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OFERTE SERVICIU

CDI, cu sediul \n Bucure[ti, Str. Electronicii
nr. 48, Sector 2, angajeaz` [ofer cu catego-
ria D pentru transport persoane trasee in-
terjude]ene. 0721.064.184.

SC Ege Nut Trade SRL, Com C`line[ti, sat
V`leni Podgoria, jud. Arge[, angajeaz`: In-
giner proiectant, vechime 5 ani, studii supe-
rioare, pe perioad` nedeterminat`. Condi]ii
de cunoa[terea limbilor englez` [i turc`.
Contact: receptie@efesexport.com, fax:
0248-610601, tel: 0248-610600.

Prim`ria municipiului R~mnicu S`rat orga-
nizeaz` concurs pentru ocuparea   func]iei
publice de execu]ie vacant` de consilier ju-
ridic, clasa I, grad profesional asistent \n
cadrul Compartimentului Juridic – aparatul
de specialitate al primarului municipiului
R~mnicu S`rat. Concursul va avea loc la
sediul Prim`riei municipiului R~mnicu
S`rat \n data de 16.09.2014, ora 10,00 –
proba scris` [i \n data de 18.09.2014, ora
10,00 – interviul. Condi]iile de participare,
la concursul men]ionat mai sus, sunt cele
prev`zute \n art.54 [i 57 alin. (1), (2), (3), (4),
(5) lit .a) din Legea nr.188/1999, privind
Statutul func]ionarilor publici republicat`,
actualizat`. Aceste condi]ii de participare
la concurs se vor afi[a la sediul Prim`riei
municipiului R~mnicu S`rat, precum [i pe
site-ul Prim`riei municipiului R~mnicu
S`rat www.primariermsarat.ro. Dosarele de
\nscriere la concurs se pot depune \n ter-
men de 20 de zile de la data public`rii
anun]ului, la sediul Prim`riei municipiului
R~mnicu S`rat. Dosarele de \nscriere tre-
buie s` con]in` \n mod obligatoriu docu-
mentele prev`zute \n art.49 din H.G.
nr.611/2008, actualizat`. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine la sediul Prim`riei
municipiului R~mnicu Sarat [i la num`rul
de telefon 0238-561.946.

VÂNZåRI IMOBILE

Târgovi[te, cartier ANL vând vil` 260 mp
construi]i, 2008, P+E, 700 mp teren,
48.000 euro, acte la zi. 0722230275

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

VÂNZåRI TERENURI

54.317 mp, teren pentru investi]ie pe DN65,
Slatina, zona exterior Est spre Pite[ti.
0722.655.024.

CITA}II

Stuparu Georgeta domiciliat` în Comun`
Tei[ani, jude]ul Prahova este citat` la data de
01.09.2014 ora 8.30 ca parata în dosar nr
2938/331/2011 la Judec`toria V`lenii de
Munte, Prahova, reclaman]i fiind Cr`ciun Ion
[i Cr`ciun Floarea, pentru pronun]are
hot`râre care s` ]in` loc de act de vânzare
cump`rare.

Numita {indrilaru Mirela cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Lop`tari, jud. Buz`u este
chemat` la Judec`toria Buz`u în data de
13.10.2014, ora 9.00, în calitate de pârât` în
dosarul nr. 15338/200/2014, având ca obiect
stabilire domiciliu minor, stabilire autoritate
exclusiv`.

Numitul Tudor Cristea cu ultimul domiciliu în
Bucure[ti, sector 1, Str. Horia M`celariu nr.16,
bl.A3, sc.4, ap.56, este chemat la Judec`toria
Sector 5 cu sediul în Bucure[ti, Str. Splaiul In-
dependen]ei nr.5, sector 4, cam.P01, C5 civil,
în ziua de 09.09.2014, ora-9.00, în calitate de
pârât, în proces cu Capot` Grigore [i Capot`
Maria reclaman]i, pentru Fond hot`râre care
s` ]in` loc de act autentic, dosar
109/302/2013.

