INDEPENDENTEI, nc16, jud.PRAHOVA, pentru suma de 2.255.194,83 lei,
actualizata la data de 03.09.2021, in ban titlurilor executorii nr. 116195/21.10.2010,
' Nume şi prenumerdenumire;
z In cant In care s•au emir mat multe titluri executorii, Sc vor hdica penw toate numărul şi data emiterii;
' Organul de executare care organizează licitatia şi primăria in ram c5reia se aftă bunurile sechestmte;
° Locul stabilit de orgsnul de executare pentru dest8şurarea licitajiei;
5
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45506/11.05.2012, 110235/29.11.2013, 147847/28.11.2014, 213760/10.05.2017, 250295/17.05.2018,
299300/18.12.2019, 308463/07.01.2021, 334671/04.06.2021 si proceselor-verbale privind
cheltuielile de executare nr. 116195/21.10.2010, 45506/11.05.2012, 110235/29.11.2013,
147847/28.11.2014, 213760/10.05,2017, 250295/17.05.2018, 299300/18.12.2019, 308463/07.01.2021,
334671/04.06.2021, 96262/17.08.2021 etitise de SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE
PLOIESTI, pentru care s-au sechestrat bunurile inscrise in procesele-verbale de sechestru nr.
46775/15.05.2012, 53742/05.06.2012, 68863/27.06.2014, 64407/17.06.201513036/01.02.2018,
76693/22.07.2020.
Executorul fiscal a făcut prezentarea ofertelor scrise primite şi a dovezii plăjii sumei reprezentănd 10%
din prelul de pomire al licitajiei (se vor menjiona toji cei care au participat la licitalie şi sumele oferite de
fiecare participant) : NU S-AU PREZENTAT.
NU
Cu privire la vănzarea la licitalie s-au făcut următoarele obiectii:
SUNT
În confomritate Cu prevederile art. 252 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, Cu
modificările şi completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte in termenul stabilit, acesta este obligat să
achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitape si, in earn! in care prelul objinut !a noua licitatie va fi mai mic,
diferenla de pre. Adjudecatarul va putea să achite la mmătoarea licitalie prelul oferit inilial, car in care va fi obligat
numai la plata cheltuielilor ranwate de noua licita(ie. Dacă la următoarea licitape bunul nu va fi vândut, adjudeoataml
este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia.
Cumpărătorul nu va putea instrăina bunul decăt după plata prejului in intregime şi a dobănzii stabilite,
conform art. 253 alin (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Cu modificările şi
completările ulterioare; in cazul plălii prelului in rate.
Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestalie !a instanla judecătorească
competent, in termen de 15 zile de la comunicare sau mare la cunoştinlă, in conformitate cu prevederile art. 260261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispozipilor art. 9 alin.(2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cănd
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Prezetitul proses-verbal de licitajie s-a incheiat in 4(patru) exemplare.

licitape:
EC~1DR 4tN ROSCA
L.S. '& !
(prenumele, nu' ele;i semnătura)
MUSAT FLORIN
L.S.
(prenumele, numele şi semnătura)

JUL CRIST.IANA ZAMFIR
L.S.

a..X! `' /x!~1

( prenumele, uumele şi semnătura)

Adjudecatar sau reprezentantul său legal
L.S.

NU S-A PREZENTAT

(prenumele, numele şt semnătura)
Contribuabilul sau reprezentantul acestuia
NU ESTE PREZENT
L.S.
(prenumele, numele Si semnatura)

ALT! CREDITORI
NU SUNT PREZENTI
L.S.
(prenumele, numele si semnatura)

