JURNALUL NA}IONAL Mar]i, 24 iunie 2014

12

Anun]uri
CUMPåRåRI DIVERSE
Anticariat Aurora cump`r`m c`r]i vechi [i noi,
pictur` [i grafic` româneasc`, ilustrate vechi,
autografe, icoane vechi. Deplasare la domiciliu. 0726.527.097/0751.221.166.

VÂNZåRI DIVERSE
Cartea prezint` unele nout`]i despre
str`mo[ii rom~nilor. Tel. 0733.940772.
0761.674.276.

VÂNZåRI IMOBILE
Vând conac boieresc (fosta CAP), com Ulmeni,
jud. Teleorman. Telefon 0762.649.270
Vând teren în fa]a Aeroportului Interna]ional
Satu Mare- 20.050mp, 2 Euro/mp.
0744.912.311.

|NCHIRIERI CERERI
Persoan` particular`, doresc s` \nchiriez
apartament cu 4 camere decomandat, P - et
1, arter` principal`, cu intrare [i vedere
stradal`, nemobilat, perioad` lung`, \ntr-un
imobil civilizat [i zona civilizat` cu vad.
Folosin]a este pentru birou cu activitate cu
public prefer proprietar. Tel. 0740.035. 177.
0744.652.751.

CITA}II
Iordache Tania este citat` la Judec`toria
Sinaia \n dosar nr. 401/310/2014, la data de
15.07.2014 \n proces cu Iordache Vasile Marius, divor].
Numita Cristea Daniela este chemat` în calitate de pârât` la Judec`toria Gala]i- Sec]ia
Civil` în dosarul nr.5501/233/2013 pentru data
de 11.07.2014, ora 09.00, în proces cu reclamantul Mihai Nicu pentru Fond- modificare
m`suri privind copilul.
Numitul Neagu Petric` domiciliat legal \n sat
Mastacani, com. Mastacani, jud. Gala]i este
citat \n calitate de p~r~t \n contradictoriu cu
DGASPC Gala]i \n Dosarul civil nr.
6712/121/2013, av~nd ca obiect deschiderea
procedurii de adop]ie intern`, cu termen de
judecat` \n data de 22.07.2014, sala 3, ora 9 la
Tribunalul Gala]i.
Numitul Dogan Mustafa cu ultimul domiciliu
cunoscut \n comuna Folte[ti, sat Stoicani, jud.
Gala]i, este citat \n calitate de p~r~t \n contractoriu cu DGASPC Gala]i, \n dosarul civil nr.
5094/121/2013 av~nd ca obiect deschidere
procedur` de adop]ie intern`, cu termen de
judecat` la data de 09.07.2014, sala 3 ora
08:30, la Tribunalul Gala]i.
Numitul Pelipenco Paul domiciliat legal \n
mun. Gala]i, str. Tecuci nr. 91, jud. Gala]i este
citat \n calitate de p~r~t \n contradictoriu cu
DGASPC Gala]i \n Dosarul civil nr.
7817/121/2013, av~nd ca obiect deschiderea
procedurii de adop]ie intern`, cu termen de
judecat` \n data de 22.07.2014, sala 3, ora 9 la
Tribunalul Gala]i.
SC Crang Terminal SRL cu ultimul sediu cunoscut \n Mun. Ploie[ti, str. Cubului nr. 7 J, construc]ia c13, biroul 6, etaj 1, Jud. Prahova,
av~nd CUI 26316725, \nregistrat` la Registrul
Comer]ului cu nr. J29/1792/2009 este
chemat` la Judec`toria Ploie[ti din str. V`leni
nr. 44, cod po[tal 100125., complet CIV 9 \n
ziua de mar]i, 15.07.2014, ora 8.30 \n calitate
de intimat \n proces cu Usurelu Petrica Lucian
\n calitate de contestator pentru fond – contesta]ie la executare ce face obiectul dosarului nr. 18406/281/2013 al Judec`toriei Ploie[ti.
Rom~nia. Judec`toria V`lenii de Munte.
Jude]ul Prahova. Dosar nr. 193/331/2014. Data
06.06.2014. |n temeiul \ncheierii din data de
29.05.2014, potrivit art. 1051 C.proc.civ. ca urmare a cererii \nregistrate pe rolul instan]ei
sub nr. 193/331/2014, prin care se invoc` de
c`tre reclaman]ii Catrinoiu Elena [i Catrinoiu
Ion, domicilia]i \n com. V`rbil`u nr. 118,
jude]ul Prahova, dob~ndirea dreptului de proprietate ca urmare a uzucapiunii asupra imobilului teren \n suprafa]` de 3725 mp, situate
\n pct. Glonatari din com. V`rbil`u, jud. Pra-

