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OFERTE SERVICIU
l SC Eurogold International
SRL angajeaza: Femeie de
serviciu x 10. Se ofera masa,
transport si cazare. Relatii
suplimentare la nr telefon
0730444788.
l Societatea SC Elprest Gostilele SRL, cu sediul in sat
Tamadau Mare, com.Tamadau
Mare, jud.Calarasi, CUI
RO26283962, tel.0722694300,
angajeaza 5 muncitori necalificati in agricultura, COD COR
921302. CV-urile se pot trimite
la adresa de mail: tancueugen@
yahoo.com pana la data de
24.10.2019. Selectia va avea loc
in data de 25.10.2019.
l Asociația International
School For Primary Education,
cu sediul în București, str.Petre
S.Aurelian, nr.72, sector 1,
angajează profesor în învățământul primar (COR 234101).
Cerințe: studii superioare,
limba engleză și experiență 6
ani. Candidații eligibili sunt
rugați să transmită CV-ul
însoțit de o scrisoare de
intenție la adresa de e-mail:
office@kingsoakschool.ro.
Candidații eligibili vor fi
contactați telefonic.
l Institutul de Cercetări
Socio-Umane din Sibiu organizează concurs pentru ocuparea
postului de cercetător științific
I -temeiul legal Legea 319/2003
și Ordinul 6129/2016. Prelegere
publică: 18.11.2019-22.11.2019,
ora 10.00- la sediul ICSU
Sibiu. Data-limită de depunere
dosare de concurs: 25.10.2019.
Date
de
contact:
tel.0269.212.604, L-V, 08.0016.00, www.icsusib.ro
l Stațiunea de Cercetare
Dezvoltare pentru Creșterea
Bovinelor Dancu, cu sediul în
localitatea Dancu, județul Iași,
organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale
vacante pe perioadă nedeterminată: 1 post cercetător științific, grad III- specializarea
genetică, biologie moleculară,
cu abilități de laborator în
domeniu, vechime în specialitate minim 5 ani. Concursul se
va desfășura astfel: Proba
interviu în data de 13.11.2019,
ora 10.00. Probă unică. Data-limită pentru depunerea dosarelor de concurs este
05.11.2019. Locul unde se
desfășoară interviul este la
sediul SCDCB Dancu. Temeiul

legal al organizării concursului
este HG nr.286/2011. Informații suplimentare la sediul
unității sau la telefon:
0232.272.465, 0232.272.667,
e-mail: scdbdancu@yahoo.com
l Institutul Naţional de Boli
Infecţioase „Prof.Dr.Matei
Balș”, cu sediul în localitatea
București, str.Dr.Calistrat
Grozovici, nr.1, în conformitate
cu prevederile HG 286/2011,
organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii
contractuale temporar vacante,
pe durată determinată: -1 (un)
post Infirmieră (G) -Secţia
Clinică II Boli Infecţioase
Adulţi; -1 (un) post Economist
I (S) -Biroul Administrativ-Patrimoniu. Concursul se va
desfășura la sediul institutului,
după următorul calendar:
-Termenul de depunere a dosarelor: 29.10.2019, ora 13.00;
-Proba psihologică: în data de
06.11.2019, ora 10.00; -Proba
scrisă: în data de 08.11.2019,
ora 10.00; -Proba practică: în
data de 14.11.2019, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să indeplinească următoarele condiţii:
Pentru postul de Infirmieră
(G): -școală generală; -curs de
infirmiere, organizat de
Ordinul Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de
Ministerul Muncii, Familiei și
Protecției Sociale cu aprobarea
Ministerului Sănătății-Direcția
Generală Resurse Umane și
Certificare; -6 luni vechime în
activitate; -concurs pentru
ocuparea postului. Pentru
postul de Economist I (S):
-diplomă de licență; -3 ani și 6
luni vechime în specialitate;
-concurs pentru ocuparea
postului. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 5 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balș”.
Relaţii suplimentare la sediul
Institutului Naţional de Boli
Infecţioase „Prof.Dr.Matei
Balș”, persoană de contact:
teh.ec.Stefan Alexandru-Marius, telefon: 021.201.09.80,
interior: 3055, adresă e-mail:
marius.stefan@mateibals.ro
l Institutul Naţional de Boli
Infecţioase „Prof.Dr.Matei
Balș”, cu sediul în localitatea

