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OFERTE SERVICIU
Recrut`m asisten]i medicali -clinici, spitale,
c`mine de b`trâni Germania. 1.500-
2 . 0 0 0 E u r o .
07421.098.42/0049.151.4675.8176.

Prim`ria comunei Berevoe[ti, jud. Arge[,
organizeaz` în perioada 22.09.2014 –
24.09.2014, concurs pentru ocuparea a trei
func]ii publice de execu]ie vacante:  inspec-
tor, clasa I, gradul profesional debutant, în
cadrul compartimentului financiar-con-
tabil; inspector, clasa I, gradul profesional
debutant, în cadrul compartimentului fi-
nanciar-contabil; inspector, clasa I, gradul
profesional debutant, în cadrul comparti-
mentului agricol [i fond funciar. Concursul
se va organiza la sediul Prim`riei
Berevoe[ti, str. Principal` nr. 773, în data de
22.09.2014, ora 10,00 – proba scris` [i în
data de 24.09.2014, ora 10,00 – interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se depun
în termen de 20 de zile de la data public`rii
în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
Prim`riei Berevoe[ti – biroul Registratur`
[i trebuie s` con]in` în mod obligatoriu
documentele prev`zute la art. 49 din H.G.
nr. 611/2008, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Concursul va con-
sta în 3 etape, respectiv: selectarea
dosarelor de concurs, proba scris` [i inter-
viu. Selectarea dosarelor [i afi[area rezul-
tatelor în urma select`rii dosarelor se va
face pân` în data de 12.09.2014, ora 15,00.
Condi]ii generale de participare la concurs:
candida]ii trebuie s` îndeplineasc`
condi]iile prev`zute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul func]ionarilor
publici (r2), cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Condi]ii specifice: studii univer-
sitare de licen]` absolvite cu diplom`, re-
spectiv studii superioare de lung` durat`,
absolvite cu diplom` de licen]` sau echiva-
lent` în domeniile [i specializ`rile necesare
ocup`rii func]iilor publice de mai sus. Bib-
liografia [i documentele pentru întocmirea
dosarului de concurs sunt afi[ate la sediul
Prim`riei Berevoe[ti [i pe pagina de inter-
net a autorit`]ii publice. Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine  la sediul Prim`riei
comunei Berevoe[ti [i la nr. de tel. 0248-
572030, de luni pân` vineri, între orele
9:00 – 14:00.

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri tabl` zincat`, cur`]at jghe-
aburi, vopsit tabla, mici repara]ii.
0722.722.743.

Acoperi[uri. Repara]ii, dulgherie jgheaburi,
burlane, tabl` orice tip. Mansardari. Re-
ducere 40% 30.08.2014. 0724.716.882.

VÂNZåRI DIVERSE
V~nd societate comercial` cu sediul în Bu-
cure[ti. Telefon: 0721.284.846.

VÂNZåRI IMOBILE
Ocazie! V~nd vila Stejarul cu piscin`, la in-
trare \n Balote[ti. Pre] negociabil. Tel.
0722.764.158. 

|NCHIRIERI OFERTE
Oficiul Jude]ean de Po[t` Teleorman
închiriaz` urm`toarele spa]ii situate în: loc.
Ro[iorii de Vede - 450,48 mp, Ofertele se
trimit la Oficiul Jude]ean de Po[t` Teleor-
man, str. Constantin Brâncoveanu nr. 50,
Telefon 0247/313.535, pîn` la 29.08.2014.

CITA}II
Numita Mihai Lumini]a, cu domiciliul \n
sat Brahasesti, com. Brahasesti, jud. Gala]i
este citat` la Tribunalul Gala]i la data de
04.09.2014, \n dosarul civil nr.
2040/121/2014, sala 3, ora 8,30 \n proces cu
D.G.A.S.P.C. Gala]i, pentru exprimarea con-
sim]`m~ntului la adop]ie.

Numita Hanta Anica, cu domiciliul \n sat
Suceveni, com. Suceveni, jud. Gala]i este
citat` la Tribunalul Gala]i la data de
04.09.2014, \n dosarul civil nr.
2542/121/2014, sala 3, ora 8,30 \n proces cu
D.G.A.S.P.C. Gala]i, pentru exprimarea con-
sim]`m~ntului la adop]ie.