hova av~nd ca vecin`t`]i: rest proprietate,
Gheorghe Melania, av~nd nr cadastru 20648,
nr. cadastru 20852, se emite prezenta
Soma]ie pentru to]i cei interesa]i s` fac`
opozi]ie \n termen de 6 luni de la emiterea
celei din urm` publica]ii. |n lipsa opozi]iei formulate \n termen procedural, se va trece la
judecarea cererii. Men]ion`m c` imobilul
este de]inut de c`tre recalaman]ii Catrinoiu
Elena [i Catrinoiu Ion domicilia]i \n com.
V`rbil`u nr. 818, jude]ul Prahova.

DIVERSE
Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator judiciar în dosarul 2470/111/2014
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea SC Castelari Com SRL CUI
4085026 J05/1527/1993 îi anun]` pe to]i creditorii societ`]ii sus men]ionate c` s-a deschis
procedura prev`zut` de Legea nr. 85/2006
[i, în consecin]`: 1. termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]ei
dumneavoastr` asupra averii debitoarei SC
Castelari Com SRL este data de 21.07.2014; 2.
termenul limit` de verificare a crean]elor, întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului
preliminar al crean]elor va fi data de
20.08.2014; 3. termenul pentru solu]ionare
eventualelor contesta]ii va fi data de
25.08.2014 [i termenul pentru afi[area
tabelului definitiv al crean]elor va fi data
24.09.2014; 4. prima [edin]` a adun`rii creditorilor va avea loc în data de 25.08.2014, ora
14.00, la adresa Private Liquidation Group
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11,
jude]ul Bihor.
Judec`toria IASI. Sec]ia civil`. Dosar
33558/245/2013. Se comunic` p~r~tului,
sentin]a civil` nr. 7871. Admite \n parte
ac]iunea exercitat` de c`tre reclamanta
L`z`roaia Ramona Alexandra, CNP
2850207226816, cu domiciliul procedural ales
la cabinet de Avocat Simionescu Sorina din
Ia[i, str. Sf. Laz`r nr. 2, jude]ul Ia[i, \n contradictoriu cu p~r~tul Nastas` Mihai Florentin,
CNP 1830408226738, cu domiciliul \n Ia[i,
cartier Bularga, str. Vl`diceni nr. 11, bl. A9, sc.
B, et. 4, ap. 1, jude]ul Ia[i. Autoritatea p`rinteasc` a minorului Nastas` Alexandru
Valentin, n`scut la data de 12.06.2011, va fi exercitat` \n exclusivitate de c`tre reclamant`.
Stabile[te locuin]a minorului Nastas` Alexandru Valentin, n`scut la data de 12.06.2011, la
mam`, \n Ia[i, str. Prim`verii nr. 13, bl. D1, et. 2,
ap. 11, jude]ul Ia[i. Oblig` pe p~r~tul Nastas`
Alexandru Florentin la plata \n favoare minorului Nastas` Alexandru Valentin, n`scut
la data de 12.06.2011, a unei pensii lunare de
\ntre]inere \n cot` de 1/4 din salariul de baz`
minim brut pe ]ar` garantat \n plata,
\ncep~nd cu data \nregistr`rii prezentei ceeri
de chemare \n judecat` - 16.10.2013, p~n` la
majoratul copilului. Respinge ca ne\ntemeiat` cererea reclamantei de pronun]are a
unei hot`r~rei care s` suplineasc` acordul de
voin]` a p~r`tului \n vederea deplas`rii minorului \n str`in`tate. Oblig` pe p~r~t la plata
c`tre reclamant` a cheltuielilor de judecat`
\n cuantum de 110 lei, din care suma de 30 lei
reprezint` cuantumul taxei judiciare de timbre, iar suma de 80 lei reprezint` cheltuieli