București, str.Dr.Calistrat
Grozovici, nr.1, în conformitate
cu prevederile HG 286/2011,
organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii
contractuale vacante, pe
durată nedeterminată: -2
(două) posturi Îngrijitoare (G)
-Secţia Clinică II Boli Infecţioase Adulţi; -1 (un) post Îngrijitoare (G) -Secţia Clinică III
Boli Infecţioase Adulţi; -4
(patru) posturi Îngrijitoare (G)
-Secţia Clinică XI Boli Infecţioase Copii; -1 (un) post Asistent medical principal,
generalist (PL) -Secţia Clinică
XI Boli Infecţioase Copii; -1
(un) post Infirmieră (G) -Spitalizare de zi HIV/SIDA și Boli
Infecţioase Copii; -1 (un) post
Asistent medical, specializarea
laborator (PL) -Laborator
Analize Medicale-Biochimie; -1
(un) post Muncitor necalificat I
(G) -Compartiment SerăCurte. Concursul se va desfășura la sediul institutului, după
următorul calendar: -Termenul
de depunere a dosarelor:
05.11.2019, ora 13.00; -Proba
psihologică: în data de
13.11.2019, ora 10.00; -Proba
scrisă: în data de 15.11.2019,
ora 10.00; -Proba practică: în
data de 21.11.2019, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-Pentru posturile de Îngrijitoare (G): -școală generală;
-concurs pentru ocuparea
postului; -nu necesită vechime.
-Pentru postul de Asistent
medical principal, generalist
(PL): -diplomă de școală sanitară sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997,
privind echivalarea studiilor
absolvenților liceelor sanitare,
promoțiile 1976-1994, inclusiv,
cu nivelul studiilor postliceale
sanitare; -5 ani vechime ca
asistent medical; -certificat de
grad principal; -concurs pentru
ocuparea postului. Pentru
postul de Infirmieră (G):
-școală generală; -curs de infirmiere, organizat de Ordinul
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților
Medicali din România sau curs
de infirmiere organizat de
furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și
Protecției Sociale cu aprobarea
Ministerului Sănătății-Direcția
Generală Resurse Umane și
Certificare; -6 luni vechime în
activitate; -concurs pentru
ocuparea postului. Pentru
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postul de Asistent medical,
specializarea laborator (PL):
-diplomă de școală sanitară sau
echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, privind
echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994, inclusiv, cu
nivelul studiilor postliceale
sanitare; -6 luni vechime în
specialitate; -concurs pentru
ocuparea postului. -Pentru
postul de Muncitor necalificat I
(G): -școală generală; -concurs
pentru ocuparea postului; -nu
necesită vechime. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balș”.
Relaţii suplimentare la sediul
Institutului Naţional de Boli
Infecţioase „Prof.Dr.Matei
Balș”, persoană de contact:
teh.ec.Stefan Alexandru-Marius, telefon: 021.201.09.80,
interior: 3055, adresă e-mail:
marius.stefan@mateibals.ro.
l Primăria Comunei Racova,
județul Bacău, organizează
concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a unui
post vacant în regim contractual: șef Serviciu Voluntar
pentru Situații de Urgență,
conform HG 286/2011. La data
de 13 noiembrie 2019, ora 10.00,
va avea loc proba scrisă, la
sediul Primăriei Racova, jud.
Bacău, la data de 15 noiembrie
2019, ora 10.00 -proba privind
îndeplinirea baremelor pentru
evaluarea aptitudinilor fizice la
încadrarea personalului la baza
sportivă din comuna Racova,
iar la data de 18 noiembrie
2019, ora 10.00 -interviul, la
sediul său din localitatea
Racova, jud.Bacău. În vederea
participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: Condiții
generale: a)are cetăţenia
română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European și
domiciliul în România; b)
cunoaște limba română, scris și
vorbit; c)are vârsta minimă
reglementată de prevederile
legale; d)are capacitate deplină
de exerciţiu; e)are o stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de
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medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f)îndeplinește condiţiile de studii și,
după caz, de vechime sau alte
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g)
nu a fost condamnată definitiv
pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte
de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care
ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiţii minime
specifice: -studii medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat;
-certificat de absolvire privind
competenţe profesionale obținute la cursurile autorizate
pentru șef Serviciu Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă, atestate de Ministerul Muncii,
Familiei și Egalităţii în Şanse și
de Ministerul Educaţiei și
Cercetării; -certificat (adeverință) medicală cu specificaţia
„Apt pentru ocupaţia Şef
serviciu voluntar/privat pentru
situaţii de urgenţă”; -disponibilitate pentru lucrul peste
program sau la ore neprevăzute;
-disponibilitate pentru perfecţionare; -permis de conducere
cat.B; -abilitate în lucrul cu
calculatorul (Excel, Word,
internet); -vechime în muncă:
minim 5 ani (adeverință sau
carte de muncă). Dosarele de
concurs vor fi depuse la secretariatul UAT Racova începând cu
data de 23.10.2019 până la data
de 05.11.2019, inclusiv. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Racova, județul
Bacău, persoană de contact:
Maria Săpătoru, telefon:
0234.269.501, e-mail: primaria_
comunei_racova@yahoo.com.
Bibliografia poate fi studiată la
sediul Primăriei Comunei
Racova la locul special
amenajat sau pe site-ul: primariaracova.ro, secțiunea anunțuri.
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l Şcoala Gimnazială
„Alexandru Ioan Cuza”, cu
sediul în localitatea Roman,
s t r a d a C u z a Vo d ă , n r. 3 4 ,
județul Neamţ, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale
aprobate prin HG nr.286/2011,
modificată şi completată de
HG nr.1027/2014. Denumirea
postului: 2 (două) posturi
vacante de îngrijitor, contractuale, pe perioadă nedeterminată -la nivelul de învăţământ
preşcolar. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul
studiilor: generale sau medii;
-abilităţi pentru munca în
echipă; disponibilitate pentru
munca în două schimburi;
abilităţi de lucru cu copiii şi
asigurarea securităţii acestora;
efectuarea lucrărilor de îngrijire a sectorului; cunoştinţe de
legislaţie specifică locului de
muncă; -nu se solicită vechime.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: -proba
practică în data de 18.11.2019,
ora 13.00, la sediul instituției;
-proba interviu în data de
20.11.2019, ora 12.00, la sediul
instituției. Data-limită până la
care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de
concurs este de 05.11.2019, la
secretariatul instituției. Date
contact: Secretariat,
tel.0233.741.410.
l Clubul Sporturilor de Iarnă,
cu sediul în localitatea Vatra
Dornei, str.Tudor Vladimirescu, nr.10, judeţul Suceava,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de economist, gradația
IA: 1 post, conform HG
n r. 2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 . P e n t r u
participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii:
superioare de specialitate;
-vechime: minim 10 ani în
domeniu. Pentru postul de
economist, gradația IA: -Proba
scrisă în data de 13.11.2019,
ora 09.00 (probă unică). Dosarele se depun până la
05.11.2019, la sediul unității.
Relații la telefon: 0230.375.200.
l Clubul Sporturilor de Iarnă,
cu sediul în localitatea Vatra
Dornei, str.Tudor Vladimirescu, nr.10, judeţul Suceava,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de referent de specialitate, gradația I: 1 post,
conform HG nr.286/23.03.2011.
Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndepli-

