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MINISTERUL FINANȚELOR
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia generală executări silite cazuri speciale
Direcţia operativă de valorificare bunuri confiscate
Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr. 3

Nr. înregistrare : A_VPL1552/19.08.2022

Dată publicare : 25.08.2022

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 9, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru
reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în
proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat
cu art. 22, art. 23 și art. 24 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 14/2007 cu modificările și completările ulterioare,
se face cunoscut că la sediul Serviciului teritorial de valorificare bunuri nr. 3 din localitatea
Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 5, camera 502B, județul Prahova, se va vinde prin
licitaţie publică în ziua de 07, luna 09, anul 2022, ora 15.30 următorul bun imobil:

*Regimul de taxă pe valoare adăugată (TVA) aplicabil pentru vânzarea bunului imobil este cel
prevăzut de titlul VII din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv prevederile art.292, alin.(2), lit.f).- scutit de T.V.A.

Bunul imobil ce face obiectul prezentului anunţ se poate vizualiza in data de 30.08.2022 în
urma unei programări prealabile.

Pasul de licitaţie se stabileşte în procent de 15% din valoarea de pornire a licitației.

Persoanele interesate de cumpărarea bunului imobil sunt invitate să depună la sediul Serviciul
teritorial de valorificare bunuri nr.3 din strada Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 5, camera 502B,
municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, până pe data de 06.09.2022 ora 16.00, următoarele
documente :

Nr.
Crt.

Adresă bun imobil Caracteristici și descriere bun Preț (lei)
(valoare de
pornire a
licitației)*

1

Com. Secăria,
tarla 22,

parcela 320/40
PD jud.
Prahova

 Teren extravilan în suprafaţă de 600 m.p., situat în
localitatea Secăria, tarla 22, parcela 320/40 Pd.,
judeţul Prahova, categorie folosinţă „pădure”
înscris în Cartea Funciară nr. 20272 a localităţii
Secăria
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