de citare a p~r~tului prin publicitate. Executorie \n ceea ce prive[te stabilirea modului de
exercitare a autorti`]ii p`rinte[ti, stabilirea
locuin]ei minorului [i sumele datorate cu titlu
de obliga]ie de \ntre]inere. Cu drept de apel \n
termen de 30 de zile de la comunicare, cerere
ce urmeaz` a fi depus` la Judec`toria Ia[i. Pronun]at` \n [edin]` public`, azi, 02.06.2014.
Dosar nr. 8561/245/2014. Judec`toria Ia[i –
Sec]ia civil`. Soma]ie. |n temeiul \ncheierii de
[edin]` din 10.06.2014 a Judec`toriei Ia[i, pronun]at` \n dosarul nr. 8561/245/2014, prin
prezenta va inform`m, c`, prin cererea \nregistrat` sub num`r de dosar anterior
men]ionat, reclamantele Gheorghe Mihaela
(fost` Bulhac) (domiciliat` \n Bucure[ti, Calea
Grivi]ei) [i Arhip L`cr`mioara (domiliat` \n
municipiul Petro[ani, str. Saturn, jude]
Harghita), solicit` ca instan]a s` constate prin
hot`r~re judec`toreasc` c` acestea au
dob~ndit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra terenului \n suprafa]` de 3.395
m.p., situat \n Satu Nou, com. Schitu Duca,
jud. Ia[i, tarlaua 2, parcela 90/1,2, av~nd ca
vecin`t`]i: - la Nord – Ciocanaru Ion, La Est –
Mihalache Ion, - La Sud – mo[t. Bulhac Dumitru, Flondor Gheorghe, la Vest – Drum
s`tesc. Orice persoan` fizic` sau juridic` interesat` este somat` ca \n termen de 6 luni
de la afi[area prezentei soma]ii s` formuleze
opozi]ie, ce se va trimite instan]ei, \n scris, cu
referire la num`rul de dosar indicat \n antet.
|n caz contrar, se va proceda la judecarea
cererii.
Se comunic` pârâtului Tirigan Bogdan dispozitivul deciziei civile 636/2013 a Tribunalului Ia[i pronun]at` în dosarul nr. 2512/99/
2005: Respinge apelul formulat de reclaman]ii }irigan Cristina, }irigan Bogdan, }irigan Alexandru [i }irigan Daniela, în calitate
de mo[tenitori ai defunctului }irigan Du-

mitru, împotriva sentin]ei civile nr.
3400/26.03.2003 pronun]at` de Judec`toria
la[i. Admite apelul formulat de pârâ]ii }irigan Olga, lancu Cristina [i }irigan Constantin
împotriva sentin]ei civile nr. 3400/26.03.2003
pronun]at` de Judec`toria la[i, sentin]` pe
care o schimb` în tot în sensul c`: Admite
excep]ia lipsei calit`]ii procesuale active a
reclaman]ilor }irigan Cristina, }irigan Bogdan, }irigan Alexandru [i }irigan Daniela, în
calitate de mo[tenitori ai defunctului }irigan
Dumitru, [i, în consecin]`: Respinge
ac]iunea formulat` de reclaman]ii }irigan
Cristina, }irigan Bogdan, }irigan Alexandru [i
}irigan Daniela, în calitate de mo[tenitori ai
defunctului }irigan Dumitru, în contradictoriu cu pârâ]ii }irigan Olga, lancu Cristina, }irigan Constantin, Comisia Local` Tome[ti de
Fond Funciar [i Comisia Jude]ean` Ia[i de
Fond Funciar, pe excep]ia lipsei calit`]ii procesuale active. Oblig` reclaman]ii }irigan
Cristina, }irigan Bogdan, }irigan Alexandru [i
}irigan Daniela, în calitate de mo[tenitori ai
defunctului }irigan Dumitru, s` achite
pârâ]ilor suma de 6972 lei, cu titlu de cheltuieli de judecat` (fond, apel, recurs). Definitiv`.
Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronun]at` în [edin]a public` din 04.12.2013.