nească următoarele condiţii:
-studii: superioare de specialitate; -vechime: minim 10 ani în
domeniu. Pentru postul de
referent de specialitate,
gradația I: -Proba scrisă în
data de 14.11.2019, ora 09.00
(probă unică). Dosarele se
depun până la 05.11.2019 la
sediul unității. Relații la
telefon: 0230.375.200.
l Liceul Tehnologic Agroindustrial „Tamási Áron”, cu sediul
în localitatea Borş, strada-,
nr.197/A, judeţul Bihor, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale temporar
vacante de secretar şef, gradul
I- 0,5 post, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 06 noiembrie
2019, ora 9.00; -Proba interviu
în data de 06 noiembrie 2019,
ora 12.00, şi proba practică în
data de 07 noiembrie 2019, ora
14.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: superioare;
-vechime: 10 ani; -experiență în
domeniu: minim 5 ani, cuprinzând toate aspectele activității
de manager resurse umane.
Cunoştințe: -să posede cunoştințe temeinice în ceea ce
priveşte sistemul organizatoric;
-să posede cunoştințe solide în
ceea ce priveşte legislația în
vigoare privind domeniul
educațional, legislația muncii,
legislația salarizării în domeniul
public; -să cunoască limba
maghiară; -să probeze o bună
cunoaştere în domeniul tehnologiei informatice şi comunicării.
Aptitudini: -inteligență (gândire
logică, memorie, capacitate de
analiză şi sinteză); -capacitate
de organizare a locului de
muncă; -comunicare asertivă şi
gestionarea conflictelor. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen
de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, până în
data de 29 octombrie 2019, ora
12.00, la sediul Liceului Tehnologic Agroindustrial „Tamási
Áron”. Relaţii suplimentare la
sediul Liceului Tehnologic
Agroindustrial „Tamási Áron”,
persoană de contact: Nagy-Máté
E n i k ő ,
t e l e f o n :
0259.316.160/0787.875.745, fax:
0259.316.160, e-mail: licteh.
bors@gmail.com.
l Spitalul Clinic Colentina
organizează concurs în baza
HG nr.286/2011, cu modifică-

rile şi completările ulterioare,
pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată şi determinată,
normă întreagă, a următoarelor posturi contractuale
vacante: Serviciul Administrativ Tehnic: -Inginer debutant (S)- 2 posturi; -Arhivar
(M)- 1 post; Serviciul de Management al Calității Serviciilor
Medicale: -Referent de specialitate debutant (S)- 1 post;
-Consilier juridic IA (S)- 1
post. Condiții generale de
înscriere la concurs: -are cetățenie română, cetățenie a altor
state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparținând spațiului economic european şi domiciliul în România;
-cunoaşte limba română, scrisă
şi vorbită; -are vârsta minimă
reglementată de prevederile
legale; -are capacitatea deplină
de exercițiu; -are o stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau alte
unități sanitare abilitate; -îndeplineşte condițiile de studii şi,
după caz, de vechime sau alte
condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
-nu a fost condamnat definitiv
pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului, ori contra autorității,
de serviciu sau în legătură cu
serviciu, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals, ori a
unor fapte de corupție sau a
unei infracțiuni săvârşite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției,
cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea. Condiții
specifice de înscriere la
concurs: Inginer debutant (S):
-Diplomă de licență în specialitate şi certificatul descriptiv,
aviz psihiatric/psihologic
(certificat medical A5), fără
vechime. Arhivar (M):
-Diplomă de bacalaureat sau
diplomă de absolvire a şcolii
generale, aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5), 6
luni vechime în activitate.
Referent de specialitate debutant (S): -Diplomă de licență şi
certificatul descriptiv, aviz
psihiatric/psihologic (certificat
medical A5), fără vechime.
Consilier juridic IA (S):
-Diplomă de licență în specialitate şi certificatul descriptiv,
aviz psihiatric/psihologic
(certificat medical A5), 6 ani şi
6 luni vechime în specialitate.
Actele solicitate pentru dosarul
de înscriere: a)cerere de