Ben]e Dorin Sorin, domiciliat în Fildu de Sus,
nr.54, jude]ul S`laj, este citat în dosar
nr.7114/337/2013, Judec`toria Zal`u, termen
09.09.2014, în proces cu Ben]e Nicoleta,
divor] cu copii.

Se citeaz`, în calitate de intima]i/pârâ]i, în
dosar nr. 1422/828/2011, numi]ii Radu Bogdan
Mihail, cunoscut cu ultim domiciliu în Româ-
nia, Bucure[ti, B-dul Ana Ip`tescu, nr. 24-26,
et. 3, ap. 34, sector 1, cet`]ean român cu domi-
ciliul în Canada [i Radu Constantin Doru,
cunoscut cu ultim domiciliu în România, Bu-
cure[ti, str. B`icule[ti nr. 11, ap. 15, sector 1,
cet`]ean român cu domiciliul în Canada, cu
men]iunea prezent`rii în data de 05.09.2014,
ora 09,00, la Judec`toria Sibiu.

Pârâta Dicu Mariana este chemat` la
Judec`toria Alexandria, jud. Teleorman,
vineri, 26.09.2014, ora 8,30 în dosarul civil nr.
3689/740/2013, având ca obiect divor] f`r`
minori, reclamant fiind Dicu Ion.

Se citeaz` Costea Andreea Oana cu ultimul
domiciliu cunoscut \n Giurgiu, str. Bucure[ti,
la Judec`toria Giurgiu \n dosarul civil nr.
10745/236/2013 cu termen de judecat` la
02.09.2014, dosar civil av~nd ca obiect divor]
cu copii.

Dosar nr. 2433/245/2013, România,
Judec`toria Ia[i, Sec]ia Civil`, [edin]a public`
de la 27 Ianuarie 2014, Sentin]a Civil` nr.
1042/2014: Pe rol se afl` judecarea cauzei de
Minori [i familie privind pe reclamant
Ciobanu Claudia [i pe pârât Popa Ionut-
R`zvan, având ca obiect divor] exercitarea au-
torit`]ii p`rinte[ti; stabilire domiciliu minor;
pensie de înre]inere. Pentru aceste motive, în
numele legii hot`r`[te: Admite cererea de
chemare în judecat` formulat` de c`tre recla-
manta Ciobanu Claudia, cu domiciliul ales în
Str. Cet`]uia, la fam. Timofte Mihai, nr.3,
bl.761, sc.B, et.4, ap.17 în contradictoriu cu
pârâtul Popa Ionut- R`zvan, domiciliat în co-
muna Praje[ti, jud. Bac`u. Respinge ca neînte-
meiat` cererea reconven]ional` formulat` de
pârâtul reclamant Popa Ionut- R`zvan având
ca obiect stabilirea unui program de vizitare.
Declar` desf`cut` c`s`toria p`r]ilor încheiat`
la data de 03.01.2012 [i înscris` în Registrul de
stare civil` al Prim`riei comunei Pr`je[ti, jud.
Ia[i, sub nr.1 la data de 03.01.2012 pe baza
acordului comun al p`r]ilor. Dispune ex-
ercitarea comun` a autorit`]ii p`rinte[ti cu
privire la minora Popa Giada Giorgiana,
n`scut` la data de 16.04.2008. Stabile[te
locuin]a minorei la domiciliul mamei recla-
mante. Oblig` pârâtul la plata unei pensii de
între]inere stabilit` în cota procentual` de 1/4
raportat la venitul minim pe economie în-
cepând cu data introducerii ac]iunii,
24.01.2013 [i pân` la majorat. Dispune efectu-
area men]iunilor corespunz`toare pe actul
de c`s`torie din registrul de stare civil`. Ia act
cu privire la faptul c` nu se solicit` cheltuieli
de judecat`. Cu drept de apel în termen de
30 de zile de la comunicare, apelul urmând a
fi depus la Judec`toria Ia[i. Pronun]at` în
[edin]` public` ast`zi, 27.01.2014.