ADUNåRI GENERALE
Convocare: Pre[edintele Consiliului de Administra]ie a SC Romtatay SA, persoan` juridic` român`, cu sediul în România,
Bucure[ti, str. Lt. Nicolae Pascu nr.81, sector 3,
num`r de ordine în Registrul Comer]ului
J40/2798/1992, cod unic de înregistrare
2353700, atribut fiscal RO, capital social
1.082.025 lei, convoac` Consiliul de Administra]ie în data de 29.07.2014, ora 10.00. ﬁedin]a
se va desf`[ura prin intermediul mijloacelor
electronice la distan]` (e-mail). Consiliul de
Administra]ie a SC Romtatay SA va avea
urm`toarea ordine de zi: 1. Schimbarea titulaturii postului din „Director General” în „Director” [i numirea noului Director începând cu
data de 01.09.2014. Pre[edintele Consiliului
de Administra]ie, Eduardo Miralta Goncalves
De Faria.

LICITA}II
Partium Insolvency IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 12125/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea SC
Augimar Ro SRL, J05/2499/2008, CUI:
RO21744380 scoate la vânzare prin licitatie
public` urm`toarele bunuri imobile situate
în Oradea, str. Ogorului nr. 63-A: hal` industrial` cu suprafa]` util` de 1.483 mp [i teren
aferent cu o suprafa]` de 3.062 mp, pre] de
pornire 450.000 de EURO. Licita]ia va avea loc
în data de 02.07.2014 ora 11:00 la adresa din
Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În cazul de
nereu[it` licita]ia se va relua în data de
09.07.2014 respectiv 16.07.2014 la aceea[i or`
[i adres`. Regulamentul de vânzare, caietul
de sarcini [i informa]ii suplimentare se pot
ob]ine de la lichidator: Tel: 0359/463661 Fax:
0359/463662.
Erat` la publica]ia de vânzare din data de
30.05.2014: Debitorul SC Bacont Mca Construct SRL SRL -în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, conform
aprob`rii Adun`rii Creditorilor din data de
15.05.2014, scoate la vânzare prin licita]ie public` proprietatea imobiliar` situat` în loc.
Clinceni, jud. Ilfov, tarlaua 5/1, parcela 15/1/3,
lotul 1, nr. cadastral 247/1 compusa din: cl`dire cu destina]ie birouri; -cl`dire utilizat`
ca spa]iu de produc]ie; -teren aferent; Pre]ul
de pornire este de 203.518 euro, exclusiv TVA
(pl`tibili în lei la cursul BNR din data efectu`rii
pl`]ii). Pre]ul Caietului de sarcini este de
3.000 lei, exclusiv TVA. Toate [edin]ele de
licita]ie vor avea loc la sediul de coresponden]` al lichidatorului judiciar din Bucure[ti,
str. Buze[ti nr.71, et.2, cam.203, sector 1 în
datele men]ionate în publica]ia de vânzare,
nu la sediul de coresponden]` din Bd. Lucian
Blaga nr.4, et.8, sector 3, cum a fost
men]ionat în publica]ia de vânzare.
Anun] privind vânzare de bunuri imobile anul
2014 luna 06 ziua 23. În temeiul art.162 din
O.G. nr. 92/2003, republicat`, privind Codul de
procedur` fiscal`, se face cunoscut prin
prezenta c` în ziua de 04.07.2014 ora-10.00, în
localitatea Haghig, nr.258, jude]ul Covasna, se
vor vinde prin licita]ie public` urmatoarele
bunuri imobile, proprietatea SC Agromec SA
cu sediul în localitatea Haghig, nr. 543, jude]ul
Covasna, 2.Teren intravilan (cur]i) [i construc]ii
([opron, [opron, depozit carburan]i, atelier) în
suprafa]` total` de 6.029 mp CF 3896 Haghig,
nr.top 60/70, 6311/1, 6322/1, 60/28/1, 60/29/1
-pre] de pornire al licita]iei 197.550lei (diminuat cu 25% fa]` de pre]ul ini]ial). Pre]urile de
pornire a licita]iei nu con]in TVA. Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt grevate de
urm`toarele: sarcini asupra bunurilor imobile
înscrise în CF 3896 Haghig, nr.top 60/70,
6311/1, 6322/1, 60/28/1, 60/29/1 sunt: în
favoarea Comunei Haghig prin înscrierea
dreptului de ipotec` legal` în baza proceselor

