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OFERTE SERVICIU
Autoritatea Electorală Permanentă organizează, în
data de 11 ianuarie 2016, concurs pentru ocuparea
unui post de şofer I, pe perioadă determinată.
Relaţii suplimentare la: www.roaep.ro/Cariere/
Concursuri
Anunţ. Societatea Euro Apavol S.A., cu sediul în
oraşul Voluntari, Str.Sergent Gheorghe Dincă, nr.19
A,B,C, judeţ Ilfov, anunţă organizarea evaluării/
selecţiei candidaţilor pentru funcţia de Preşedinte al
Consiliului de Administraţie al societăţii Euro
Apavol S.A., în conformitate cu dispoziţiile art.29
alin.(7) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare. Dosarele de înscriere împreună cu
Proiectul de Administrare vor fi depuse până la data
de 18.ianuarie.2016 la Registratura societăţii Euro
Apavol S.A., Str.Sergent Gheorghe Dincă, nr.19
A,B,C, oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, în plic închis
şi sigilat. Relaţii la telefon 021.270.48.85/
021.270.48.87.
Direcţia Regională de Statistică a Municipiului
Bucureşti amână concursul de ocupare a unui post
de inspector asistent respectiv un post de inspector
debutant stabilit pentru data de 21.12.2015- proba
scrisă, pentru data de 21.01.2016, ora 10 –proba
scrisă. Menţionăm că anunţul iniţial a fost publicat
în Monitorul Oficial nr.1279/20.11.2015. Condiţiile
de participare şi bibliografia pentru concurs rămân
aceleaşi. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Direcţiei Regionale de Statistică a Municipiului
Bucureşti şi la numărul de telefon 0213.13.20.81.
În conformitate cu prevederile art.43 din H.G. nr.
611/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul
în Bd. Ion Mihalache nr.15-17, sectorul 1, organizează în data de 05 ianuarie 2016, ora 10,00 (proba
scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice temporar vacantă: -consilier,
clasa I, grad profesional principal– Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte Biodiversitate
(infrastructura de mediu)- Direcţia Monitorizare
Implementare Proiecte FEDR– Direcţia Generală
Programe de Infrastructură Mare. Condiţii necesare
ocupării postului: studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau
studii universitare absolvite cu diplomă, vechime în
specialitatea studiilor minim 5 ani. Condiţiile de
participare şi de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte informaţii necesare sunt afişate la sediul
instituţiei şi pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele de
concurs se depun în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ministerului.
Primăria comunei Scânteia, judeţul Iaşi, organizează concurs pentru recrutarea/ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante de consilier, clasa a I,
gradul profesional asistent -compartimentul financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia, judeţul Iaşi:
Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele: Proba scrisă se va desfăşura în data de 20
ianuarie 2016, ora 10,00, la sediul Primăriei Scânteia, judeţul Iasi, cu sediul în satul Scânteia, comuna
Scânteia, judeţul Iaşi. Interviul se va desfăşura la o
dată ulterioară stabilită de comisia de concurs.
Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20
de zile de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a ora 14,00 la
Primăria Scânteia, judeţul Iaşi, biroul Secretar.
Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile
de participare la concurs, bibliografia şi actele necesare candidaţilor pentru dosarul de înscriere sunt
afişate la sediul primăriei Scânteia, judeţul Iaşi şi
sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către secretariatul comisiei de concurs. Relaţii suplimentare la
telefon 0232/229260.
Direcţia Asistenţă Socială, din subordinea Consiliului Local Buftea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice
de execuţie, vacante: 1. Două posturi- Inspector,
clasa I, gradul profesional principal în cadrul
Compartimentului Asistenţă Socială. Condiţii de
participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor
publice de inspector, clasa I, gradul profesional
principal în cadrul Compartimentului Asistenţă

Socială, sunt cele prevăzute la art.54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
(r2), cu modificările și completările ulterioare, la
care se adaugă: -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă; -vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice minim 5 ani.
Dosarele de înscriere se pot depune la sediul Direcţiei Asistenţă Socială a orașului Buftea, în termen de
20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie
să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările
și completările ulterioare. Proba scrisă va avea loc
în data de 20.01.2016 ora 10,00, iar interviul va avea
loc în data de 22.01.2016 ora 10,00 la sediul Direcţiei
Asistenţă Socială. Relaţii suplimentare și bibliografia se pot obţine de la sediul Direcţiei Asistenţă
Socială, telefon nr. 031/8241231, int. 140 sau pe
site-ul Primăriei orașului Buftea.

