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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. 77128/14.07.2022, ce face obiectul dosarelor de 
executare nr. 181623/ 18.11.2015, 250625/ 23.05.2018, 300708/ 16.01.2020, 331209/ 
14.01.2021, 350454/14.12.2021, 366168/27.05.2022, proprietatea debitorului SC QUARTZ 
EXIM SRL, cu sediul in localitatea PLOIESTI, Str. Republicii, nr. 177, BI. 10E, Sc. A, Ap. 
6 

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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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 anuntului privind Procesul Verbal de Licitatie 
pentru bunuri imobile nr. 77128/ 14.07.2022 proprietatea debitorului SC QUARTZ EXIM 
SRL, Cu sediul in localitatea PLOIESTI, Str. Republicii, Nr. 177, bl. 10E sc. A ap, 6, prin 
publicitate. 

In acest sens s-a afisat in data de 18.07.2022 concomitent si la sediul Serviciul 
Public Finante Locale Ploiesti si pe paging de Internet — www.spfl.ro, precum si pe paging 
de Internet a Primariei Ploiesti — www.ploiesti.ro anuntul nr. 77169/ 14.07.2022. 

Precizam ca arAuntul se mentine 60 de zile de la data publicarii acestuia. 

Sef Serviciu, 
Adrian Rosca 

Sef Serviciu, 
Adrian Rosca 

Intocmit, 
Marinescu Catalin 

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

încheiat astăzi 14 anul 2022 luna IULIE orele 1 1:00 
Pentrtl licitatia a I-a 

In temeiul art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal , cu modificările si 
completările ulterioare, pentru stingerea creantelor fiscale restante, fa ţă de debitorul l SC QUARTZ EXIM SRL cu 
domiciliul fiscal/sediul in ROMANIA, judetul PRAHOVA, municipiul/ oraŞul/comuna PLOIESTI, Str. 
Republicii, Nr. 177, bl. IOE, Sc. A, ap. 6 tel./fax  , e-mail 
 , in sum de 4.565,34 lei, individualizate in titlurile executorii nr./data'- 181623/ 
18.11.2015, 250625/ 23.05.2018, 300708/ 16.01.2020, 331209/ 14.01.2021, 350454/14.12.2021, 
366168/27.05.2022 emise de SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI s-au sechestrat bunurile 
inscrise in procesele-verbale de sechestru nr. 96097/19.07.2016, 80027/30.07.2020, 93885/1 1.08.2021, intocmite de 
SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI. 

Valorificarea bunurilor prin vănzare la licitatie a fost adusă la cunoştinţa public prin publicarea la data de 29 
IUNIE 2022 in ziat•ul PRAI-IOVA a anunlului de vânzare, care a fost atişat la sediul SPFL PLOIESTI, PRIMARIEI 
MUNICIPIULUI PLOIESTI, la sediul debitot•ului jud. PRAHOVA, loc. PLOIESTI, Str. Republicii, Nr. 177, 
bl. 10E, sc. A, ap. 6, la adresa unde se afla bunul imobil sechestrat jud. PRAHOVA, loc. PLOIESTI Sir. 
ANDREI MURESANU, Nr. 334, pi•ecum şi pe site-ul SPFL PLOIESTI si al PRIMARIEI MUNICIPIULUI 
PLOI ESTI5

Au mai fost notificati SC QUARTZ EXIM SRL, in calitate de proprietar unic al imobilului. 
In baza art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, s-a procedat la \aloriticarea 

bunurilor sechestrate prin vânzare la licitatie, după cum urmează: 

Executorul fiscal a dat citire anuntului de vânzare, care cuprinde: 
- datele de identificat•e ale ansamblului de bunuri imobile situat in jud. PRAHOVA, Ioc. PLOIESTI, sir. 

ANDREI MURESANU, Nr. 33 
- CLADIRE- BOXA GARAJ NR 33 situata in localitatea PLOIESTI, stt•. ANDREI MURESANU, cu o 

suprafata de 12,5 mp, construita din panouri demontabile si prefabricate beton, det:inut in baza 
CVC/1669/17.03.1999. Teren intravilan in suprafa(ă de 12.50 mp, situat in localitatea Ploiesti, sir. ANDREI 
MURESANU, aferent consU•uctiei este proprietatea: D-nei Albu Gabriel  Dom nita. D-nul. Lupas Alexandru 
Tiberiu, D-nul.Dascalescu Dragos Laurentiu, D-nei Fleschin Ana Svetllila, detinLit in baza Suliinia 
Judecatoreasca, Decizia nr. 1 13/28 mai 2009 (nu face parte a licitatiei), pre( de evaluare/de pornire al licitatiei 
5.700 Iei Ia care se adau2a TVA. 

- drepturile reale şi celelalte sat•cini care grevează bunurile : sechestrele executorii in favoarea Serviciului Public 
Finante Locale Ploiesti, confollll proceselor-verbale de secllestru astipra bunurilor imobile nr. 96097/19.07.2016. 
80027/30.07.2020, 93885/I 1 .08.2021. 