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
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înscriere la concurs adresată
Managerului Spitalului Clinic
Colentina, în care se va
menționa postul şi locul de
muncă pentru care candidează;
b)copia actului de identitate
(sau orice alt document care
atestă identitatea potrivit legii,
după caz); c)copie documente
care să ateste nivelul studiilor
şi alte acte care să ateste efectuarea unor specializări, copie
diplomă bacalaureat, copie
diplomă studii postliceale,
copie grad principal; d)copie
Certificat de Membru în
Ordinul Asistenților medicali
generalisti, moaşelor şi asistenților medicali din România; e)
copie Aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei în
termen de valabilitate; f)copie
asigurare malpraxis în termen
de valabilitate; g)copie carnet
de muncă sau o adeverință care
să ateste vechimea în specialitate; h)cazier judiciar în
original; i)adeverință medicală
care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată
cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului; j)curriculum vitae format EU; k)
chitanță taxă concurs:
100RON- Consilier juridic IA/
Referent de specialitate debutant, inginer debutant;
-50RON- Arhivar. Adeverință
care atestă starea de sănătate
conține, în clar, numărul, data,
numele emitentului, calitatea
acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul documentului
prevăzut la lit.h), candidatul
declarat admis la selecția dosarelor care a depus la înscriere o
declarație pe propria răspundere că nu are antecedente
penale, are obligația de a
completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar,
cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a
concursului. Actele prevăzute
la lit.b)-g) vor fi prezentate şi în
original în vederea conformității copiilor cu acestea.
Înscrierea candidaților se va
face pe post. În cazul nepromovării concursului se vor elibera,
pe baza unei cereri adresate
conducerii instituției, numai
documentele depuse în original
(cazier judiciar şi adeverința
medicală). După încheierea
perioadei de înscriere la
concurs nu se mai admit documente în vederea completării
dosarelor de concurs. Etapele
concursului: a)Selecția dosarelor de înscriere; b)Proba
scrisă -probă eliminatorie dacă
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nu se întrunesc 50 puncte; c)
Proba practică şi interviu.
Proba scrisă constă în: -redactarea unei lucrări şi/sau în
rezolvarea unor teste-grilă cu
subiecte stabilite pe baza bibliografiei şi, după caz, pe baza
tematicii de concurs. Proba
practică constă în: -testarea
abilităților practice specifice
postului. Interviul constă în:
-testarea abilităților, aptitudinilor şi motivația candidaților.
Concursul se va organiza
conform calendarului următor:
-12.11.2019 -proba scrisă, ora
10.00; -15.11.2019 -proba practică şi interviu, ora 10.00. Toate
comunicatele se vor face pe
site-ul instituției şi la avizier.
Dosarele de concurs se depun
la Serviciul RUNOS al Spitalului Clinic Colentina, cu
sediul în Ştefan cel Mare,
nr.19-21, Sector 2. Dosarele
pentru înscrierea la concurs se
vor depune
după cum
urmează: în perioada
23.10.2019-05.11.2019, până la
ora 12.00, pentru posturile
vacante. Informații suplimentare se pot obține la telefon:
021.319.17.80.
l Primăria or. Mărăşeşti, jud.
Vrancea organizează în 20-112019, ora 9, Concursul privind
ocuparea postului contractual
vacant, de servant pompier, pe
perioadă nedeterminată, în
Serviciul voluntar situaţii de
urgenţă din subordinea Consiliului local al or. Mărăşeşti.
Condiţii de participare: 1.
Generale- conform art.3 din
HG 286/2011 modificată şi
completată. 2. Specifice pentru:
-studii medii liceale absolvite
cu diploma de bacalaureat;
-certificat competente Servant
pompier. În perioada 23.10–
05.11.2019, la sediul Primăriei
se vor depune dosarele de
participare la concurs, conform
art.6 din HG nr. 286/2011.
Concursul va avea următoarele
etape: 1. Selecţia dosarelor
între 6-7.11.2019; 2. Proba
scrisă în 20.11.2019, ora 9; 3.
Proba practică– data anunţată
după proba scrisă. Bibliografia
şi probele practice vor fi afişate
pe site-ul şi pe tabela de afişaj
ale instituţiei. Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei or.
Mărăşeşti şi telefon
0237260550.