Pârâ]ii Botea Ionu], Botea Cristian, Botea
Marioara, Botea Vasilica, sunt cita]i în
Dosarul nr.1538/329/2013 la Judec`toria
Turnu M`gurele, la data de 01.09.2014, ora
08.30 reclamanta fiind Neamu Mariana.

Pârâta Voicu Alina Mihaela se citeaz` în
dosarul nr. 2236/87/2014 al Tribunalui Tele-
orman, în proces cu petentul Stoican Ionel
-Oprea, pentru data de 03.09.2014, ora
8,30, camera civil, complet C1, obiectul
dosarului: executor. 

LICITA}II
Consiliul Local Gârb`u vinde prin licita]ie
public` în data de 02.09.2013, ora 11.30: -
autoutilitar` Aro, an fabrica]ie 1991; -auto-
buz Rocar, an fabrica]ie 1994.
Documenta]ia [i informa]ii suplimentare
pute]i ob]ine la sediul Consiliului Local
Gîrb`u, Com.Gârb`u, nr.5, jud. Cluj. Telefon
nr.0264-283.734.

Activ Grup IPURL cu sediul în Arad, str. Tr.
Buteanu, nr. 1, ap. 1, jud. Arad, lichidator ju-
diciar al SC Sidstel SRL, CUI 1693688, dosar
nr. 2401/108/2007 pe rol la Tribunalul Arad,
anun]` vânzarea la licita]ie public` con-
form prevederilor Legii 85/2006 a imobilu-

