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OFERTE SERVICIU
l SC General Electro Proexim SRL
caută electrician joasă și medie
tensiune. Candidatul ideal: absolvent de școală de profil energetic
sau calificare în domeniu energetic,
carnetul de conducere B- prezintă
un avantaj. Salariu atractiv în
funcție de experiență, bonusuri,
bonuri de masă. Cazare și transport
asigurat pentru persoanele care nu
sunt din București. Pentru mai
multe detalii sunați la:
0770.369.391.
l Clubul Sportiv al Armatei
„Steaua” cu sediul în Bulevardul
Ghencea, nr.35, sector 6, Bucureşti,
organizează concurs pentru
ocuparea pe durată nedeterminată
a următoarelor posturi vacante de
execuţie de personal civil contractual la Centrul de administrare
stadion „Steaua”: Muncitor calificat I (instalator apă-canal) (absolvenţi de studii medii sau generale, 9
ani şi 6 luni vechime în muncă şi în
specialitate)- 1 post; Muncitor calificat III (instalator apă-canal)
(absolvenţi de studii medii sau
generale, 3 ani şi 6 luni vechime în
muncă şi în specialitate)- 1 post.
Desfăşurarea concursului:
20.05.2020, ora 11.00- proba practică; 25.05.2020, ora 10.30- interviu.
Data limită de depunere a dosarelor- 06.05.2020, ora 16.00. Proba
practică se desfăşoară la Complexul
sportiv „Steaua-Ghencea”, Bulevardul Ghencea, nr. 45, sector 6,
Bucureşti, iar interviul se desfăşoară la sediul clubului. Dosarele de
concurs se depun la sediul clubului
unde sunt afişate şi detaliile organizatorice. Datele de contact ale
secretariatului: tel. 021.413.60.07,
int.143.
l Comuna Lunca Bradului, cu
sediul în localitatea Lunca
Bradului, nr.188, județul Mureș,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: 1 post Muncitor calif i c a t , c o n f o r m H . G . n r.
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 14.05.2020, ora 9.00; -Interviul -data și ora interviului vor fi
anunțate după proba scrisă. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii medii sau
școală profesională; -minim 3 ani;
-carnet de conducere categoriile B,
C, E și TR. 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
Comunei Lunca Bradului. Relaţii
suplimentare la sediul: sediul

comunei Lunca Bradului, persoană
de contact: Croitor Adriana sau
Maties Camelia; telefon/fax
0265.558.112; e-mail: lb@cjmures.
ro.
l Primăria Comunei Răucești, cu
sediul în comuna Răucești, str.Principală nr.59, jud.Neamț, organizează concurs pentru ocuparea
postului contractual vacant de
muncitor la Compartiment transporturi și mediu, conform H.G. nr.
286/2011. Condiții: a) studii generale; b) permis conducere cat.B; c)
stagiul militar satisfăcut; d)
vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
contractuale: minimum 2 ani.
Proba scrisă în data de 14 mai 2020,
ora 10.00; Proba practică în data de
15 mai 2020, ora 10.00. 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 Primăriei Răucești.
Relaţii suplimentare la sediul:
Primăriei Răucești, persoană de
contact: Jorjică Zavaliche, telefon
0233.788.003, fax 0233.788.239,
E-mail: primariaraucesti@yahoo.
com

DIVERSE
l Anunt public. In conformitate cu
prevederile H.G. 1076/2004, Asociatia Echilibru cu sediul in municipiul Bucuresti, bulevardul Mircea
Voda, nr. 40, bl. M11, sc. 2, ap. 50,
sector 3, anunţa publicul interesat
asupra deciziei etapei de încadrare
pentru Planul de Management al
ariilor naturale protejate – aria de
protectie speciala avifaunistica
ROSPA0024 Confluenta Olt-Dunare si situl de importanta comunitara ROSCI0044 Corabia - Turnu
Magurele, incluzand aria naturala
protejata de interes national B10.
Ostrovul Mare”, amplasat pe teritoriul administrativ al județelor Olt
si Teleorman, decizie stabilita pe
baza consultărilor realizate in
cadrul Comitetului Special Constituit din data de 10.04.2020: planul
nu necesita evaluare de mediu,
urmând a fi supus procedurii de
adoptare fara aviz de mediu. Informaţii privind potenţialul impact
asupra mediului al planului
propus, pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Teleorman, municipiul Alexandria,
strada Dunării, nr. 1, judetul
Teleorman si la sediul titularului
(municipiul Bucuresti, bulevardul
Mircea Voda, nr. 40, bl. M11, sc. 2,
ap. 50, sector 3) in zilele de luni - joi
intre orele 8:00 - 16:30 si vineri
intre orele 8:00 - 14:00. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la
sediul Agenţiei pentru Protecţia
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ADUNARI GENERALE
CONVOCARE
ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
IORDACHE LAURENȚIU, Presedinte al Consiliului de Administrație al DECIROM SA, cu sediul în Constanța,
Incinta Port, număr Registrul Comerțului J13/516/1991, CUI: RO1890411, în temeiul art. 113 din Legea nr.
31/1990, republicată, convoacă pe data de 27.05.2020, ora 12.00, la sediul societății, pentru acționarii înscriși
în registrul acționarilor la data de 01.05.2020, stabilită ca dată de referință, Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului/situațiilor ﬁnanciare aferente exercițiului ﬁnanciar 2019.
2. Ratiﬁcarea Hotărârii nr. 4 din data de 28.05.2019 a Consiliului de Adminstrație a Decirom SA (pusă la
dispoziția tuturor acționarilor în condițiile legii).
3. Prelungirea mandatului Dnei Felicia Rusu, care are calitatea de auditor extern, pentru o perioadă de 2 ani.
4. Prelungirea mandat Dna Paraschiv Aurelia, în calitate de auditor intern, cu încă 3 ani, începând cu data
de 25.05.2020.
5. Aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 1/19.07.2016 cu 2 ani, începând cu data de 19.07.2020.
6. Actualizarea actului constitutiv al societății ca urmare a modiﬁcărilor adoptate de către AGEA.
7. Desemnarea persoanei care să ducă la îndeplinire publicarea și înregistrarea Hotărârilor AGEA la Registrul
Comerțului.
8. Diverse
Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale, care va ﬁ
depusă la sediul societății, cu cel puțin 48 de ore înainte de AGEA.
În cazul în care, la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Decirom SA nu este statutar
întrunită, a doua adunare se va ține în data de 28.05.2020, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine
de zi.
Relații suplimentare la Secretariat, telefon: 0241.601.265.
IORDACHE LAURENȚIU
Președinte al Consiliului de Administrație