Subsemnatul Robotin Ioan, intervenient în
Dosar nr 928/2010 al Judec?toriei N?s?ud
chem în judecat? p~r~?ii Anisia Lipan, Simion
Lipan, Vartolomei Lipan, Domide Lipan,
Gherasim Lipan, Lipan Sofia, Paraschiva
M?ricu?, Sever Gufl`, Iacob Gufl`, S~ngeorzan
Floarea, S~ngeorzan Mina, Todor George, Bu-
reac` Simion, pentru termenul din data de 11
septembrie 2014.

SOMA}II

Soma]ie de uzucapaciune. Reclaman]ii Folf`
Dorel [i Folf` Daniela domicilia]i în comuna
Rodna nr 823, jud Bistri]a-N`s`ud, în Dosar
nr 3525/265/2013 al Judec`toriei N`s`ud, au
solicitat a se constata dobândirea dreptului
de proprietate prin uzucapiune asupra imo-
bilelor înscrise în c.f. 26676 nr top 3851/2 [i
c.f. 26675 nr top 3851/1 Rodna. Aducem la
cuno[tin]` persoanelor interesate, faptul c`
au posibilitatea legal` de a formula opozi]ie,
în termen de 6 luni de la emiterea prezen]ei.
În caz contrar instan]a va trece la judecarea
cauzei. Emis`, în baza încheierii din data de
31 iulie 2014.

Soma?ie de uzucapiune. Reclaman?ii Joja
Anton fli Joja Ioana-Maria domicilia?i în
oraflul S\ngeorz-B?i, str Some[ului nr 86, jud
Bistri?a-N?s?ud, Joja Simion fli Joja Ioana
domicilia?i în oraflul S\ngeorz-B?i, str Teilor
nr 02, jud Bistri?a-N?s?ud, în Dosar nr
2168/265/2013 al Judec?toriei N?s?ud, au so-
licitat a se constata dobândirea dreptului de
proprietate prin uzucapiune asupra imo-
bilelor înscrise în c.f. 27503 nr top 4846/2
S\ngeorz-B?i. Aducem la cunofltin?` per-
soanelor interesate, faptul c? au posibilitatea
legal? de a formula opozi?ie, în termen de 6
luni de la emiterea prezen?ei, în caz contrar
instant va trece la judecarea cauzei. Emis? în
baza încheierii din data de 31 iulie 2014.

Soma?ie de uzucapiune. Reclamantul Pop
fitefan domiciliat în oraflul N?s?ud, str
George Coflbuc nr 139, jud Bistri?a-N?s?ud, în
Dosar nr 1565/265/2013 al Judec?toriei
N?s?ud, a solicitat a se constata dobândirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra imobilelor înscrise în c.f. 28131 nr top
4846 N?s?ud. Aducem la cunofltin?` per-
soanelor interesate faptul c? au posibilitatea
legal? de a formula opozi?ie, în termen de 6
luni de la emiterea prezen?ei, în caz contrar
instant va trece la judecarea cauzei. Emis? în
baza încheierii din data de 31 iulie 2014.

DIVERSE

Unitatea Administrativ Teritorial`
}`nd`rei, jude]ul Ialomi]a, anun]`
ini]ierea procedurii de negociere direct`
pe data de 27.08.2014, ora 10.00, pentru
concesionarea unui teren în suprafa]` de
2284 mp, situat pe [os. Bucure[ti, nr. 188A,
destinat activit`]ii de comer]. Rela]ii su-
plimentare la sediul Unit`]ii Administra-

tiv Teritoriale }`nd`rei, telefon:
0243.273.529, int. 106.