CITAȚII
Numitul Blaj Francisc, născut la data de 25.06.1967,
cu ultimul domiciliu cunoscut în Municipiul Iași, str.
Dimineții, nr. 22, bl.792, sc.C, et.1, ap.6, Județul Iași,
este citat în calitate de pârât la Judecătoria Iași, în
ziua de Luni, 18.01.2016, ora 8.30, completul C36
M, în dosarul civil nr.12514/245/2015, divorţ fără
minori, în contradictoriu cu reclamanta Blaj
Gabriela.
Ursachi Silvica, Buzdugan Cristina, Buzdugan Stefan,
Buzdugan Danut si Galca I. Ioan sunt chemati in
calitate de intimati, in ziua de 05.01.2016, la Tribunalul
Iasi, ora 9.00 in dosar civil nr. 31121/245/2010 care are
ca obiect ,,partaj judiciar, recurs”, in contradictoriu cu
Galca Mihai, in calitate de recurent pentru discutarea
cererii de repunere pe rol.

DIVERSE
Subsemnatul, DOGARU DRAGOS IOAN, notific
toti asociatii SC GUDRANI STEF IMPEX SRL cu
privire la demisia mea din data de 15.12.2015, din
functia de administrator al societatii.
S.C. Villa Italica S.R.L., având sediul în str. Aleea
Sinaia nr.2, bl.81, sc.2, et.3, ap.52, sector 2, localitatea București, titular al planului Plan Urbanistic
Zonal- ”Construire imobile S+P+3E+4R, împrejmuire teren”, localitatea București, str. Șos. București- Măgurele nr. 51C, 53, 53A, 53C, 53D, sector 5,
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării
de obținere a avizului de mediu pentru planul
menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului poate fi consultată la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului București din
Aleea Lacul Morii nr.1 (în spatele benzinăriei
Lukoil), sector 6, de luni până joi între orele 9.0011.00. Observații/ comentarii și sugestii se primesc în
scris la sediul A.P.M.B., în termen de 18 zile de la
data publicării anunțului.
Asociația Română pentru Cultură, Educație și
Sport, anunță publicul interesat asupra deciziei
etapei de încadrare emisă de Agenția pentru
Protecția Mediului Dâmbovița pentru PLANUL
DE MANAGEMENT AL SITULUI NATURA
2000 ROSCI0344 PĂDURILE DIN SUDUL
PIEMONTULUI CÂNDEȘTI – planul nu necesită
evaluare de mediu și nu necesită parcurgerea procedurii de evaluare adecvată, urmând să fie supus
procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Documentația care a stat la baza luării deciziei etapei de
încadrare se poate consulta la sediul APM Dâmbovita, str. Calea Ialomiței, nr. 1, Mun. Târgoviste, jud.
Dâmbovița, în zilele de luni – joi între orele 8:00
-16:30 și vineri între orele 8:00 -14:00 precum și la
următoarea adresă de internet www.apmdb.anpm.
ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dâmbovița (Fax 0245.213.944, e-mail office@
apmdb.anpm.ro) în termen de 10 zile calendaristice
de la data publicării în mass-media.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentată
prin asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de
lichidator judiciar al Frigotehnik Industrial Group
SRL desemnat prin hotararea civilă nr. 10125 din
data de 15.12.2015, pronuntata de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă în dosar nr.