verbale de sechestru nr.4610/01.11.2013.
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` în ziua
precedent` termenului de vânzare: -oferta de
cump`rare; -dovada pl`]ii taxei de participare
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei în contul RO02 TREZ 2565 006X XX00
1998 deschis la Trezoreria Municipiului Sf.Gheorghe sau dovada constituirii garan]iei sub
forma scrisorii de garan]ie bancar`.
Men]ion`m c` la data ]inerii licita]iei organul
de executare va verifica creditarea contului de
mai sus deschis la Trezoreria Municipiului
Sf.Gheorghe; -împuternicire autentificat` a
persoanei care îl reprezint` pe ofertant; -pentru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare 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; -pentru persoanele fizice str`ine, copie de pe pa[aport; dovada emis` de creditorii fiscali, în original,
c` nu au obliga]ii fiscale restante datorate atât
bugetului consolidat al statului, cât [i pentru
obliga]iile datorate bugetului local (certificate
de atestare fiscal`). Împotriva 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.172-173 din Ordonan]a Guvernului
nr.92/2003, republicat`. Potrivit dispozi]iilor
art.9, alin.2, lit.d) din Ordonan]a Guvernului
nr.92/2003, republicat`, când urmeaz` s` se
ia m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la
sediul nostru sau la telefon num`rul
0267.366.904.
Anun] de licita]ie: 1. Informa]ii generale
privind concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, num`rul de telefon, telefax [i/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.: Comuna R`te[ti prin Consiliul Local
R`te[ti, cu sediul în Sat Tigveni, cod po[tal
117610, Str. DJ 702 G, Nr. 26, Jude] Arge[, cod fiscal 4972001, tel. 0248-664066, fax 0248664011, e-mail: primariaratesti@yahoo.com.
2. Informa]ii generale privind obiectul conce-