- preiul de pornire a licitaliei : 5.700 1ei exclusiv TVA 19°/t. 
- data 14 IULIE 2022 ora 10.00 locul vănzării PLOIESTI, sos. Vestului, nr. 19. 
- numele, prenumele/ denumirea Şi domiciliul fiscal al debitorului : SC QUARTZ EXIM SRL Cu 

domiciliul fiscal/sediul in ROMANIA, judetul PRAIiOVA, municipiul/orasul/comuna PLOIESTI, Sir. 
Republicii, Nr. 177, bl. IOE, sc. A, ap. 6. 

- creditori urmăritori : SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI, tnunicipittl 
PLOIESTI, str.INDEPENDENTEI, nr.l6, jud.PRAHOVA, pentru suina de 4.565,34 lei, actualizata 

~ Nume Şi prenume/denumire, 
-' in cazul in care s-au enus ma  mtdie uilun exccutoni, se vor mdtca pentru toatc nwn5rul şt daia emrteni: 
' Organul de executare care organ¢eazf licaaiia Şi prun8ria in r.lza cmreia se all bununlc sechestrate. 
' Local stabilit de organul de executare pentru desl3Şurarea hcualtet, 
5 AItP Inruri nnda n (ha aPcnt annntnl rin vfunnrn' 



la data de 14.07.2022, in baza titlurilor executorii nr. 181623i 18.I I .2015. 250625/ 23.05.2() IX. 
300708/ 16.01.2020. 331209 14.01.2021. 350454 14. 12.2021. 36616827.05.2022 si proceselor- 
verbale privind cheltuielile de executare nr. 90685-27. I I .2017. 250625/ 23.05.2018. 300708: 
16.01.2020, 331209i 11.01.2021. 350454, 11. 12.2021. 366168-27.05.2022, 67030;16.(16.2022. 
7182429.06.2022 emise de SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI, pentru care s- 
au sechestral bunurile inscrise in procesele-verbale de sechestru nr. 96097/19.(17.2016. 
80027/30.07.2020. 938851 1 .08.2021. 

Executorul fiscal a tăcut prezentarea oferteor scrise primite şi a dn\ct.ii plătii sumei reprezent,ind 10°<, 
din preiul de pornire at licitatiei (se vor nientiona toţi cei care an participat la l icitaţie 5i sumele olerite dc liccare 
participant) : NU S-AU PRE"LEN1 AT. 

Cu privire la vânzarea la licitatie s-au făcut următoarele obiectii:   NI) 
SUNT  .... 

In conformitate cu prevederile art. 252 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură tiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. dacă adjudecatarul no plăteste in termenul stabilit, acesta este obligat să achite 
cheltuielile prilejuite de o nouă licitatie si. in cazul in care pretul obţinut la noua l icitatie va Ii mai mic. diterenta i1e 
pref. Adjudecatarul va putea si achite la urm~itoarea l icitatie pretul oferit initial. caz in care va li ohligat numai I;r plata 
cheltuielilor cauzate de noua l icitatie. Dacii la următoarea l icitatie bunul no va Ii vandut, adjudecatarul este obl igm să 

plătească bate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia. 
Cumpărătorul nu va putea instrăina bunul decât după plata pretului in intregime şi a dobănzii stabilite. 

conform art. 253 alin (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură tiscală, cu modilicărils şi 

completările ulterioare, in cazul plătii pretului in rate. 
Împotriva prezentului inscris eel interesat poate introduce contestatie la Instanta juclecătorcască 

competentă, in termen de IS zile de la comunicare sau luare la cunoştintă. in conformitate cu prevederile art. 260-
261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură liscală, cu modi lieările,i conipletări lc ulterioare. 

Potrivit dispozitiilor art. 9 al in.(2) lit. d) din Legea nr. 207 2015 privind Codul de procedură tiscală. când 
urmează să se ia măsuri de executare silită. no este obligatorie audisrca cont-ibuabilului. 

Prezentul proces-verbal de licitatie s-a incheiat in 4 (palm ) exemplars. 

Comisia de IjFitaţie: Adjudecatar sau reprezentantul si ii Ic~al 

C. ADR$AOSCA S NU S-A I'RI:"LEN'[AT 

L.S.   I 

(prenumeÎe, numele şi semnătura) (prenumele, numele Si semnătura) 

MUSAT FLORIN 

L.S. 

( ontribuabilul sau rcprezentanlul accsluia 
NU FSI'H: PRE"Lh:N I 

LS

(prenumele, numele Si semnătura) (prenumele, numele Si sernnatura) 

JUR. CRISTIANA ZAMFIR ALTI CREDI"I'ORI 

I S

NU SUN"I' PREZEN"TI 
L.S.  

( prenumele, numele si scmnătura) (pr-cnumcle, numelc si scnrnatura) 