10290/3/2014*, notificã deschiderea falimentului prin procedură simplificată prevazută
de Legea nr.85/2006 împotriva Frigotehnik
Industrial Group SRL, cu sediul in Bucureşti
Sectorul 2, Şoseaua Iancului, Nr. 29, Bloc
105B, Scara B, Etaj 1, Ap. 66, CUI
26191761, nr. de ordine în registrul comerţului J40/10824/2009. Persoanele fizice şi
juridice care înregistrează un drept de
creanţă născut după data deschiderii procedurii insolvenţei împotriva Frigotehnik
Industrial Group SRL vor formula declaraţie de creanţă care va fi înregistrată la
grefa Tribunalului Bucureşti - secţia a VII-a
c i v i l a , c u r e f e r i r e l a d o s a r u l n r.
10290/3/2014*, în urmatoarele condiţii : a)
termenul limită pentru înregistrarea cererii
de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor 14.01.2016; b) termenul
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului
suplimentar al creanţelor 10.02.2016; c)
termenul pentru depunerea contestaţiilor la
tabelul suplimentar 01.03.2016; d) termen
pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat 11.03.2016.
Romania. Judecatoria Nasaud. Dosar nr.
3056/265/2013, civil, fond, succesiune,
complet 4. Comunicare hotarare civila nr.
2210/2015 din 17 septembrie 2015 În numele
legii hotaraste. Admite actiunea civila precizata formulata de reclamanta Magurean
Stefania-Monica, in contradictoriu cu paratii
Flamand Floarea si fratii, orasul Singeorz
Bai prin primar, Berman Lipat si Miron
Ileana prin afisare la usa instantei, citati si
prin publicitate intr-un ziar raspandit. In
consecinta: Constata ca: Nistor Ion si Nistor
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Floarea au dobandit dreptul de proprietate
asupra parcelei de teren 758mp, CF
1033top11120/2, CF 7312top11302/1
CF1072top11121 Singeorz-Bai prin uzucapine; Masa succesorala dupa defunctul
Nistor Ion se compune din cota ½ parti din
terenul uzucapat; La aceasta succesiune au
vocatie succesorala legala defuncta Nistor
Ioana calitatea sotie supravietuitoare, cota ¼
parti, si paratii Flamand Florea si fratii, toti
in calitate de fii si fiice, cota de 3/4 parti
impreuna; Masa succesorala dupa defuncta
Nistor Ioana, decedata la30.09.2012, se
compune din ¼ parti din mostenirea sotului
predecedat Nistor Ion, mentionata mai sus,
precum si cota ei de ½ parti din terenul
uzucapat impreuna cu acesta; La succesiunea dupa aceasta defuncta, au vocatie
succesorala legala, paratii Flamand Florea si
fratii in cote egale de cate 1/7 parti fiecare, in
calitate de copii. Dispune partajarea judecatoreasca a acestor succesiuni potrivit cotelor
legale de mostenire si folosintei exercitata,
precum si a intregului teren in litigiu, in
conformitate cu raportul de expertiza
intocmit de expert Breier Nicolae f. 47-56,
astfel incat atribuie in intregime parcela de
teren cu suprafata 758 mp identificat prin
top nou 11121/2 suprafata 131 mp, arabil,
top nou 11120/2/2 suprafata 236 mp, arabil
si 11302/1/2 suprafata 391 mp, faneata, catre
parata Flamand Floarea. Constata validitatea formala si materiala a antecontractului
de vanzare cumparare incheiat sub semnatura privata la data de 02.09.2013, prin care
parata Flamand Floarea s-a obligat sa transmita reclamantei Magurean Stefania
Monica, in schimbul unui pret de 5000 lei
achitat integral la aceeasi data, dreptul ei de

publicitate
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proprietate asupra parcelei de teren 758 mp
detinut cu titlu de succesiune si partaj. Obliga pe
parata Flamand Floarea sa predea act apt de
intabulare reclamantei, in caz contrar prezenta
hotarare va tine loc de act autentic de vanzare-cumparare. Dispune inscrierea in CF a dreptului de proprietate astfel dobandit, pe numele
reclamantei, cu titlu de vanzare – cumparare,
potrivit raportului de expertiza sus mentionat,
tabel de miscare parcelara fila 56. Restul suprafatelor vor ramane inscrise pe vechii proprietari
tabulari. Fara cheltuieli judecata. Pronuntata in
sedinta publica 17 septembrie 2015.Presedinte
Munteanu Diana Maria, Grefier Andreica Crina
Mihaela.

