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OFERTE SERVICIU
l SC Transilvania Nuts SRL 
angajează muncitori necalificaţi 
(studii gimnaziale) la fabrica din 
Sântimbru, jud. Alba. Contact: 
0736.631.646, office@transilvania-
nuts.ro.

l Direcţia Generală  de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Gorj 
organizează concurs în data de 
13.02.2018, ora 10.00 (proba 
scrisă) şi 16.02.2018 (proba de 
interviu), la sediul instituţiei din 
mun.Tg-Jiu, strada Siretului, 
nr.24, pentru ocuparea unor 
posturi vacante corespunzătoare 
unor funcţii contractuale de 
execuţie după cum urmează: 1. un 
post corespunzător funcţiei 
contractuale de execuţie de medic 
specialist la Serviciul de evaluare 
complexă a persoanelor adulte cu 
handicap. 2. un post corespun-
zător funcţiei contractuale de 
execuţie de medic la Centrul de 
recuperare şi reabilitare din 
cadrul Complexului de recuperare 
şi reabilitare neuropsihiatrică 
pentru adulţi "Bîlteni". 3. un post 
corespunzător funcţiei contrac-
tuale de execuţie de medic specia-
list la Centrul de recuperare şi 
reabilitare din cadrul Comple-
xului de recuperare şi reabilitare 
neuropsihiatrică pentru adulţi 
"Bîlteni". 4. un post corespunzător 
funcţiei contractuale de execuţie 
de medic la Centrul de îngrijire şi 
asistenţă Dobriţa din cadrul 
Complexului de îngrijire şi asis-
tenţă Dobriţa. 5. un post cores-
punzător funcţiei contractuale de 
execuţie de medic specialist la 
Centrul de îngrijire şi asistenţă 
Suseni din cadrul Complexului de 
îngrijire şi asistenţă Suseni. 6. un 
post corespunzător funcţiei 
contractuale de execuţie de medic 
la Centrul de recuperare şi reabili-
tare Suseni din cadrul Comple-
xului de îngrijire şi asistenţă 
Suseni. Condiţii specifice necesare 
pentru ocuparea posturilor scoase 
la concurs: 1. pentru ocuparea 
posturilor corespunzătoare func-
ţiei contractuale de execuţie de 
medic specialist: absolvent(ă) cu 
studii superioare de lungă durată, 
profilul „medicină” şi speciali-
zarea „neurologie”, ”psihiatrie” 
sau ”medicină de familie”, 2. 
pentru ocuparea posturilor cores-
punzătoare funcţiei contractuale 
de execuţie de medic: absolvent(ă) 
al facultății de medicină sau pedi-
atrie din România, promoție 
anterioară anului 2005, care nu a 
dobândit calificarea de medic 
specialist, dar a întrunit condițiile 
de exercitare a profesiei, conform 
art.64, lit.d) din Legea nr.95/2006, 
(r1), privind reforma în domeniul 
sănătății, cu modificările şi 

completările ulterioare. Înscrierile 
la concurs se fac în perioada 
15.01.2018-29.01.2018, inclusiv, 
ora 16:30, la sediul instituţiei – 
Serviciul resurse umane, salari-
zare şi pentru funcţia publică. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0253212518 sau la camera nr.36 – 
sediul D.G.A.S.P.C. Gorj.