lui proprietatea debitorului, situat în Arad,
str. Constitu]iei, FN, jud. Arad, înscris în
Cartea Funciar` nr. 320528 Arad (provenit
din conversia de pe hârtie a CF nr. 6427
Aradul Nou), constând în teren intravilan
în suprafa]` de 2387 mp, înscris sub A1,
Cad: 10702, nr. top: 4327 /1/140/1/1/2/1/16
Aradul Nou, cu supraedificate: hal` pro-
duc]ie \n regim de \n`l]ime parter, \nscris`
sub A1.1 Cad: 10702 – C1, nr. top:
4327/1/140/1/1/2/1/16 Aradul Nou; anexa,
\nscris` sub A1.2 Cad: 10702 – C2, nr. top:
4327/1/140/1/1/2/1/16 Aradul Nou; anexa,
\nscris` sub A1.3 Cad: 10702 – C3, nr. top:
4327/1/140/1/1/2/1/16, cu pre]ul minim de
începere a licita]iei de 350.000 lei. Licita]ia
va avea loc în data de 27.08.2014, ora 13.00,
la sediul Activ Grup I.P.U.R.L. Garan]ia pen-
tru înscrierea la licita]ie este de 10% din val-
oarea de pornire. Înscrierile fli achitarea
garan]iei se pot face pân` cu 1 or` înainte
de începerea licita]iei. Regulamentul de or-
ganizare a licita]iei fli rela]ii suplimentare
se pot ob]ine la sediul Activ Grup IPURL,
tel/fax. 0257.214821, mobil 0744.697814 sau
email activ_grup@yahoo.com.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Ia[i. Serviciul Fiscal Or`[enesc
Hârl`u. Nr. SFH 29564/ 13/08/2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
imobile, anul 2014, luna august, ziua 29,
ora 10. În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se
face cunoscut c` în ziua de 29, luna august,
anul 2014, ora 10, la sediul Serviciului Fiscal
Or`[enesc Hârl`u, str. [tefan Cel Mare [i
Sfânt, nr. 92, se vor vinde prin vânzare la
licita]ie urm`torele bunuri imobile: 1. Pro-
prietate a debitorului Irimia Deac Constan-
tin cu domiciliul fiscal în localitatea Hârl`u,
Str. Alexandru L`pu[neanu, Nr. 30, Jud. Ia[i,
num`r dosar de executare silit` 3267, CNP
1700818220031: Denumirea bunului imo-
bil, descriere sumar`: (se vor indica drep-
turile reale [i privilegiile care greveaz`
bunurile, dac` este cazul): Teren extravilan
în suprafa]` de 20000 mp situat în extrav-
ilanul Ora[ului Hârl`u, situat în tarlaua
T24, parcela P 636/1/8; Pre]ul de evaluare
sau de pornire a licita]iei, exclusiv TVA, este
de: 6.700 lei; Cota TVA lei: -. Creditori:
ANAF- Serviciul Fiscal Or`[enesc Hârl`u;
Ipoteca: Ipotec` de rang I- ANAF- Serviciul
Fiscal Or`[enesc Hârl`u- proces- verbal de
sechestru nr. 13365/ 02.04.2014. 2. Propri-
etate a debitorului Stanescu Veriga cu
domiciliul fiscal în localitatea Hârl`u, Str.
P`storel Teodoreanu, Nr. 26, Jud. Ia[i,
num`r dosar de executare silit`
1510101227873, CNP 1510101227873: Denu-
mirea bunului imobil, descriere sumar`:
(se vor indica drepturile reale [i privilegiile
care greveaz` bunurile, dac` este cazul):
Cl`dire în suprafa]` de 74 mp situat` în
Ora[ul Hârl`u, str. P. Teodoreanu, nr. 26, cu
teren în suprafa]` de 450 mp concesionat
de la Consiliul Local Hârl`u; Pre]ul de eval-
uare sau de pornire a licita]iei, exclusiv TVA,
este de: 19.750 lei; Cota TVA lei: -. Creditori:
ANAF- Serviciul Fiscal Or`[enesc Hârl`u;
Ipoteca: 1. Ipoteca de rang I- ANAF- Servi-
ciul Fiscal Or`[enesc Hârl`u- proces- verbal
de sechestru nr. 13717/03.04.2014. Invit`m
pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i
în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` se
prezinte, pân` la termenul de vânzare sau,
în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua
precedent` termenului de vânzare: oferte
de cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie,
dovada pl`]ii taxei de participare, reprezen-
tând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei
în contul RO54TREZ4065067XXX019752 de-
schis la Trezoreria Municipiului Ia[i, pentru
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i, cod fiscal 4540909; împuternicirea
persoanei care îl reprezint` pe ofertant;
pentru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie de pe certificatul unic de în-
registrare eliberat de oficiul registrului
comer]ului; pentru persoanele juridice
str`ine, actul de înmatriculare tradus în
limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante, declara]ia pe pro-
prie r`spundere autentificat` prin No-
tariat, din care s` rezulte c` au fost
respectate prevederile art. 157. pct. 3 din
HG nr. 1050/2004 pentru aprobarea
Normelor Metodologice a OG 92/2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, repub-
licat`, în sensul c` “debitorul nu va licita
nici personal, nici prin persoan` interpus`”
urmând s` se prezinte la data stabilit` pen-
tru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Îm-
potriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de
15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile
art. 172-174 din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
când urmeaz` s` se ia m`suri de executare
silit`, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informa]ii supli-
mentare, v` pute]i adresa la sediul nostru