Mediului Teleorman in termen de
10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.
l SC BRICOSTORE ROMÂNIA
SRL, cu sediul în București, Calea
Giulești nr. 1-3, sector 6, anunță
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obținere/reînnoire a
autorizației de mediu, în scopul
desfășurării activității în cadrul
obiectivului Magazin de bricolaj,
amplasat în comuna Bradu, sat
Geamăna, punctul varianta DN 65
B, județul Argeș. Informații privind
impactul asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația de mediu pot fi consultate la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Argeș din municipiul
Pitești, Strada Egalității, nr.50A,
județul Argeș, de luni – vineri, prin
e-mail la adresa: office@apmag.
anpm.ro, sau prin tel/fax:
0248.213.099 /0248.213.200.
l Această informare este efectuată
de Comuna Denta, localitatea
Denta, str.Principală, nr.224, jud.
Timiș, tel. 0256.398.403, ce intenţionează să solicite de la Administraţia
Bazinală de Apă Banat aviz de
gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de „Sistem de canalizare și epurare a apelor uzate în
localitatea/ comuna Denta, județul
Timiș”,amplasate în localitatea
Denta, Jud.Timiș. Această investiţie este nouă. Ca rezultat al acestei
investiţii se vor produce următoarele: -rețea de canalizare prin
presiune pe o lungime de 28315m;
-stație de epurare pentru 2547 L.E.
și Quzi max= 415,19m3/zi; -racor-

duri individuale cu pompe submersibile pentru 725 de parcele. Ca
rezultat al procesului de producție
vor rezulta ape uzate menajere.
Acestea se vor evacua în canalul
Hcn 1214, după ce au fost epurate
în stația de epurare propusă a se
realiza prin proiect. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu
modificările şi completările ulterioare. Persoanele care doresc să
obţină informaţii suplimentare sau
să transmită observaţii, sugestii şi
recomandări se pot adresa solicitantului la adresa de mai sus sau telefonic la dl. Petru Tapanov,
tel.0256.398.403, după data de
17.04.2020.
l Naim TVN Cable TV SRL, localitatea Bucoșnița, nr. 154, jud.
Caraș-Severin, anunță elaborarea
primei versiuni a planului /programului Planului Urbanistic Zonal,
“Elaborare Plan Urbanistic Zonal
(PUZ) Pentru Zona Cu Funcțiuni
Mixte: Parcare și Pensiune”, situat
în extravilanul localității Ghiroda,
identificat prin CF nr. 400635 și
declanșarea etapei de încadrare
pentru obținerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a
planului/ programului se poate
realiza la adresa proiectantului
planului/ programului, localitatea
Timișoara, str.Banul Mărăcine,
nr.13A, zilnic, între orele 07.3012.30. Comentariile și sugestiile se
vor transmite în scris la sediul APM
Timiș, str.B-dul Liviu Rebreanu,
nr.18-18A, în termen de 15 zile
calendaristice de la data prezentului anunț.

