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ANUNT LICITATIE BUNURI MOBILE SI IMOBILE

“Administraţia Judeţeană  a Finanţelor Publice Prahova -  Serviciul  Fiscal  Orăşenesc Boldeşti
Scăeni, în temeiul art.  250, alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  organizează
licitaţii publice deschise în vederea vânzării bunurilor sechestrate după cum urmează:
1. În ziua de 03 martie 2020, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr. 60-62, camera nr. 3, se vor
vinde  la  licitaţie  următoarele  bunuri  mobile,  proprietate  a  debitorului  DAGNASE  CONSTRUCT  SRL,
licitaţia a III-a:
− Autoutilitara  FIAT DUCATO, nr.  identificare  ZFA25000001213595,  nr.  înmatriculare  B-71-ZPC,  an

fabricaţie 2007, serie motor 0550549, culoare alb, combustibil motorină, cap. cilindrică 2287 cmc. Preţ
de pornire al licitaţiei 11.343 lei (exclusiv TVA);

− Autoturism VOLKSWAGEN GOLF, nr. identificare WVWZZZ1JZ2W256662,  nr. înmatriculare B-111-
ALH, an fabricaţie 2005, serie motor 195606, culoare negru, combustibil benzină, cap. cilindrică 1390
cmc. Preţ de pornire al licitaţiei 5.041 lei (exclusiv TVA).

2. În ziua de 04 martie 2020, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr. 60-62, camera nr. 3, se vor
vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului STREET CONSTRUCT SRL, licitaţia a
IV-a:
− Viviere dimensiune 8m*8m, structură lemn, 33 buc, preţ  de pornire al licitaţiei 105.413 lei (exclusiv

TVA).
− Echipamente pentru alimentare cu apă a bazinelor de creştere a peştelui, respectiv: 

* pompe sumersibile 12 buc, preţ pornire al licitaţiei 90.000 lei (exclusiv TVA)
* panouri fotovoltaice 120 buc, preţ pornire al licitaţiei 38.460 lei (exclusiv TVA)
* Kit automatizare 12 buc, preţ de pornire al licitaţiei 35.856 lei (exclusiv TVA).

3. În ziua de 05 martie 2020, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr. 60-62, camera nr. 3, se vor
vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului ASNAS IMPEX SRL, licitaţia a IV-a:
− Autoutilitară  furgon,  marca  FORD TRANSIT,  an fabricaţie  2002,  nr.  înmatriculare  PH-99-ASY,  nr.

identificare  WFOLXXGBFL2U32220,  culoare  alb,  combustibil  motorină,  preţ  de  pornire  al  licitaţiei
6.642 lei (exclusiv TVA).

4. În ziua de 10 martie 2020, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr. 60-62, camera nr. 3, se vor
vinde  la  licitaţie  următoarele  bunuri  imobile,  proprietate  a  debitorului  GHEORGHE  MAGDALENA
BEATRICE, licitaţia a I-a:
− Teren extravilan arabil  în suprafaţă  de 6.396 mp,  situat  în extravilanul localităţii  Puchenii  Mici, jud.

Prahova, tarla 7, parcela 35/16, nr. cadastral 663, înscris în CF nr. 23139 a comunei Puchenii Mari, preţ
de pornire al licitaţiei 63.620 lei (exclusiv TVA);

− Teren  intravilan  arabil  în  suprafaţă  de  915  mp,  situat  în  intravilanul  localităţii  Puchenii  Mici,  jud.
Prahova, tarla 5, parcela 255, nr. cadastral 664, înscris în CF nr. 23140 a comunei Puchenii Mari, preţ de
pornire al licitaţiei 15.084 lei (exclusiv TVA).

5. În ziua de 11 martie 2020, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr. 60-62, camera nr. 3, se vor
vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului WELD SPEED ART SRL, licitaţia a I-
a:
− Autoturism M1,  marca  SKODA, tip  OCTAVIA,  nr.  identificare  TMBZZZ1U1X2199688,  capacitate

cilindrică 1598 cmc, combustibil benzină, serie motor 236238, culoare maro, nr. înmatriculare PH-58-
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PYT, an fabricaţie 1999, preţ de pornire al licitaţiei 3.870 lei (exclusiv TVA).
6. În ziua de 12 martie 2020, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr. 60-62, camera nr. 3, se vor
vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului MATEI TOMIŢĂ FLORIN, licitaţia a
IV-a:
− Autoutilitară VOLKSWAGEN 2DX0AE/LT 35, culoare alb, nr. înmatriculare PH-07-BIS, nr. identificare

WV1ZZZ2DZ1H08384, an fabricaţie 2001, capacitate cilindrică 2461 cmc, combustibil motorină, preţ de
pornire al licitaţiei 7.515 lei (exclusiv TVA).

        Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat
în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele
documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând
10%  din  preţul  de  pornire  a  licitaţiei,  în  contul  RO05TREZ5395067XXX000748,  cod  fiscal  beneficiar
2844936 – SFO Boldeşti Scăeni, indicându-se pe documentul de plată al acestei taxe, denumirea completă a
ofertantului, C.U.I. sau C.N.P.;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d)  pentru  persoanele  juridice  române,  copie  de  pe  certificatul  unic  de  înregistrare  eliberat  de  Oficiul
Registrului Comerţului;
e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu
debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de
mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: nu este cazul.

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: nu este cazul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0244/512879.
Data afişãrii: 17.02.2020

 

    Şef Serviciu Fiscal,
         Adela Bodea 
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