NOTIFICĂRI
Administrator judiciar C.I.I. Rusu Ciprian
Marian cu sediul in Ploiesti, Str. Valeni, nr. 65,
jud. Prahova, notifica deschiderea procedurii
generale de insolventa a debitoarei Coroaba T.
Monica Maria Persoana Fizica Autorizata, dosar
nr.6836/105/2015, Tribunalul Prahova. Termen
depunere creante: 25.01.2016, Termen tabel
preliminar: 15.02.2016, Termen tabel definitiv:
11.03.2016, Adunarea creditorilor: 19.02.2016.
Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale de insolventa in Dosarul nr.

VINERI / 18 DECEMBRIE 2015
7088/105/2015, Tribunal Prahova, conform
Sentintei nr. 1288 din 10.12.2015 privind pe SC
Nasteg Invest SRL, cu termenele: depunere
declarații creanță 25.01.2016, întocmirea tabelului preliminar al creanțelor 15.02.2016, întocmirea tabelului definitiv 11.03.2016, prima
Adunare a Creditorilor avand loc in data
19.02.2016, orele 12.00 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et. 7, cab. 7B.
Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale de insolventa in Dosarul nr.
5990/105/2015, Tribunal Prahova, conform
Sentintei nr. 1234 din 04.12.2015 privind pe SC
Trei Frati Prod SRL, cu termenele: depunere
declarații creanță 18.01.2016, întocmirea tabelului preliminar al creanțelor 08.02.2016, întocmirea tabelului definitiv 03.03.2016, prima
Adunare a Creditorilor avand loc in data
12.02.2016, orele 13.00 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et. 7, cab. 7B.

LICITAȚII
Debitorul SC AD-EX SRL, societate în faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații
SPRL, scoate la vânzare: Teren în suprafață de
10.000 mp situat în extravilan com. Tărtășești,

satul Baldana, jud. Dâmbovița, tarlaua 3,
parcela 19/47, cu o deschidere de aproximativ
14,6 m. Prețul de pornire al licitației este de
9.515,07 Euro. Participarea la licitație este
condiționată de: -consemnarea până la data
stabilită pentru licitație în contul nr.
RO83PIRB4218736909001000 deschis la Piraeus
Bank -Sucursala Berceni, a garanției de participare la licitație în cuantum de 952 EURO (plata
se va face în lei la cursul BNR din data efectuării plății); -achiziționarea până la aceeași dată a
Caietului de sarcini în valoare de 300 lei exclusiv
TVA, care va fi plătit în numerar la sediul de
corespondență al lichidatorului judiciar. Prima
ședință de licitație va avea loc în data de
13.01.2016, ora 13.00. Dacă imobilul nu se adjudecă la această dată, următoarele 24 de licitații
vor avea loc în datele de: 20.01.2016, 27.01.2016,
03.02.2016, 10.02.2016, 17.02.2016, 24.02.2016,
02.03.2016, 09.03.2016, 16.03.2016, 23.03.2016,
30.03.2016, 06.04.2016, 13.04.2016, 20.04.2016,
27.04.2016, 04.05.2016, 11.05.2016, 18.05.2016,
25.05.2016, 01.06.2016, 08.06.2016, 15.06.2016,
22.06.2016, 29.06.2016, de la ora 13.00. Toate
ședințele de licitații se vor desfășura la sediul
lichidatorului judiciar din București, Str. Buzești
nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1, București. Pentru
relații suplimentare sunați la tel: 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com.
Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică
Teleorman, cu sediul în Alexandria, Str.Mihăiţă
Filipescu, nr.3, Jud.Teleorman, tel.0247/312.333,
fax 0247/315.790, e-mail: office@alexandria.
rosilva.ro. Data şi ora desfăşurării licitaţiei:
29.12.2015, ora 11.00. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Direcţiei Silvice Teleorman, Alexandria, Str.Mihăiţă Filipescu, nr.3, Jud.Teleorman.
Tipul licitaţiei: publică deschisă cu strigare