l Direcţia Generală  de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Gorj 
organizează concurs în data de 
13.02.2018, ora 10.00 (proba 
scrisă) şi 16.02.2018 (proba de 
interviu), la sediul instituţiei din 
mun.Tg-Jiu, strada Siretului, 
nr.24, pentru ocuparea unor 
posturi vacante corespunzătoare 
unor funcţii contractuale de 
execuţie după cum urmează: 1. un 
post corespunzător funcţiei 
contractuale de execuţie de medic 
la Centrul de primire în regim de 
urgenţă pentru mama şi copilul, 
victime ale violenţei domestice din 
cadrul Complexului de servicii 
comunitare pentru copilul în difi-
cultate Tg.Jiu. 2. un post cores-
punzător funcţiei contractuale de 
execuţie de medic specialist la 
Centrul de zi de recuperare 
pentru copii cu dizabilități Tg.Jiu 
din cadrul Complexului de recu-
perare pentru copii cu dizabilități 
Tg.Jiu. 3. un post corespunzător 
funcţiei contractuale de execuţie 
de medic specialist la Centrul 
maternal - Tg.Jiu din cadrul 
Complexului de servicii alterna-
tive la protecţia rezidenţială Tg.
Jiu. Condiţii specifice necesare 
pentru ocuparea posturilor scoase 
la concurs: 1. pentru ocuparea 
postului corespunzător funcţiei 
contractuale de execuţie de medic 
la Centrul de primire în regim de 
urgenţă pentru mama şi copilul, 
victime ale violenţei domestice din 
cadrul Complexului de servicii 
comunitare pentru copilul în difi-
cultate Tg.Jiu: absolvent(ă) al 
facultății de medicină sau pedia-
trie din România, promoție ante-
rioară anului 2005, care nu a 
dobândit calificarea de medic 
specialist, dar a întrunit condițiile 
de exercitare a profesiei, conform 
art.64, lit.d) din Legea nr.95/2006, 
(r1), privind reforma în domeniul 
sănătății, cu modificările şi 
completările ulterioare, 2. pentru 
ocuparea postului corespunzător 
funcţiei contractuale de execuţie 
de medic specialist la Centrul de 
zi de recuperare pentru copii cu 
dizabilități Tg.Jiu din cadrul 
Complexului de recuperare 
pentru copii cu dizabilități Tg.Jiu: 
absolvent(ă) cu studii superioare 
de lungă durată, profilul „medi-
cină” şi specializarea „neuro-
logie”, ”psihiatrie” sau ”medicină 
de familie”, 3. pentru ocuparea 
postului corespunzător funcţiei 
contractuale de execuţie de medic 

specialist la Centrul maternal - 
Tg.Jiu din cadrul Complexului de 
servicii alternative la protecţia 
rezidenţială Tg.Jiu: absolvent(ă) 
cu studii superioare de lungă 
durată, profilul „medicină” şi 
specializarea „pediatrie” sau 
”medicină de familie”. Înscrierile 
la concurs se fac în perioada 
15.01.2018-29.01.2018, inclusiv, 
ora 16:30, la sediul instituţiei – 
Serviciul resurse umane, salari-
zare şi pentru funcţia publică. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0253212518 sau la camera nr.36 – 
sediul D.G.A.S.P.C. Gorj.

CITAȚII  
l Pârâtul Tudosă Constantin 
Cristian, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în oraş Darabani, str. 
Câmpeni nr. 29, jud. Botoşani, 
este chemat la Judecătoria Dara-
bani în ziua de 31.01.2018, ora 
9:00 în dosar civil nr. 828/217/2016 
având obiect „divorţ copii minori, 
stabilire domiciliu minor/ exerci-
tarea autorităţii părinteşti, cereri 
accesorii“   în proces cu recla-
manta Tudosă Mariana, domici-
liată în oraş Darabani, str. Avram 
Iancu nr. 29, jud. Botoşani.
 
l Numitul Filip Hriţcu Corneliu, 
domiciliat în Dumeni, comuna 
George Enescu, judeţul Botoşani, 
este citat pentru 18.01.2018 la 
Judecătoria Dorohoi, în dosarul 
nr. 3073/222/2017 cu obiect 
,,divorţ cu copii”.

l Tolan Octavian, reclamant in 
dosar nr. 3010/265/2017 al Judeca-
toriei Nasaud, cheama in judecata 
paratii Tolan Ilie, Ani Floare, 
Moldovan Mina, Moldovan Ioan, 
Moldovan Vasile, Moldovan Octa-
vian, Moldovan Todor, Tiolan 
Grigore, Tiolan Angelina, Girigan 
Iacob, Girigan Grigore, Ghirigan 
Hilar, Girigan Dochia, Balos 
Ioana, Tofeni Ioana,  Girigan 
Maria, Girigan Toader, Zlote 
Raveca, Scoala Greco-Catolica, 
Banca de Credit Nasaud, pentru 
data de 31 ianuarie 2018

l Domnul Pichiu Constantin, in 
calitate de parat, este chemat in 
judecata in data de 18 ianuarie 
2017, orele 8.30, la Judecatoria 
Ias i ,  in  dosaru l  c iv i l  nr. 
14865/245/2015, avand ca obiect 
succesiune, in contradictoriu cu 
Pichiu Elena s.a.