Dosar nr. 2843/245/2013. Judec`toria Ia[i.
Sec]ia Civil`. {edin]a public` de la 15 ianuarie
2014. Sentin]a civil` nr. 347. Admite \n parte
cererea formulat` de reclamanta Harabagiu
Natalia, cu domiciliul \n Ia[i, str. Bucium nr.
34, ap. 5, et. 2,  bl. C1, \n contradictoriu cu
p~r~tul Harabagiu Cristinel, cu domiciliul ac-
tual \n Brescia, Via Ugone nr. 28, Italia. Des-
face c`s`toria p`r]ilor \ncheiat` la data de
29.09.1994 \n fa]a delegatului de stare civil`
de la Prim`ria Bivolari sub nr. 34, din culpa
exclusiv` a p~r~tului. Dispune ca reclamanta
s` revin` la numele purtat anterior c`s`to-
riei, acela de Iordache. Ia act de faptul c` prin
\mplinirea majoratului au r`mas f`r` obiect
cererile privind exercitarea autorit`]ii
p`rinte[ti [i stabilirea locuin]ei minorului.
Oblig` p~r~tul la plata pensiei de \nte]inere
stabilit \n bani, \n cuantum de 1 din venitul
s`u lunar net \n favoarea lui Harabagiu An-
drei Cristian, n`scut la data de 1.12.1995, de
la data introducerii ac]iunii [i p~n` la majo-
ratul minorului. |n temeiul art. 388 Cod Civil,
oblig` p~r~tul la plata echivalentului \n lei a
sumei de 2000 euro c`tre reclamant`, cu
titlu de desp`gubiri. Oblig` p~r~tul la plata
cheltuielilor de judecat` \n cuantum de 1709
lei reprezent~nd tax` de timbre, onorariu av-
ocat, onorariu traduc`tor [i autentificare. Cu
apel \n 30 zile de la comunicare. Pronun]at`
\n [edin]a public`, azi, 15.01.2014.

Dosar nr. 2843/245/2013. Judec`toria Ia[i.
|ncheiere – {edin]a din Camera de consiliu
19.03.2014. Admite \n parte  cererea formu-
lat` de reclamanta Harabagiu Natalia, cu
domiciliul \n Ia[i, str. Bucium nr. 34, ap. 5, et. 2,
bl. C1, \n contradictoriu cu p~r~tul Harabagiu
Cristinel, cu domiciliul actual \n Brescia, Via
Ugone nr. 28, Italia. Dispune \ndreptarea ero-
rilor din dispozitivul sentin]ei civile nr.
347/15.01.2014 a Judec`toriei Ia[i, \n sensul c`,
\n considerente, la pagina 1, paragraful 1, se
va trece “5000 euro”, \n loc de “5000 lei”, la
pagina 2 se va trece Harabagiu Cristian…
n`scut la data de 1.12.1995”, \n loc de
“Harabagiu Cristian,… n`scut la data de
12.12.1995”, la paragraful 4 de la pagina 3 se
va trece “\n data de 1.12.2013 acesta a \mplinit
v~rsta de 18 ani”, \n loc de “\n data de
20.12.2013 acesta a \mplit v~rsta de 18 ani”, \n
dispozitiv se va trece “\n cuantum de 1/4 din
venitul s`u lunar”, \n loc de “\n cuantum de 1
din venitul s`u lunar”. Definitiv`. Cu drept de
apel \n termen de 30 zile de la comunicare.
Pronun]at` \n [edin]` public` azi, 19.03.2014.

Dosar nr. 2843/245/2013. Judec`toria Ia[i.
|ncheiere – {edin]a din camera de consiliu
21.05.2014. Admite \n parte  cererea formu-
lat` de reclamanta Harabagiu Natalia, cu
domiciliul \n Ia[i, str. Bucium nr. 34, ap. 5, et.
2,  bl. C1, \n contradictoriu cu p~r~tul
Harabagiu Cristinel, cu domiciliul actual \n
Brescia, Via Ugone nr. 28, Italia. Dispune
\ndreptarea erorii materiale din consider-
entele \ncheierii de \ndreptare eroare mate-
rial` din data de 19.03.2014, \n prezentul \n
sensul c` la pagina 1 se va trece: “Prin cererea
\nregistrat` pe rolul Judec`toriei Ia[i”, \n loc
de “Prin cererea \nregistrat` pe rolul
Judec`toriei Podu Turcului”. Definitiv`. Cu
drept de apel \n termen de 30 zile de la co-
municare. Pronun]` [edin]` public`, azi,
21.05.2014.

LICITA}II

SC Trebor Exim SRL prin lichidator judiciar
Via Insolv SPRL, scoate la vânzare prin
licita]ie public` bunurile debitoarei la pre-
tul de evaluare. Licita]ia va avea loc în
18.08.2014, ora 14:00 la sediul lichidatoru-
lui, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploie[ti, tel/fax 0244 519800. |n cazul nead-

judec`rii vânzarea va fi reluat` în
ziua de 20.08.2014, 22.08.2014,
aceea[i or`, în acela[i loc.