CITAŢII
l Se citează Perju Constantin
pentru data de 06.11.2019 ora
8:30, la Judecătoria Iaşi. C2SM
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D.5904/245/2019 reclamant
Perju Loredana, divorţ fără
minori.
l Se citează Apetrei Sanducu-Vasilica cu ultimul domiciliu cunoscut în sat Crivesti,
comuna Strunga, jud. Iaşi, în
calitate de pârât în dosarul nr.
6344/245/2019 al Judecatoriei
Iaşi, complet C28, în data de
18.11.2019, ora 08.30, în proces
cu Tudosie Cristian, în calitate
de reclamant, având ca obiect
pretenii.
l În vederea soluționării dosarului civil nr.5389/232/2019,
af lat pe rolul Judecătoriei
Găeşti, prin care s-a solicitat
declararea judecătorească a
morții a numitului Vlaicu
Vasile, din com.Petreşti, jud.
Dâmbovița, prin prezentul
anunț, rugăm că orice
persoană ce deține date sau
informații în referire la
persoana acestuia, locul unde
s-ar putea af la sau orice alte
date de interes să le comunice
instanței de judecată sau aparținătorului Vlaicu Claudiu, la
nr.de contact: 0770.320.882.
Cele mai sus menționate sunt
necesare şi în vederea dezbaterii masei succesorale,
întrucât numitul Vlaicu Vasile
deține bunuri imobile.
l Succesibilii defunctului Rob
Todor, decedat la data de
25.07.2018, cu ultimul domiciliu în sat Bonțeşti, nr. 171,
jud.Arad, sunt invitaţi să se
prezinte în data de 04.11.2019,
ora 12.00, la sediul Biroului
Notarial Individual Rusu
Andreea, din localitatea Gurahonţ, strada Avram Iancu,
nr.29-32, judeţul Arad, pentru
a participa la dezbaterea
procedurii succesorale a
defunctului mai sus indicat.
l Succesibilii defunctei Lupşa
Elisabeta, decedată la data de
26.07.2011, cu ultimul domiciliu în sat Crocna, nr. 142,
comuna Dieci, jud.Arad, sunt
invitaţi să se prezinte în data
de 04.11.2019, ora 11.00, la
sediul Biroului Notarial Individual Rusu Andreea, din localitatea Gurahonţ, strada Avram
Iancu, nr.29-32, judeţul Arad,
pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale a
defunctei mai sus indicate.
l Numitul Băicoianu Ion, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Bucureşti, Str.Foişorul de Foc,
nr.1, et.5, ap.16, Sector 2, este
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citat cu mențiunea de a se
prezenta personal la interogatoriu la Tribunalul Bucureşti,
Secția a IV-a Civilă din Bucureşti, Bd.Unirii, nr.37, cam.252,
complet F 13, în ziua de luni, 4
noiembrie 2019, în calitate de
pârât
în
dosarul
nr.1858/3/2018, în proces cu
reclamanții Petre Ion şi Pris
SRL, hotărâre care să țină loc
de act autentic.
l Se citeaza eventualii succesibili ai defunctului VUC
GHEORGHE, decedat la data
de 30 august 2011 in comuna
Sanpetru Mare, jud. Timis, fost
cu ultimul domiciliu in mun.
Arad, str. Predeal, nr. 14, jud.
Arad, pentru a se prezenta la
Sediul Biroului Individual
Notarial Borza Rodica din
m u n . A r a d , B - d u l : Va s i l e
Milea, nr. 19, ap. 4, jud. Arad,
in data de 11.11.2019, orele
09:30, in vederea dezbaterii
d o s a r u l u i S u c c e s o r a l n r.
63/2019.
l Se citeaza paratii Mayer
Mihai si Scherer Magdalena cu
ultimul domiciliu in Santana,
str. Zefirului nr. 59, jud. Arad,
la Judecatoria Chisineu-Cris in
dos. nr. 1664/210/2019.Termen;
06.11.2019, in proces de
prestatie tabulara, reclamanta
Toma Elena.

DIVERSE
l În temeiul art. 146 alin.(1)
din Legea 85/2014 comunicăm
deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Bimconstruct SRL, CIF: 19029626,
J 3 8 / 7 6 8 / 2 0 0 6 , d o s a r n r.
1 0 3 / 9 0 / 2 0 1 9 - Tr i b u n a l u l
Valcea. Termen pentru depunerea cererilor de creanţă la
02.12.2019; Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al
creanţelor la 10.12.2019;
Termen pentru depunerea
eventualelor contestații este de
7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului suplimentar
şi pentru afişarea tabelului
definitiv consolidat al creanţelor la 23.12.2019. Lichidator
judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL Filiala Timis.
l Dosar nr: 1259/245/2018
Judecătoria Iaşi secţia civilă,
sentinţă civilă nr. 6512-2019:
Pentru aceste motive, în
numele legii hotărăşte: Admite
cererea formulată de recla-

manta Alquraan Florina
Roxana, CNP 2810415226829
în contradictoriu cu pârâtul
Alquraan Rashed H.M., născut
pe data de 29.06.1976 în localitatea Qalqiliya. Desface căsătoria părţilor încheiată la data
de 23.02.2009 în oraşul
Limasol, Cipru, actul fiind
transcris la Primăria Iaşi pe
data de 21.10.2009, din culpa
exclusivă a pârâtului. Dispune
ca reclamanta să revină la
numele purtat anterior căsătoriei, acela de “Pisieru”.
Dispune ca exercitarea autorităţii părinteşti faţa de minora
Alquraan Aeda, născută la
data de 12.06.2007, să se realizeze în mod exclusiv, de mama
reclamantă. Stabileşte locuinţa
minorei împreună cu mama
reclamantă. Stabileşte în bani,
pentru tată, pensia de întreţinere datorată minorei în
cuantum de 1/4 din venitul
minim pe economie, lunar, de
la data introducerii acţiunii şi
până la majoratul copilului. Ia
act de fapt că reclamanta nu
solicită cheltuieli de judecată.
Cu apel în 30 de zile de la
comunicare, calea de atac
urmând a se depune la Judecătoria Iaşi. Pronunţată azi,
5.06.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin
mijlocirea grefei instanţei.
l Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a
acordului de mediu Stoica
Aurelian-Robert. Stoica Aurelian-Robert anunta publicul
interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul Locuinta P si spatiu
productie mobila, propus a fi
amplasat in intravilanul
comunei Adunatii Copaceni,
satul Adunatii Copaceni,
judetul Giurgiu, NC 34344, in
c o n f o r m i t a t e c u l e g e a n r.
292/2018 privind evaluarea
impactului. Informatiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autoritatii
competente pentru protectia
mediului A.P.M. Giurgiu, Sos.
Bucuresti, nr.111, sc.A+B, si la
sediul OMV Petrom S.A, din
Bucuresti, Str.Coralilor, nr.22,
Sector 1, in zilele de luni-joi
intre orele 09:00-14:00 si
vineri-09:00-12:00. Observatiile
publicului se primesc zilnic la
sediul autoritatii competente
pentru protectia mediului.
l SC MSC International SRL,
cu sediul în Bucureşti, Sector
1, Str.Prometeu 18, Cod de