sau la telefon num`rul 0232720728, inte-
rior 112. Data afi[`rii: 18.08.2014.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Ia[i. Serviciul Fiscal Or`[enesc
Hârl`u. Nr. SFH 29565/ 13/08/2014. Anun]
privind vânzarea  pentru bunuri mobile,
anul 2014, luna august, ziua 29. În temeiul
art. 162 alin. (1) din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în
ziua de 29, luna august, anul 2014, ora 10, la
sediul Serviciului Fiscal Or`[enesc Hârl`u,
str. [tefan Cel Mare [i Sfânt, nr. 92, se vor
vinde prin vânzare la licita]ie urm`toarele
bunuri mobile: 1. Proprietate a debitorului
SC Rox Sim Vic SRL cu domiciliul fiscal în lo-
calitatea Coarnele - Caprei, num`r dosar de
executare silit` 529, cod de identificare fis-
cal` 17292619: Denumirea bunului mobil,
descriere sumar`: (se vor indica drepturile
reale [i privilegiile care greveaz` bunurile,
dac` este cazul): Dacia Logan nr. înmatric-
ulare IS-25-RSV; Pre]ul de evaluare sau de
pornire a licita]iei, exclusiv TVA, este de:
4.950 lei; Cota TVA lei. - cota de tax` pe val-
oarea ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor
mobile este 24% în conformitate cu
prevederile Ordonan]ei de Urgen]` nr.
58/2010 pentru modificarea [i com-
pletarea Legii 571/2003 privind Codul Fis-
cal [i alte m`suri financiar-fiscale care au
fost publicate în Monitorul Oficial nr. 431
din 28.06.2010. Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de exe-
cutare, înainte de data stabilit` pentru vân-
zare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor
sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul
de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin
licita]ie, pân` în ziua precedent` termenu-
lui de vânzare: oferte de cump`rare; în
cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei
de participare, reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei în contul
RO54TREZ4065067XXX019752 deschis la
Trezoreria Municipiului Ia[i, pentru Admin-
istra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i,
cod fiscal 4540909; împuternicirea per-
soanei care îl reprezint` pe ofertant; pen-
tru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie de pe certificatul unic de în-
registrare eliberat de oficiul registrului
comer]ului; pentru persoanele juridice
str`ine, actul de înmatriculare tradus în
limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante; declara]ie pe pro-
prie r`spundere autentificat` prin Notariat
din care s` rezulte c` au fost respectate
prevederile art. 157, pct. 3 din Hot`rârea Gu-
vernului 1050/2004, pentru aprobarea
Normelor metodologice a Ordonan]ei
92/2003 privind Codul de Procedur` Fis-
cal`, republicat` în sensul c` “debitorul nu
va licita nici personal nici prin persoan` in-
terpus`” urmând s` se prezinte la data sta-
bilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel in-
teresat poate introduce contesta]ie la in-
stan]a judec`toreasc` competent`, în
termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, în conformitate cu
prevederile art. 172-173 din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, repub-
licat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie au-
dierea contribuabilului. Pentru informa]ii
suplimentare, v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la telefon num`rul 0232720728,
interior 112. Data afi[`rii: 18.08.2014.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Suceava. Nr. 76761/13.08.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
mobile, anul 2014, luna septembrie, ziua 3,
l- a licita]ie. În temeiul art. 162, alin. (1) din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de proce-
dur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, se face cunoscut
c` în ziua de 03, luna septembrie 2014,
orele 10.00, în localitatea Suceava, str.
Vasile Bumbac, nr. 7, se vor vinde prin
licita]ie urm`toarele bunuri mobile propri-
etate a debitorului OJSPA Suceava, cu
domiciliul fiscal în localitatea Suceava, str.
Traian Vuia, nr. 15 cod de identificare fiscal`
RO 18719166: Nr. crt, Denumirea bunului
mobil, descriere sumar`:, Pre]ul de evalu-
are sau de pornire a licita]iei, exclusiv TVA,
în lei, Cota TVA: 1, Dacia Logan 1.4i, 2006,
nr. înmatriculare SV-08-ANV, 7343 lei, 24%;
2, Dacia Double Cab 1.9D, 4X4, nr. înmatric-
ulare SV-07-RTN, 5635 lei, 24%; 3, Dacia
Logan 1.4i, 2006, nr. înmatriculare SV-08-
AOG, 7343 lei, 24%. Total: 20321 lei. Bunurile
mobile mai sus men]ionate sunt grevate
de urm`toarele: Creditori: AJFP Suceava;
Sarcini. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze
despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilit` pentru vânzare.
Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt
invita]i s` prezinte, pân` la termenul de
vânzare prin licita]ie, respectiv, pân` în ul-
tima zi lucr`toare precedent` termenului
de vânzare orele 13.00 la sediul AJFP