SC Rolida Com SRL prin lichidator ju-
diciar Via Insolv SPRL, scoate la vân-
zare prin licita]ie public` bunurile
debitoarei la pretul de evaluare.
Licita]ia va avea loc în 18.08.2014,
ora 14:30 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploie[ti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudec`rii vânzarea va fi re-
luat` în ziua de 20.08.2014,
22.08.2014, aceea[i or`, în acela[i
loc.

SC Editura Lvs Crepuscul SRL, soci-
etate aflat` \n reorganizare judi-
ciar`, prin administrator judiciar,
anun]` v~nzarea prin licita]ie pub-
lic` a imobilului situat în Ploie[ti, str.
Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 23A, jude]ul
Prahova, compus din cl`dire [i teren
în suprafa]` de 1327 mp la pre]ul
1.923.100 lei  [i a imobilului situat în
Ploie[ti, str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr.
23A, jude]ul Prahova compus din
cl`dire [i teren în suprafa]` de 446
mp la pretul 352.693,2lei. Pre]ul de
pornire al licita]iei este cel stabilit \n
rapoartele de evaluare. Garan]ia de
participare la licita]ie este 10% din
pre]ul de pornire al licita]iei.
Licita]iile sunt organizate \n baza
hot`r~rii irevocabile de confirmare
a planului de reorganizare [i a
hot`r~rilor Adun`rii Creditorilor din
03.10.2013 [i 12.08.2014 [i vor avea
loc pe data de: 13.08.2014,
14.08.2014, 18.08.2014, 19.08.2014,
25.08.2014, 26.08.2014, 01.09.2014,
02.09.2014, 08.09.2014. 09.09.2014
orele 12.00 la sediul administratorului judi-
ciar din Ploie[ti, strada Ion Maiorescu, bl 33
S1, et. 7, cab 7B. Condi]ii de participare [i
rela]ii suplimentare la telefon: 0344104525.

Direc]ia de Administrare a Domeniului Pub-
lic [i Privat al Jude]ului Suceava (DADPPSV)
cu sediul în mun. Suceava, str. Ion Gr`mad`,
nr.1-3, jud. Suceava, organizeaz` licita]ie pub-
lic` în data de 09 septembrie 2014, ora 11:00
la sediul institu]iei, pentru concesionarea
imobilului, proprietate public` a Jude]ului
Suceava, situat în municipiul Suceava, strada
Petru Rare[ nr. 54, jude]ul Suceava în vederea
înfiin]`rii unei gr`dini]e speciale pentru copiii
cu deficien]e de vedere [i a amenaj`rii unor
spa]ii pentru desf`[urarea de activit`]i speci-
fice destinate persoanelor cu dificult`]i de
vedere. Condi]iile de participare la licita]ie
sunt înscrise în documenta]ia de atribuire ce
poate fi achizi]ionat` direct de la sediul
DADPPSV, cam. 3. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la tel. 0230.211011, persoana de contact
Doina }ugui.

Direc]ia de Administrare a Domeniului Pub-
lic [i Privat al Jude]ului Suceava (DADPPSV)
cu sediul în mun. Suceava, str. Ion Gr`mad`,
nr.1-3, jud. Suceava, organizeaz` licita]ie pub-
lic` în data de 09 septembrie 2014, ora 14:00
la sediul institu]iei, pentru concesionarea
imobilului, proprietate privat` a Jude]ului
Suceava situat în municipiul R`d`u]i, strada
{tefan cel Mare, jude]ul Suceava, în vederea
desf`[ur`rii unor activit`]i comerciale.
Condi]iile de participare la licita]ie sunt în-
scrise în documenta]ia de atribuire ce poate
fi achizi]ionat` direct de la sediul DADPPSV,
cam. 3. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la
tel. 0230.211011, persoana de contact  Doina
}ugui.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice –

Ia[i. Administra]ia Jude]eana a Finan]elor
Publice Bac`u. Serviciul Fiscal Municipal
One[ti. Biroul Colectare [i Executare Silit`.
Nr. 106579/ 30.07.2014. Anun]ul privind
vânzarea pentru bunuri mobile / imobile /
ansamblu de bunuri. Serviciul Fiscal Mu-
nicipal One[ti \n temeiul art. 162 din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare,
face cunoscut c` în ziua de 22 august 2014,
ora 10.00 \n localitatea One[ti, str. Po[tei,
nr. 5, vinde prin licita]ie public`
urm`toarele: Bunurile proprietatea deb-
itorului SC Cimist Trans SRL cu sediul în lo-
calitatea Pirgaresti, cod de identificare
fiscal` 4456833: 1. (primul termen) bunul
imobil cl`dire spa]iu comercial \n
suprafa]` de 66 mp. situat` \n loc. Pir-
garesti, sat Satu - Nou, pre]ul de pornire al
licita]iei este de 44894 lei (exclusiv TVA); 2.
(al treilea termen) bunul mobil autoutili-
tar` Mercedes Vito 108 CDI Furgon, an de
fabrica]ie 2006, motorin`, serie motor
20176447, pre]ul de pornire este de 18274
lei (exclusiv TVA). Bunuri mobile propri-
etate a debitorului SC Cipelcom SRL, cu
sediul \n mun. One[ti, cod de identificare
fiscal` 6616655: 1. (primul termen) bunul
mobil autoutilitar` Dacia 1304, an de fab-
rica]ie 1998, (nu este \n stare de
func]ionare) pre]ul de pornire este de 1425
lei (exclusiv TVA); 2. (primul termen) bunul
mobil autoturism Ford Focus, an de fab-
rica]ie 2002, motorin`, km. la bord 181150,
stare bun`, pre]ul de pornire este de 8168
lei (exclusiv TVA). Vânzarea va avea loc \n
data de 22 august 2014, ora 10.00 la sediul
Serviciului Fiscal Municipal One[ti, str.
Po[tei nr. 5. Ofertan]ii sunt obliga]i s`
depun` pân` la data de 21 august 2014,
taxa de participare reprezentând 10% din
pre]ul de pornire al licita]iei, oferta de
cump`rare scris`, precum [i celelalte acte
prev`zute de art. 162 alin. 7 din OG nr. 92/

2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`,
republicat` cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Raportul de evaluare se afl` la
sediul vânz`torului. Informa]ii supli-
mentare pute]i ob]ine la sediul Serviciu-
lui Fiscal Municipal One[ti, telefon 0234/
320671, interior 209.

PIERDERI

Pierdut atestat profesional de m`rfuri pe nu-
mele Cioar` Virgiliu Lauren]iu. Îl declar nul.

Pierdut adeverin]` achitare integral`
apartament, Str.Zamfir Olaru 8, sector 5,
Bucure[ti, pe numele Necula Iuliana. Declar
nul`. 

Pierdut proces verbal predare primire
locuin]` 5454/9932/ian.1992, pe numele
Coserea Maria. Îl declar nul.

Pierdut Certificat de \nregistrare, Intre-
prindere Individual` Morar Andra Iulia, CUI
28289007, Nr. ORC F06/204/2011, seria B Nr
2522908; de asemenea pierdut Certificat de
Func]ionare, Intreprindere Individual`
Morar Andra Iulia emis de Prim`ria Bistri]a,
nr 4240 din 06.03.2013. Le declar nule.

SC Real Design Company SRL RO 14872352,
J40/8838/2002, Bucure[ti, Sector 4, declar
pierderea [tampilei rotunde. O declar nul`.

Pierdut Certificat constatator pentru sediul
social din Bucure[ti, str. Jiului nr. 29, Sector
1, al SC Pianeta. Terra SRL, având C.U.I.
16503807 [i J40/9477/2004. Îl declar nul.

Pierdut atestat taxi seria CPTx nr. 111685 pe
numele Chitoiu Iulian.

Pierdut Registru Unic de Control seria A
0016631 SC Mary & Andy Design SRL, C.U.I.
7696288 –Sector 4.

DECESE

Publicitate