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

identificare fiscală: 5572240,
titual al activității de producție
a construcțiilor metalice şi a
părților componente ale structurilor metalice, anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a
autorizației de mediu pentru
activitate. Informaţii privind
potentialul impact asupra
mediului al activităţii pentru
care se solicită autorizaţia de
mediu pot fi consultate la
sediul APM Ilfov, Str.Lacul
Morii, nr.1, sector 6, Bucureşti,
tel/fax: 021.430.15.77,
021.430.15.23, 021.430.14.02,
0746.248.440, în zilele de
luni-joi, între orele 9.00-13.00.
Observațiile publicului se
primesc în scris, la sediul APM
Ilfov.

SOMAŢII
l Avand in vedere ca prin
actiunea civila ce face obiectul
dosarului nr. 10632/55/2019 al
Judecatoriei Arad, petentul
Purice Ioan solicita dobandirea
prin uzucapiune a dreptului de
proprietate asupra imobilului
situat in Arad, str. Trotusului,
nr. 27, jud. Arad, proprietatea
defunctilor Hanciuta
Gheorghe si Hanciuta Ana,
compus din teren intravilan in
Suprafata de 540 mp, imobil
inscris in CF 324128 Arad, cu
nr. top. I/c.1.a.1.4.a.1.b/980/1.
Invitam pe cei interesati sa
faca opozitie fata de aceasta
actiune, in termen de o luna de
la afigarea prezentei somatii, in
caz contrar urmAnd a se trece
la judecarea cauzei. Termen de
judecata fixat in cauza: 22
octombrie 2019.
l Somaţie Judecătoria Ineu.
Dos.nr. 1837/246/2019. Petenta
Oniţa Sofia solicită înscrierea
dreptului de proprietate pe
titlu de uzucapiune asupra
cotei de 2/3 parte din imobilul
identificat în c.f. 304365 Şicula
(provenit din c.f.122 Şicula)
A1 nr.top.276-278/a teren în
supr. de 719 mp. A1.1 CAD:
C1 Top.276-278/a Casa nr.120
Şicula imobil asupra căruia
figurează ca proprietară întabulată sub B.1 Hărdău Floare
căsăt.Valea decedată în data de
4 martie 1973 şi Hărădău
Zenica căsăt. Morodan întabulată sub.B.2 în c.f. decedată în
data de 11 decembrie 1966
Petenta susţine că foloseşte
acest imobil de peste 20 de ani
de la moartea proprietarilor în
mod continuu, paşnic, public şi
sub nume de proprietar. Toţi

GATA!
Simplu, nu?

cei interesaţi sunt somaţi să
depună de îndată opoziţie la
Judecătoria Ineu deoarece în
caz contrar în termen de 30 de
zile de la ultima publicaţie se
va proceda la rezolvarea
cererii.

LICITAŢII
l UAT Comuna Vlădeni,
județul Ialomița, organizează
licitație publică deschisă
pentru închirierea suprafeței
de 75.20ha teren arabil
împărțit în 7 loturi, situat în
extravilanul comunei Vlădeni,
județul Ialomița, af lat în
Domeniul Privat al Comunei
Vlădeni, județul Ialomița. Licitația va avea loc în data de
13.11.2019, ora 10.00, la sediul
Primăriei Vlădeni, jud.
Ialomița. Prețul de pornire al
licitației este cuprins între
750Lei/ha/an şi 1000Lei/ha/an.
Ofertele se depun la sediul
Primăriei Comunei Vlădeni,
din strada Mihai Viteazul,
n r. 3 5 , p â n ă l a d a t a d e
12.11.2019, ora 17.00, primirea
solicitărilor de clarificări până
la 07.11.2019. Documentația
de atribuire se poate procura
de la sediul Primăriei, relații
suplimentare telefon:
0243.313.631, dl.Socarici Titi,
compartimentul Urbanism.
l Anunţ de vânzare. S.C.
Doroca S.A , prin lichidator
judiciar Evoplan Insolv
IPURL (fosta C.I.I. Pohrib
Ionela), anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii
debitoare, după cum urmează:
A. Imobil situat în Dorohoi, str.
Brazi, nr.1 amplasat pe teren în
concesiune de la municipiul
Dorohoi, compus din: 1. Restaurant Hotel Cabana Brazi cu
subsol, parter şi etaj cu s.c la
sol de 701,10 mp; 2. Magazie
cu s.c. la sol de 34,30 mp; 3.
Magazie si beci cu s.c. la sol de
97,20 m.p.; Pretul de vanzare
fiind de 1.227.800 lei (267.680
Euro ),TVA inclus (70%).
Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce
urmează a fi scoase la vânzare
au obligaţia, sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada
acestui fapt cu o zi inainte de
ziua licitatiei, orele 15:00, la
sediul ales al lichidatorului
judiciar din Iaşi, str. Vasile
Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţiile vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Str.
Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi,
în data de 01.11.2019 ora
14:00, şi se va desfăşura în
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conformitate cu prevederile
legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data
de 15.03.2016 si adunarea
creditorilor din 04.03.2019.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare
şi desfăşurare a licitaţiei.
Garantia este in cuantum de
10% din valoarea de vanzare.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la: Evoplan Insolv
IPURL (fosta C.I.I. Pohrib
Ionela) la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109899,
0745308671, Fax 0232/240890.
l Concesionare teren aparținând domeniului privat al
comunei Miroslava. 1.Informaţii
generale privind concedentul:
denumire: UAT Comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461,
a d r e s a : s a t M i r o s l a v a , s t r.
Constantin Langa nr.93, comuna
Miroslava, cod 707305, jud.Iaşi,
e-mail: secretariat@primariamiroslava.ro, achizitii@primariamiroslava.ro. 2.Informaţii
generale privind obiectul concesiunii: teren (13 loturi) aparținând domeniului privat al
comunei miroslava pentru
construire locuințe tineri din
comuna miroslava şi specialişti:
NC/Tarla/Suprafata. Nr.Cadastral/Tarla/Suprafața: 77289/
T75/500 mp; 77391/T75/581 mp;
77343/T75/500 mp; 77273/T75/
500 mp; 77357/T75/500 mp;
77334/T75/500 mp; 77329/
T75/500 mp; 77271/ T75/531
mp; 77341/T72/600 mp; 77258/
T75/500 mp; 77356/T75/500 mp;
77422/T72/ 602 mp; 77246/
T75/500 mp. Redeventa: este de
minim: -2,7 /lei/mp/an teren
situat in T72; 2,3 /lei/mp/an
teren situat in T75; 3.Informaţii
privind documentaţia de atribuire: Modalitatea prin care
persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire:
persoanele interesate pot înainta
o solicitare pe suport hârtie
pentru obţinerea unui exemplar
al documentaţiei de atribuire;
Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate
obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire: birou achiziţii
publice din cadrul Primăriei
comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
4.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea unui exemplar
al documentației de atribuire:
costul documentaţiei este de 50
lei şi se poate achita odata cu
solicitarea efectuată în acest