Suceava – str. Vasile Bumbac, nr. 7: oferte
de cump`rare, dovada pl`]ii taxei de par-
ticipare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; împuternicirea per-
soanei care îl reprezint` pe ofertant; pen-
tru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie de pe certificatul unic de în-
registrare eliberat de oficiul registrul
comer]ului; pentru persoanele juridice
str`ine, actul de înmatriculare tradus în
limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate;
dovada /emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante, urmând s` se
prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i
la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate in-
troduce contesta]ie la instan]a judec`tore-
asc` competent`, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cuno[tin]`, în con-
formitate cu prevederile art. 172-173 din
O.G. 92/2003, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, când urmeaz`
s` se ia m`suri de executare silit`, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pen-
tru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon
num`rul 0230/521358 int. 514. Data afi[`rii:
13.08.2014.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`.
DGRFP Ia[i / AJFP Bac`u. Str. Dumbrava
Ro[ie nr. 1-3, localitatea Bac`u. Nr. 272927
din 11.08.2014. Anun] privind vânzarea de
bunuri mobile [i imobile. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u \n
temeiul art. 159, alin. (1) din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de
Procedur` Fiscal` republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare,
face cunoscut c` în ziua de 28 August
2014 ora 14.00, în localitatea Bac`u, str.
Dumbrava Ro[ie - nr. 1-3, vinde prin
licita]ie public`: teren intravilan, \n
suprafa]` de 850 mp, situat \n Bac`u, str.
Arcadie Septilici, nr. 36, sola 41, parcela
topografic` nr. 1491, \n valoare de 45 644
lei (termenul 3) - proprietate a debitoru-
lui SC Recon Mini SRL cu domiciliul fiscal
\n Bac`u, str. Ana Ip`tescu nr. 3, bl. 3, sc. D,
et. 2, ap. 7, CUI 950205. Autoturism
marca Renault Laguna, 2 vol., break, mo-
torin`, nr. \nmatriculare BC 08 YTS, an
fabrica]ie 2003, proprietate a S.C. Ital
Scarpe SRL, cu domiciliul \n Bac`u, str.
Calea Romanului, nr. 5, CUI 23163945.
Pre]ul de vânzare este de 23213 lei (ter-
menul 1). Rapoartele de evaluare pot fi
consultate la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Bac`u.

Not`: Pre]urile de evaluare nu con]in
TVA. To]i cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor, sunt invita]i s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de ex-
ecutare, înainte de data stabilit` pentru
vânzare. Cei interesa]i \n cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân`
\n ziua precedent` termenului de vân-
zare, respectiv 27 august 2014, ora 16.00:
oferte de cump`rare; dovada pl`]ii taxei
de participare reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei; \mputerni-
cirea persoanei care \l reprezint` pe ofer-
tant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie dupa certifi-
catul unic de \nregistrare eliberat de Ofi-
ciul Registrului Comer]ului; pentru
persoanele juridice str`ine, actul de
\nmatriculare tradus \n limba român`;
pentru persoanele fizice române, copie
de pe actul de identitate; dovada emis`
de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fis-
cale restante, urmând s` se prezinte la
data stabilit` pentru vânzare la locul
fixat \n acest scop. Pentru informa]ii su-
plimentare, v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la telefon nr. 0234/ 510015, in-
terior 257. Data afi[`rii: 11.08.2014.

PIERDERI

Pierdut Certificat ADR nr. 012687, valabil
pân` la 15.08.2018 [i Certificat preg`tire
profesional` a conduc`torului auto din
24.09.2013, ambele eliberate de A.R.R. Tul-
cea pe numele Nicolae Emilian. Se declar`
nule.

Pierdut chitan]` nr.8673319 achitare inte-
gral` contract cu plata în rate
nr.3271/25.06.1997, încheiat cu SC Foi[or SA,
pe numele Vitan Tudora. O declar nul`. 

Adeverin]` achitare integral` apartament,
T`nase Cristiana [i Doru Claudian. O declar
nul`.

Pierdut legitima]ie student pe numele
Mazilu Ioana C`t`lina, eliberat` de Univer-
sitatea Bucure[ti. Se declar` nul`.

MATRIMONIALE

Pensionar, 59 ani, 1.65m, 80kg, Ploie[ti,
apartament, zodia pe[ti, doresc , doamn`
55-60 ani, zodie de ap`. 0344.809.426.
0725.951.689.

Publicitate

Publicitate