pentru vânzare masă lemnoasă fasonată provenita din pădurile statului. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor
Regulamentului de vânzare a masei lemnoase
care se recoltează anual din fondul forestier
proprietate publică a statului administrat de
RNP-Romsilva, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.924/2015. Data şi ora organizării preselecţiei: 22.12.2015, ora 12.00. Data şi ora limită
până la care se poate depune documentaţia
pentru preselecţie şi înscriere la licitaţie:
21.12.2015, ora 16.00. Lista loturilor de masă
lemnoasă fasonată cu preţurile de pornire şi
pasul de licitare sunt afişate la sediul organizatorului şi pe stie-ul www.rosilva.ro. Volumul total
de masă lemnoasă fasonată oferit la licitatie:
2035,349mc, din care pe sortimente: -lemn
rotund pentru cherestea: 1515,548mc; -lemn
rotund şi despicat pentru industria celulozei şi
hârtiei: 515,801mc; -lemn rotund pentru
construcţii: 4mc din care pe specii şi grupe de
specii: -stejar pedunculat: 21,235mc; -tei:
48,884mc; -cer: 56,634mc; -garnita: 4,479mc;
-diverse moi: 256,304mc; -diverse tari: 105mc;
-salcie: 2,649mc; -frasin: 40,893mc; -plop euramerican: 1496,42mc; -salcâm: 5,5mc. Masa
lemnoasă fasonată oferită la vânzare provine
din fondul forestier proprietate publică a
statului şi nu este certificata în sistemul Forest
Stewartship Council (FSC). Masa lemnoasă
rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei
urmează a fi oferită la o nouă licitaţie ce va fi
organizată ulterior în aceleaşi condiţii. Caietul
de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de 17.12.2015.
Pentru informaţii şi date suplimentare, vă puteţi
adresa organizatorului licitaţiei: Direcţia Silvică
Teleorman, persoană de contact ing. Ionescu
Dimitrie, tel. 0247/312.333; 0726.175.233.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane
Juridice. Dosar de executare nr. 7817. Nr. 148464 din 14.12.2015. Anunțul privind
vânzarea pentru bunuri imobile. Data: 07.01.2016. În temeiul art. 162, alin. (1) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,
cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 07.01.2016,
ora 10.00, în localitatea Târgoviște, Calea Domnească nr. 166, se vor vinde prin
licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. Plafvital
Com S.R.L., cu domiciliul ﬁscal în localitatea Târgoviște, str. Constantin
Brâncoveanu nr. ..., bl. B3, sc. ..., etaj I, ap. 6, cod de identiﬁcare ﬁscală 26095950:
a) teren extravilan în suprafață de 5 000 mp, situat în localitatea Ulmi, str. DN 71,
zona Magazin Utilaje Agricole punctul Tarla 51, nr. parcela 309/2, arabil, preț de
evaluare/ de pornire al licitației 32 639 lei (exclusiv TVA *); b) teren extravilan în
suprafață de 5 000 mp, situat în localitatea Gura Ocniței, sat Săcuieni, șos. DN 72,
Zona Cămin de Bătrâni, punctul Tarla 63, nr. parcela 580/2, arabil, preț de evaluare/
de pornire al licitației 46 801 lei (exclusiv TVA *). *) cota de taxă pe valoarea
adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este 24% în conformitate cu
prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările ulterioare și pct. 6, alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a
Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modiﬁcările ulterioare. Nu se vând ca ansamblu de bunuri. Bunurile imobile mai sus
menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: S.C. Radix S.R.L. Sarcini:
Ipotecă legală conform Încheiere nr. 65784 și nr. 7751 emise de O.C.P.I. Dâmbovița.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de
vânzare ora 13.00: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației;
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice
de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de
Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație
la instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și 173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,
cu modiﬁcările și completarile ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă
puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0245.612512, persoană de
contact Gogu Ion. Data aﬁșării: 18.12.2015.

