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ANUNT PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 

In temeiul art. 54 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, Cu 
rriodificarile si completarile ulterioare, comunicam ca a fost emis procesul verbal de 
!icitatie pentru bunuri imobile nr. 48201/29.04.2022, ce face obiectul dosarelor de 
executare nr. 116195/21.10.2010, 45506;11.05.2012, 110235/29.11.2013, 
147847/28.11.2011, 213760/10.05.2017,  250295/17.05.2018, 299300/18.12.2019, 
308463/07.01.2021, 334671/04.06.2021 proprietatea debitorului INSTITUTUL 
NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU UTILAJ PETROLIER-!PCUP 
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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PROC ES-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. 48201/ 29.04.2022 proprietatea debitorului INSTITUTUL NATIONAL DE 
CERCETARE-DEZVOLTARE 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 05.05.2022 concorrtitent 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. 48203/ 29.04.2022. 

Precizam ca an/entul se mentine 60 de zile de la data publicarii acestuia. 

Sef Serviciu, 
Adrian Rosca 

Sef Serviciu, 
Adrian Rosca 

I ntocm it, 
Marinescu Catalin 

Intocmit, 
Marinescu Catalin 
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PROCES VERBAL 
de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri imobile 

incheiat astăzi 29 anul 2022 luna APRILIE orele 10:00 
Pentru licitatia a IIl-a 

În temeiul art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modiftcările şi 
completările ulterioare, pentru stingerea creantelor fiscale restante, fată de debitorul t INSTITUTUL NATIONAL 
DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU UTILAJ PETROLIER-IPCUP PLOIESTI Cu domiciliul 
fiscal/sediul in ROMANIA, judetul PRAHOVA, municipiul/ oraşul/comuna PLOIESTI, P-ta 1 DECEMBRIE 
1918, nr.l. tel./fax  , e-mail  , in sumă de 
2.351.434,21 lei, individualizate in titlurile executorii nr./data'- 116195/21.10.2010,  45506/11.05.2012, 
1 10235/29.11.2013, 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-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, intocmite de SERVICIUL PUBLIC 
FINANTE LOCALE PLOIESTI. 

Valorificarea bunurilor prin vânzare la licitatie a fost adusă la cunoştinta public ă prin publicarea la data de 14 
Aprilie 2022 in ziarul PRAHOVA a anuntului de vânzare, care a fost afişat la sediul SPFL PLOIESTI, PRIMARIEI 
MUNICIPIULUI PLOIESTI, la sediul debitorului jud. PRAHOVA, Ioc.PLOIESTI, P=ta I DECEMBRIE 
1918, nr.l,' la adresa unde se afla bunul imobil sechestrat jud. PRAHOVA, loc. PLOIESTI P-ta 1 
DECEMBRIE 1918, nr.l'', precum şi pe site-ul SPFL PLOIESTI si al PRIMARIEI MUNICIPIULUI 
PLOlESTI5

Au mai fost notificati INSTITUTUL. NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 
UTILAJ PETROLIER-IPCUP PLOIESTI, in calitate de proprietar unic al itnobilului. 

In baza art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, s-a procedat la valorificarea 
bunurilor sechestrate prin vânzare la licitatie, după cum urtnează: 

Executorul fiscal a dat citire anuntului de vânzare, care cuprinde: 
- datele de identificare ale ansatnblului de bunuri imobile situat in jud. PRAHOVA, loc. PLOIESTI, P-ta 1 

DECEMBRIE 1918, nr.l 
- descrierea sttmară a ansamblului de bunuri imobile: 
- Teren intravilan, in suprafata de 196 mp, situat in intravilanul mun. PLOIESTI, p-ta 1 

DECEMBRIE 1918, nr.l, detiriut in baza CONTRACTULUI DE DONATIE, nr. 6573/06.07.1984, terenul 
nu este inscris in evidentele de carte funciara a localitatii Ploi~sti, pre t} de evaluare/de pornire al licitaliei 
96.000 lei exclusiv TVA. 