sens; 5.Data limită pentru solicitare clarificări: 06.11.2019, ora
16.00; 6.Informaţii privind ofertele: Data limită pentru depunerea ofertelor: 11.11.2019, ora
14.00; Adresa la care trebuie
depusă oferta: Primăria
comunei Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava,
judeţul Iasi, cod postal 707305;
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar în două plicuri sigilate
unul exterior şi unul interior; 7.
Data şi locul unde se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12.11.2019, ora
10.00 la sediul Primăriei com.
Miroslava, judeţul Iaşi. 8.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax, şi adresa de
e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Judeţean
Iaşi, Secţia contencios administrativ, Str. Anastasie Panu nr.26,
Iaşi, jud. Iasi, cod 700020, tel.
0232/213332; fax. 219899;
e-mail: admin.isisjudx01.is@
mail.mfinante.gva.ro. 9.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării:
21.10.2019.
l Debitorul SC De Fringhii
Constructii Transporturi Daniel
SRL societate in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: 1. Stoc de marfa aflat
in patrimoniul societatii debitoare, in valoarea de 51.218,77
Lei exclusiv TVA. Pretul de
pornire al licitatilor reprezinta
20% din valoarea de piata
exclusiv TVA aratat in Raportul
de evaluare. Participarea la
licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr.
RO76 UGBI 0000 8020 0329
3RON deschis la Garanti Bank
SA -Ag. Ploiesti Mihai Viteazul
pana la orele 14 am din preziua
stabilita licitaţiei, a garantiei de
10% din pretul de pornire a
licitatiei; -achizitionarea pana
la aceeasi data a Regulamentelor de licitatie pentru bunurile
din patrimoniul debitoarei, de
la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru stocul de marfa prima
sedinta de licitatie a fost fixata
in data de 25.10.2019, ora
15.00, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi
in data de 01.11.2019;
08.11.2019; 15.11.2019;
22.11.2019, ora 15.00. Toate
sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul ales al lichi-