l Giorgia Boutique SRL, cu 
sediul incunoscut in localitatea-
Municipiul Iaşi, Bulevardul Meta-
lurgiei, Nr. 8, Laborator CTC, 
C19/0, C20- în incinta LACTIS 
SA, Judet Iaşi, este chemata la 
Judecatoria Iasi, cu sediul in Iasi, 
strada Anastasie Panu, nr. 25, jud. 
Iasi, Complet C17, in ziua de 

23.01.2018, ora 08.30 a.m., in 
dosarul 223/245/2017, in calitate 
de parat, in proces cu E.ON 
Energie Romania SA  in calitate 
de reclamant, avand ca obiect 
cerere de valoare redusa. 

l In data de 25 ianuarie 2018 este 
citata la Judecatoria Iasi Complet 
0 2 ,  o r a  8 . 3 0  i n  D o s a r 
32736/245/2017 numita Gaitan 
Andreea Georgiana in proces cu 
Predoi Mihaita in calitate de 
parata stabilire autoritate parin-
teasca, stabilire locuinta minor. In 
caz de neprezentare se judeca in 
lipsa.

l Numita Marica Maria Silvia cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
comuna Borăscu, sat Calapăru, 
județul Gorj, este citată la Judecă-
toria Motru, în data de 30.01.2018, 
ora 9.00, complet C5, în calitate 
de pârâtă în dosarul civil nr. 
1837/263/2017, în proces de divorț 
cu reclamantul Marica Marian.

l Se citează Fellowes RO Trade 
SRL, CUI: 24271341, cu sediul 
în Bucureşti, sectorul 1, Calea 
Floreasca, nr.169A, corp A, Biroul 
2038, etaj 4, în calitate de debi-
toare, în data de 28 martie 2018, 
ora 09.00, camera E32, la Tribu-
nalul Bucureşti, Secţia a VII-a 
Civilă, Splaiul Independenţei, 
nr.319L, clădirea B -Sema Parc, 
sect.6, în proces cu Calberson 
Romania SA -creditoare, în 
dosarul nr.22014/3/2017 -pentru 
fond procedura insolvenţei socie-
tăţi cu răspundere limitată.

l Intimata I.I.Frandes Mariana, 
cu ultimul sediu cunoscut în 
municipiul Galaţi, str.Gheorghe 
Doja, nr.4, bloc 4A, apartament 7, 
județ Galaţi, în prezent cu sediul 
necunoscut, este chemată la Jude-
cătoria Galaţi, cu sediul în str.
Brăilei, nr.153, localitatea Galaţi, 
judeţul Galaţi, pentru termenul de 
judecată din data de 17.01.2018, 
completul CC7n, sala 5, în proces 
cu petenta Zdrovit Romania SRL, 
pentru emiterea unei ordonanţe 
de plată.

l Se citează Cîmpean Chelement, 
Rus Dumitru la Judecătoria 
Năsăud în ziua de 16 ianuarie 
2018, ora 8.30, în calitate de pârâţi 
în dosarul nr.169/265/2016, în 
proces cu Şuşcă Vasile ş.a., având 
ca obiect succesiune ş.a.

l Numita Ilie Florentina, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
mun. Turnu Măgurele, str. 1907, 
bl. C10, sc. 1, et. 4, ap. 17, jud. 
Teleorman, este citată la Judecă-
toria Turnu Măgurele, pe data de 
31.01.2018, ora 8.30, complet c4 
mixt, în calitate de pârâtă în dosar 
nr. 3171/329/2017, în procesul 

având ca obiect modificare măsuri 
cu privire la minori, în contradic-
tor iu  cu rec lamantul  I l ie 
Gheorghe.

l Andriuța Zavastia, Covali 
Nadejda, Covali Valeriu, Druță 
Lilian, Martîniuc Corina, Răilean 
Viorica,Sterlețchi Serghei, Leşan 
Ion, Uță Constantin, Ciobanu 
Simona, Țaranu Radu, Horvath 
Ana Maria, Tabacaru Ioan Vasile, 
Uță Valentin, Filip Valentin, cu 
ultimuldomiciliu in Piatra Neamt 
suntchemați la TribunalulNeamț, 
secția a -II-a civilă de contencio-
sadministrativşi fiscal, camera A,  
înziua de 31.01.2018, Completul 
CAF5, ora 09:30, in calitate de 
Pârât, In proces cu Municipiul 
Piatra Neamt, prin primar in 
calitate de Reclamant, alte cereri 
anulare înscriere mențiuni.