- drepturile reale şi celelalte sarcini care grevPa  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. 

- pretul de pornire a licitaliei : 48.000 lei exclusiv TVA. 
- data 29 APRILIE 2022 ora 10.00 locul vânzării PLOIESTI, str. INDEPENDENTEI, nr.16. 
- numele, prenumele/ denumirea şi domiciliul fiscal al debitorului : INSTITUTUL NATIONAL DE 

CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU UTILAJ PETROLLER-IPCUP PLOIESTI cu domiciliul 
fiscal/sediul in ROMANIA, PLOIESTI, P-ta 1 DECEMBRIE 1918, nr.l. 

- creditori urmăritori : SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI, municipiul 
PLOIESTI, str. INDEPENDENTEI, nr.16, jud.PRAHOVA, pentru suma de 2.351.434,21 lei, actualizata 
la data de 29.04.2022, in baza titlurilor executorii nr. 116195/21.10.2010, 

' Nume şt prenume/denumtre; 
' in eazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor mdica pentru toate numărul Şi data emiteni: 
i Organul de executare care organizeaz licitatia şi prim~ria in raza căreia se atlă bunurile sechestrate; 
' Locul stabilit de organul de executare pentru desfăşurarea licitaliei; 
3 Alte Inrnri untie n t'nct aficat nnnntul rte vrn,are• 



45506/1 1.05.2012, 1 10235/29.1 1 .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. 1 16195/21.10.2010,  45506/11.05.2012, 1 10235/29.11.2013,  147847/28.11.2014, 
213760/I0.05.2017,  250295/ 17.05.2018, 299300/I8.12.2019, 308463/07.01.2021, 334671/04.06.2021, 
96262/17.08.2021, 109783/20.09.2021, 30393/17.02.2022, 33134/21.03.2022, 43621/14.04.2022 emise 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 plătii sumei reprezentând 10% 
din pretul de pornire al licitatiei (se vor mentiona toti cei care au participat la licitatie şi sumele oferite de 
fiecare participant) : NU S-AU PREZENTAT. 

Cu privire la vânzarea la licitatie s-au făcut următoarele obiectii:  NU 
SUNT 

In conformitate cu prevederile art. 252 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
moditicările şi completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte in termenul stabilit, acesta este obligat să 

achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitatie si, in cazul in care pretul obtinut la noua licitatie va ti mai mic, 
diferenta de pre. Adjudecatarul va putea să achite la următoarea Iicitatie pretul oferit initial, caz in care va fi obligat 
numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie. Dacă la următoarea licitatie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul 
este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia. 

Cumpărătorul nu va putea instrăina bunul decât după plata pretului in intregime şi a dobânzii stabilite, 
conform art. 253 alin (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare, in cazul plătii pretului in rate. 
Împotriva prezentului inscris cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecătorească 

competentă, in termen de IS zile de Ia comunicare sau luare la cunoştintă, in conformitate cu prevederile art. 260-

261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 
Potrivit dispozi(iilor art. 9 alin.(2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când 

urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
Prezentul proces-verbal de licitatie s-a incheiat in 4(patru) exemplare. 

Comisia de , itatie: Adjudecatar sau reprezentantul său legal 

EC. AD • b ~ROSCA NU S-A PREZENTAT 
L.S.   ..I  L.S.  

(prenun i semnătina) 

MUSAT FLORIN 

(prenumele, numele Si semnătura) 

Contribuabilul sau reprezentantul acestuia 
NU ESTE PREZENT 

L.S.  

(prenumele, numele şi semnătura) (prenumele, numele si semnatura) 

JUR. CRI 

~ 

IA 

L.S.  

( prenumele, nu e şi sem ătura) 

IR ALTI CREDITORI 
NU SUNT PREZENTI 

L.S.  

(prenumele, numele si semnatura) 