datorului judiciar din Ploiesti,
Str. Cuptoarelor, nr. 4, Jud.
Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii
suplimentare si vizionare
apelati tel.: 0753.999.028, dl.
Cristian Ciocan. Anuntul poate
fi vizualizat si pe site www.
dinu-urse.ro.
l SC ROVIT SA, societate aflata
in reorganizare judiciara, prin
administrator judiciar anunta
vanzarea la licitatie a unor
bunuri aflate in patrimoniul debitoarei, in sensul ca urmatoarele
bunuri, respectiv Ferma 8 compusa din: constructii
dormitor, atelier mecanic, remiza,
2 magazii şi teren aferent lot 1 5.599 mp, teren aferent lot 3 - 341
mp, situata in loc. Valea Calugaresca, sat Valea Larga, jud.
Prahova, la pretul de 101.600 lei;
Ferma 5 - compusa din:
constructii cantina, sopron,
depozit, anexa atelier mecanic,
bloc locuinte, rezervor poliester,
30 t, şi teren aferent 3295 mp,
situata in Bucov, sat Chitorani,
zona Valea Orlei, jud. Prahova
428.550 lei; Teren intravilan in
suprafata de 483 mp situat in
com. Bucov, sat Valea Orlei, jud.
Prahova, la pretul de 15.450 lei,
Ferma 9 - compusa din
constructii: Sopron Cizelat
(Depozit), Cladire Cantina,
Grajd pt Cai, Sediu Ferma-Cladire Condeescu, Sopron Ingasaminte chimice, Gard
Imprejmuire, Baraca Dormitor,
Cladire Depozit, Atelier Mecanic,
Rezervor pt Apa cu Sup Metal,
Platforma Beton + Modernizare
Drum, Retea Electrica Aeriana,
Rezervor motorina, Spatiu Depozitare – Platforma, Grup sanitar,
Rampa, Beci, fundatie, WC,
bazin si terenul intravilan aferent
in suprafata de 9.157 mp, situata
in Urlati, loc. Valea Mieilor, jud.
Prahova la pretul de 416.575 lei
si o serie de bunuri mobile,
respectiv: subsolier 1 buc. la
pretul de 105 lei (fara TVA), bena
remorca, 2 buc la pretul de 985
lei/ buc (fara TVA). Licitatia
publica are loc in baza hotararilor Adunarii Creditorilor din
09.03.2011, 30.05.2013,
05.08.2013 12.08.2013,
29.07.2014, 29.07.2014,
22.01.2015 si a regulamentului de
participare la licitatie. Pretul de
pornire al licitatiei este redus cu
50% din pretul stabilit in raportul
de evaluare. Sedintele de licitatii
vor avea loc pe data de:
29.10.2019, 01.11.2019,
05.11.2019, 12.11.2019,

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
19.11.2019, 26.11.2019,
03.12.2019, 10.12.2019,
17.12.2019, 19.12.2019, orele
12.00, la sediul administratorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7,
cab 7B. Detalii: in caietul de
sarcini si la telefon 0344104525.
l 1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact:
UAT Dumbrăveşti, comuna
Dumbrăveşti, Sat Dumbrăveşti,
nr.98, județul Prahova, telefon:
0244.226.057, fax: 0244.226.183,
e-mail: dumbravesti@yahoo.
com, cod fiscal: 2845621. 2.Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea
şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: teren
din intravilanul comunei
Dumbrăveşti, sat Dumbrăveşti,
județul Prahova, carte funciară
nr.21183, în T6, parcela Cc6, în
suprafaţă de 514mp, din domeniul privat al Comunei Dumbrăveşti, conform OUG
57/03.07.2019 şi Hotărârii Consiliului Local nr.52 din 30.09.2019.
3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere,
se poate ridica de la sediul
Primăriei Dumbrăveşti, comuna
Dumbrăveşti, județul Prahova.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/ compartimentului din
cadrul concedentului de la care
se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: de la
biroul Achiziții Publice din
cadrul Primăriei Comunei
Dumbrăveşti, sat Dumbrăveşti,
n r. 9 8 , j u d e ț u l P r a h o v a .
3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 300Lei şi
poate fi achitată la casieria
Primăriei Comunei Dumbrăveşti. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor:
15.11.2019, ora 12.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 20.11.2019, ora 12.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Dumbrăveşti,
comuna Dumbrăveşti, sat
Dumbrăveşti, nr.98, județul
Prahova. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar.
5.Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
deschidere a ofertelor:
21.11.2019, ora 13.00, la sediul
Primăriei Dumbrăveşti, comuna
Dumbrăveşti, sat Dumbrăveşti,
nr.98, județul Prahova. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Prahova,
municipiul Ploieşti, strada
Văleni, numărul 44, județul
Prahova, telefon: 0244.544.781,
fax: 0244.523.265, e-mail: tb-prahova-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 21.10.2019.

PIERDERI
l Pierdut atestat transport
marfa generala nr 0092671001 pe
numele Mocanu Dragos Iulian.
l Pierdut N.U.I fiscal de la casa
de marcat Carat Colibri, seria BT
010171, an 2002 a firmei SC
Atlantic Cris-Com SRL, CUI
10375911 cu sediul in Bucuresti,
sector 6. Declar nul.
l Declar pierdută şi nulă legitimaţie transport metrou emisă de
Consiliul Local Bucureşti Sector
6, Comisia de evaluare handicap,
pe numele Vadanovici Caliţa
Cătălina.
l SC Mass Media Romania de
Maine, persoana juridica romana
avand CUI 13341077, inregistrata la Registrul Comertului sub
numarul J40/8225/2000, anunta
pierderea adresei ANAF
272982/30.10.2015 privind
inscrierea in Registrul de
evidenta a aparatelor electronice
fiscale a Casei de Marcat avand
urmatorii parametrii: marca
aparat/SAPEL, model aparat/
S M A RT 2 5 8 , S e r i e a p a r a t
1208E18285, Numarul avizului
de utilizare 0356, numar de
ordine 183209, Locul de instalare
Bdul. Basarabia Nr.256, parter,
Sector 3, Bucuresti. Declar nula.
l Fortuna Discount Market
SRL, cu sediul în oraş Popeşti
Leordeni, strada Drumul Fermei,
nr.83, lot 1, parter, spațiul comercial nr. 1B, bloc 1, județul Ilfov,
nr. de ordine în Registrul Comerțului J23/3934/2017, cod unic de
înregistrare 35130933, declară
pierdut certificatul de înregistrare în scopuri de TVA al societății seria B, nr.1379448, eliberat
în data de 23.12.2016. Actul
pierdut îl declarăm nul!