DIVERSE  
l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator judiciar 
în dosarul 7217/111/2017 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind 
pe debitoarea S.C. Splendida 
S.R.L. CUI 13128762 J5/508/2000 
îi anunţă pe toţi creditorii socie-
tăţii sus menţionate că s-a deschis 
procedura prevăzută de Legea nr. 
85/2014 şi, în consecinţă: 1. 
termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 
creanţei dumneavoastră asupra 
averii debitoarei S.C. Splendida  
S.R.L. este data de 02.02.2018; 2. 
termenul limită de verificare a 
creanţelor, întocmire, afişare şi 
comunicare a tabelului preliminar 
al creanţelor va fi data de 
13.02.2018; 3. termenul pentru 
soluționare eventualelor contes-
tații va fi data de 20.02.2018 şi 
termenul pentru afişarea tabelului 
definitiv al creanțelor va fi data 
12.03.2018; 4. prima şedinţă a 
adunării creditorilor va avea loc în 
data de 19.02.2018, ora 14.00, la 
adresa Private Liquidation Group 
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu 
nr. 2 ap.11, județul Bihor.

l SC Unicart Production SRL, 
(denumirea titularului), titular al 
proiectului ,,Montare Panouri 
Fotovoltaice” anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de catre 
A.P.M. Bucureşti -nu se supune 
evaluării  impactului asupra 
mediului şi nu se supune evaluării 
adecvate, în cadrul procedurilor 
de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul 
,,Montare Panouri Fotovoltaice”,  
propus a fi amplasat în:  Str. 
Drumul Bercenarului, nr. 30 E, 
sector 4, Bucureşti (adresa ampla-
samentului).   1. Proiectul deciziei 
de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate 
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la sediul A.P.M. Bucureşti din 
Aleea Lacul Morii  nr. 1, sector 6 , 
în zilele de luni până vineri, între 
orele 9:00- 12:00, precum şi la 
următoarea adresă de internet 
www.apmbuc.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunt, 
până la data de 20.01.2018.

ADUNĂRI GENERALE  
l În conformitate cu dispoziţiile 
articolului 117 indice 1 din Legea 
nr. 31/1990 a societăţilor, republi-
cată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, Consiliul de 
Administraţie al Industrialexport 
SA completează punctul 2 litera 
(A) din ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a Acţio-
narilor Industrialexport SA, 
programată pentru data de 
25.01.2018 ( sau reprogramată 
pentru data de 26.01.2018 ) şi 
publicată în Monitorul Oficial   
partea a IV -a din data de 
22.12.2017 şi în ziarul Jurnalul 
National din data de 22.12.2017,  
astfel ca acestea vor avea urma-
torul continut : „2. Împuterni-
cirea  dlui. Bezerghianu Niculai, 
cetăţean român născut la data de 
15.06.1960 în Bucureşti, Sectorul 
5, domiciliat în Bucureşti, 
sectorul 6, Aleea Potaisa nr. 3, 
bloc X1, scara A, etaj 1, aparta-
ment 5, posesor al CI seria RR nr. 
538855, eliberată de SPCEP S6 
biroul nr.3 la data de 02.09.2008, 
C o d  N u m e r i c  P e r s o n a l : 
1600615400026, în calitatea aces-
tuia de preşedinte al consiliului 
de administrație si director 
general al industrialexport, astfel: 
(A) să reprezinte cu deplina auto-
ritate pe Industrialexport în 
şedinţa  Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor 
Romenergo Mecanic S.A. (denu-
mită în continuare şi AGEA 
REM ) şi, în numele şi pentru 
Industrialexport SA, să voteze 
“pentru” fiecare punct  înscris pe 
ordinea de zi a respectivei şedinte 

