
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (ue) 2016/679 

MINISTERUL FINANŢELOR  
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor                                                           
 Publice Ploieşti                                                                                                                                  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor                     

Publice Prahova                                                                         
Serviciul Fiscal Orăşenesc Boldeşti Scăeni     

Nr. S.F.O. Boldeşti Scăeni  115826/05.07.2022 
 

ANUNT 
 

VÂNZĂRE BUNURILOR MOBILE ŞI 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 26 iulie 2022, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr. 60-62, camera nr. 3, se va vinde la licitaţie următoarele 
bunuri mobile, proprietate a debitorului MADA INSTAL SOLUTION SRL, licitaţia a I-a: 
 Autoturism FORD C-MAX, nr identificare WF0MXXGCDM3U59917, an fabricaţie 2003, culoare negru, nr înmatriculare PH-

08-CCC, preţ de pornire al licitaţiei este de 6.270 lei (exclusiv TVA). 
2. În ziua de 27 iulie 2022, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr. 60-62, camera nr. 3, se va vinde la licitaţie următoarele 
bunuri imobile, proprietate a debitorului SEVAN GEO INTERCONSTRUCT SRL, licitaţia a I-a: 
 Imobil compus din teren intravilan în suprafaţă de 167 mp (vie), având număr cadastral 30752, situat în comuna Păuleşti, nr 

650, tarla 21, parcela 2672, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei este de 63.627 lei (exclusiv TVA). 
 Imobil compus din teren intravilan în suprafaţă de 183 mp (arabil), având număr cadastral 30752, situat în comuna Păuleşti, nr 

650, tarla 21, parcela 2673, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei este de 69.673 lei (exclusiv TVA). 
Menţionăm că terenurile sunt grevate de sarcini. 

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 RO82TREZ539506701XXXXXXX, cod fiscal beneficiar 45332085 – 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: 08.07.2022 
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