siunii, în special descrierea [i identificarea
bunurilor care urmeaz` s` fie concesionate:
Teren intravilan în suprafa]` de 2950 mp. 3. Informa]ii privind documenta]ia de atribuire: La
procedura de licita]ie vor fi accepta]i ofertan]ii
care îndeplinesc cumulativ condi]iile: A. Persoan` juridic` str`in`: a) S` fie agent economic înregistrat în str`in`tate; b) S` nu fie
insolvabil, în stare de faliment sau în lichidare;
c) Administratorii lor s` nu fie condamna]i în
procese penale pentru infrac]iuni (cazier judiciar); d) S` nu aib` restante de plat` la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele
locale [i alte obliga]ii [i contribu]ii legale; e)
S` nu furnizeze date false în documentele de
calificare; B. Persoan` juridic` român`: a) S`
fie agent economic înregistrat la Oficiul Registrului Comer]ului din România; b) S` nu fie
insolvabil, în stare de faliment sau în lichidare;
c) Administratorii lor s` nu fie condamna]i în
procese penale pentru infrac]iuni (cazier judiciar); d) S` nu aib` restante de plat` la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele
locale [i alte obliga]ii [i contribu]ii legale; e)
S` nu furnizeze date false în documentele de
calificare; C. Persoan` fizic`: a) S` nu fie condamnat în procese penale pentru infrac]iuni;
b)S` nu aib` restan]e la plata la impozite, taxe
locale. 3.1 Modalitatea sau modalit`]ile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documenta]iei de atribuire:
În baza unei cereri scrise de la sediul Consiliului Local R`te[ti. 3.2. Denumirea [i adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate ob]ine un
exemplar din documenta]ia de atribuire: Secretariatul Prim`riei R`te[ti, comuna R`te[ti,
jude]ul Arge[, DJ 702 G, nr.26, sat Tigveni. 3.3.
Costul [i condi]iile de plat` pentru ob]inerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonan]ei de urgen]` a Guvernului nr. 54/2006: 100 lei. 3.4. Data limit` pentru solicitarea clarific`rilor: 25.07.2014, ora
12:00. 4. Informa]ii privind ofertele: Ofertele
se redacteaz` în limba roman`. Ofertan]ii
transmit ofertele lor în dou` plicuri sigilate,
unul exterior [i unul interior. Pe plicul exterior
se va indica obiectul concesiunii pentru care
este depus` oferta. Plicul exterior va trebui s`
con]in` documentele de calificare. Pe plicul interior, care con]ine oferta propriu-zis`, se înscriu numele s`u denumirea ofertantului,
precum [i domiciliul sau sediul social al acestuia, dup` caz. Plicurile sigilate se predau
comisiei de evaluare în ziua fixat` pentru de-

schiderea lor. 4.1. Data limita de depunere a
ofertelor: 30.07.2014, ora 10:30. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Secretariatul
Prim`riei R`te[ti, comuna R`te[ti, sat Tigveni,
nr. 26,DJ 702 G. 4.3. Num`rul de exemplare în
care trebuie depus` fiecare ofert`: Oferta se
depune în dou` 2 exemplare un exemplar în
original [i unul în copie [i se va men]iona pe
fa]a plicurilor „original” [i „copie”. 5. Data [i
locul la care se va desf`[ura [edin]a public`
de deschidere a ofertelor: 30.07.2014, ora
11:00, secretariatul Prim`riei Comunei R`te[ti,
comuna R`te[ti, sat Tigveni, nr.26, DJ 702 G,
jude]ul Arge[. 6. Denumirea, adresa, num`rul
de telefon, telefax [i/sau adresa de e-mail a instan]ei competente în solu]ionarea litigiilor
ap`rute [i termenele pentru sesizarea instan]ei: Tribunalul Arge[, Bulevardul Eroilor,
nr. 3-5, Tel: 0248216599; 0248624 144;Fax:
0248212410; E-mail:tr-arges@just.ro. 7. Data
transmiterii anun]ului de licita]ie c`tre institu]iile abilitate, în vederea public`rii:
23.06.2014.

PIERDERI
Declar pierdute [i nule contractele cu nr.
AP557950, AC285417, apar]inând SC Asirom,
agent Cr`can` Marius.
Pierdut CI cu seria RD 378865 pe numele Furtun` C`t`lin R`zvan Gabriel. O declar nul`.
Pierdut Certificat constatator emis în baza Legii
359/2004, societatea Barbarossa Distribution
SRL, J23/2411/2013, C.U.I. 32117166, îl declar nul.
Pierdut adeverin]` achitare integral`
nr.4100/1608/1991, Militaru Gheorghe [i Militaru Vasilica. O declar nul`.
Pierdut duplicat proces verbal eliberat în
30.06.1983, pe numele Costeniuc Mihai [i
Ioana. Îl declar nul.
Pierdut chitan]` plat` integral` apartament,
pe numele Muntean Natalia. O declar nul`.
Pierdut proces verbal aferent contract 5867, pe
numele P`un Stan [i P`un Ioana. Declar nul.
Pierdut proces verbal predare-primire ap.64,
bloc Z5, et.10, Str. Valea Ro[ie nr.9, Bucure[ti,
pe numele Constantinescu Ileana [i Constantinescu Mircea. Îl declar nul.
Publicitate