AGEA REM,  astfel cum a fost 
aceasta publicată în Monitorul 
Oficial   partea a IV -a din data 
de 21.12.2017 şi în ziarul Jurnalul 
National din data de 21.12.2017  
şi  completata conform publicării 
din Monitorul Oficial   partea a 
IV -a din data de 11.01.2018 şi în 
ziarul Jurnalul National din data 
de 11.01.2018.” Toate celelalte 
preveder i  a l e  Convocar i i 
Adunarii Generale Extraordinare 
a Acţionarilor Industrialexport  
SA, publicată  în data de 
22.12.2017 în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV a şi în 
ziarul „Jurnalul Naţional” din 
data de 22.12.2017, ramân nemo-
dificate. Presedintele Consiliului 
de  Administrat ie /Director 
General,  Bezerghianu Niculai.

LICITAȚII  
l Debitorul Societatea de 
Construcții Poduri ARPOM SA 
-în faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse Și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: -Imobil (teren 
1.609mp şi construcții) situat în 
Timişul de Sus, județul Braşov. 
Prețul de pornire al licitației este 
de 20.000EURO, exclusiv TVA. 
Prețul Caietului de sarcini este de 
1.000 lei +TVA. -Dreptul litigious 
asupra imobilului –teren situat în 
str. Aeroportului FN, sector 1. 
Prețul de pornire al licitației este 
de 118.280euro exclusiv TVA. 
Prețul Caietului de sarcini este de 
1.000 lei +TVA. Prima şedință de 
licitație va avea loc în data de 
22.01.2018, ora 15.00. Dacă imobi-
lele nu se adjudecă la această 
dată, următoarele şedințe de lici-
tații vor avea loc în data de: 
29.01.2018, 05.02.2018, 12.02.2018 
şi 19.02.2018 ora 15.00, prețurile 
de pornire rămânând aceleaşi. 
Toate şedințele de licitație se vor 
desfăşura la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. Buzeşti 
nr.71, et.5, sector 1. Participarea la 
licitație este condiționată de 
consemnarea în contul nr. 
RO64BSEA0070000001758962 
deschis la Credit Agricole Bank, 

Sucursala Victoriei pe seama debi-
toarei ARPOM SA, până la data şi 
ora stabilită pentru desfăşurarea 
licitației, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației şi de 
achiziționarea până la aceeaşi 
data şi ora a Caietului de sarcini. 
Prețul Caietului de sarcini poate fi 
achitat în contul lichidatorului 
j u d i c i a r  n r . 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la Ing Bank -Sucursala 
Dorobanți sau în numerar la 
sediul ales al acestuia din Bucu-
reşti str. Buzeşti, nr.71, et.5, sector 
1. Pentru relații suplimentare 
s u n a ț i  l a  t e l e f o n / f a x : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l U.A.T Oras Sulina cu sediul în 
oraşul Sulina, str. I, nr. 180, 
județul  Tulcea,  cod f iscal 
4 3 2 1 4 1 0 ,  t e l / f a x :  0 2 4 0 -
543001/0240-543661, e-mail: 
sulina_prim@yahoo.com, anunță 
că la data de 26.01.2018, orele 
14:00, organizează licitație 
publică prin negociere directă în 
vederea concesionării unui bun 
imobil aparținând domeniului 
publ ic  al  oraşului  Sul ina, 
respectiv: -  spațiul în suprafață 
totală de 51,2 mp., situat în intra-
vilanul oraşului Sulina, pe str. a 
III-a, nr. 63A – preț de pornire 
licitație –0,98 Euro/mp/luna;  
Ofertanții, persoane fizice si juri-
dice, pot obține documentele lici-
tației prin negociere directă 
(Caiet de Sarcini şi Instrucțiuni 
pentru ofertanți)  de la sediul 
Primăriei oraşului Sulina, contra 
sumei de 70 lei, care va fi platită 
numerar la casieria  conceden-
tului. Data limită pentru solici-
t a r e a  c l a r i f i c ă r i l o r  e s t e 
23.01.2018, orele 16:00. Eventua-
lele informații suplimentare se 
pot obține la numărul de telefon 
0240-543001.Ofertele, în plic 
închis, se depun la sediul Primă-
riei oraşului Sulina,  până la data 
de 25.01.2018, orele 16:00. 
Fiecare participant poate depune 

o singură ofertă. Oferta trebuie 
redactată în limba română şi 
depusă,  în 2 (două) exemplare 
din care un original şi o copie. 
Ofertele se depun în două plicuri 
închise şi sigilate, unul exterior şi 
unul interior care se înregistrează 
în ordinea primirii lor. Instanța 
competentă pentru soluționarea 
eventualelor litigii este Tribunalul 
Tulcea, cu sediul în mun. Tulcea, 
str. Toamnei, nr. 15, fax 0240 518 
544, e-mail tribunalul-tulcea@
just.ro. Data transmiterii anun-
țului spre publicare: 12.01.2018.

PIERDERI  
l Pierdut Marcile metrologice cu 
indicativul RO 17SFO si 17 apar-
tinand verificatorului metrolog 
Maghiari Mirandolina. Le declar 
nule.

l Pierdut card C.C.B.E. nr. 4000-
309-015-077 emis de Uniunea 
Naţională a Barourilor din 
România pe numele avocatului 
Filimon Remus Mihai membru al 
Baroului Brăila. Se declară nul.

l Pierdut Certificat de Înregis-
trare SC Transilvania Agrinatur 
SRL, seria B, nr.2932225, eliberat 
de Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Cluj. 
Declar documentul nul.

l Pierdut atestat marfă emis de 
ARR Craiova şi atestat ADR pe 
numele Dragomir Onel. Se 
declară nule.

l Declar pierdut şi nul Certificat 
de membru OAMMR cu seria CT, 
nr.006755, eliberat de OAMMR 
Constanţa, pe numele Gembăşanu 
Carmen Mihaela.

l SC Ermetic  SRL,  CUI 
13546161, J52/217/2000, cu sediul 
in Giurgiu, str.Ghizdarului nr.173, 
judetul Giurgiu, declara pierdut 
certificat de inregistrare in scopuri 
de TVA, seria B nr. 0493258, 

eliberat in data de 01.01.2007. Il 
declaram nul.

l SC Taxi Ryn SRL, Alexandria, 
J34/527/2007, CUI 22211688, 
pierdut adresă număr AMEF 
014359, marca Microsif, model 03. 
O declar nulă.

l Pierdut atestat Transport 
Marfă eliberate de ARR Deva, pe 
numele Fenes Vlad. Se declară 
nul.

l Pierdut atestat taxi cu seria 
CPTx Nr.0112042, emis de ARR 
Bucureşti, pe numele Ciuraru 
Nicolae. Îl declar nul. 

l PFA Sincaru Rodica Georgiana 
declar pierdut Certificat de înre-
g i s t r a r e  f i s c a l ă  N r . 
23392221/28.02.2008 str. Argeşelu 
nr. 3, bl. A4 sc. 2,  et.  2, ap.  24, 
sector 4, Bucureşti.  Îl declar nul.

l Declar pierdut ecuson autori-
zatie taxi cu Nr. 4057 pentru 
maşina B-36-ACX, aparţinând 
firmei Grant Taxi Speed SRL, 
având CUI RO26567964, str. 
Bîrsăneşti nr.23.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 376. Nr. 50204 din 

11.01.2018. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. S.F.O. 

Văleni anunță organizarea licitației, privind vânzarea următoarelor 

bunuri mobile, la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de 

Munte, în data de 30.01.2018, ora 10.00: Licitația 2: - Autouturism, 

Hyundai Tucson, PH-10-MZW, an fabricație 2006 preț de evaluare/ de 

pornire al licitației 16.532 lei (exclusiv TVA *). *) În conformitate cu 

prevederile Titlului VII din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările si completările ulterioare, operațiunea este taxabilă cu 

cota de 19% TVA. Anunțul nr. 50203/11.01.2018 poate fi consultat la 

sediul organului fiscal, la primărie și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru 

date suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare 

la depunerea ofertelor puteți apela numărul 0244.283006, int. 23, 

camera 112. Data afișării: 15.01.2018.
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