SOMAŢII
l Somaţie. Având în vedere că prin
acţiunea civilă ce face obiectul
dosarului nr. 1067/55/2020 al Judecătoriei Arad, Reclamant Ziegler
Carmen Doina, cu domiciliul în
Germania, 66953 Pirmasens, str.
Wormser, nr. 10, solicită înscrierea
dreptului lor de proprietate cu titlul
de uzucapiune, asupra cotei de 1/2
din imobilul înscris în CF 344900
Arad, cu nr. top 1559-1560/b, imobil
asupra căruia este menţionat în
cartea funciară ca şi proprietar
tabular defunctul Aman Ioan,
INVITĂM pe toţi cei interesaţi să
facă opoziţie faţă de această
acţiune, în termen de 1/una/ lună de
la afişarea prezentei somaţii, în caz
contrar urmând ca în termen de 1/
una/ lună de la emiterea celei din
urmă publicaţii să se treacă la judecarea cauzei. Opoziţiile se vor
formula în scris şi se vor depune la
dosarul 1067/55/2020 al Judecătoriei Arad, prin Biroul de depunere
acţiuni şi cereri al acestei instanţe.
Termen de judecată fixat în cauză
după 1/una/ lună- 22.04.2020, sala
146, ora 8.30.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator al Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor Certasig
-Societate de Asigurare și Reasigurare SA. București, Str.Nicolae
Caramfil, nr.61B, Sector 1,
J40/9518/2003, CUI 12408250. În
atenția acționarilor Certasig -Societate de Asigurare și Reasigurare
SA, în considerarea cererilor de
faliment înregistrate la Tribunalul
București de către societate,

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Marți, 21 aprilie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

şi trei mişcări!
Publică un anunţ în doi timpi
ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

respectiv de către Autoritatea de
Supraveghere Financiar, Consiliul
de Administrație al Certasig -Societate de Asigurare și Reasigurare SA
(„Societatea”), convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor
Societății pentru data de
25.05.2020, ora 11.00, la sediul
social sau pe data de 26.05.2020, la
aceeași oră și în același loc, în cazul
în care la prima convocare nu se
vor îndeplini condițiile privitoare la
cvorum, cu următoarea: Ordine de
zi a Adunării Generale Ordinare:
1.Numirea reprezentantului acționarilor conform art.250 din Legea
nr.85/2014, în vederea reprezentării
acționarilor în fața instanței desemnate să analizeze cererea de deschidere a procedurii falimentului. 2.
Numirea administratorului special
conform art.52 și următoarele din
Legea nr.85/2014, sub condiția
admiterii cererii de deschidere a
procedurii falimentului. În conformitate cu prevederile art.117 din
Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu
modificările ulterioare, lista cuprinzând informații cu privire la
persoanele propuse se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia la
sediul Societății începând cu data
publicării convocatorului.
l Consiliul de administraţie al
societății comerciale Ascensorul
Romservice Company S.A.,
J40/6732/1995, CUI/CIF
RO7630585, cu sediul în Bucureşti,
str. Prof. Mitriţă Constantinescu,
nr.6, sector 3, convoacă Adunarea
generală ordinară a acţionarilor
pentru data de 25.05.2020 ora 10, la
sediul societății din București, str.
Prof. Mitriţă Constantinescu, nr.6,
sector 3, cu următoarea ordine de
zi: 1. prezentarea şi aprobarea
raportului de gestiune a consiliului
de administraţie- descărcarea de
gestiune; 2. prezentarea şi aprobarea bilanţului contabil şi a
contului de profit şi pierderi pe
anul 2019; 3. prezentarea și aprobarea repartizării profitului net pe
anul 2019; 4. prezentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020; 5.
prezentarea şi aprobarea fondului
de finanțare- dezvoltare pe anul
2020; 6. prezentarea raportului
comisiei de cenzori. Dacă, la întrunirea Adunării generale ordinare a
acţionarilor din data de 25.05.2020,
condiţiile de cvorum şi de capital
nu vor fi întrunite, astfel încât
lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nu vor putea fi
dezbătute, atunci, convocarea
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor rămâne valabilă în aceleaşi
condiţii de oră, loc şi ordine de zi,

pentru data de 26.05.2020.
Prezentul Convocator îl anulează
pe cel publicat în Monitorul Oficial
al Romaniei partea a IV-a nr.1098
din 20.03.2020.
l Convocare. Administratorul unic
al societății VALM TERENURI
SA, cu sediul în București, Bd.
Pierre de Coubertin nr.3-5, Office
Building, Etaj 2, Cam.5, Sector 2,
înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul
București sub nr. J40/6252/2008,
având Codul de Identificare Fiscală
RO23661524 și Identificatorul Unic
la Nivel European (EUID):
ROONRC.J40/6252/2008 („Societatea”), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la
data de 25.05.2020, la ora 15.30, la
adresa din: București, Bd.Pierre de
Coubertin nr.3-5, Office Building,
etaj 6, Sector 2, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de
18.05.2020, cu următoarea ordine
de zi: 1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății, în temeiul
art.207 alin. (1) lit. a) și art.207 alin.
(2) lit. b) din Legea societăților nr.
31/1990, după cum urmează: (a)
reducerea capitalului social cu
suma de 2.370.000 Lei de la
2.870.000 Lei la 500.000 Lei, ca
urmare a anulării unui număr de
23.700.000 acțiuni, având o valoare
nominală de 0,10 Lei/ acțiune și
valoarea nominală totală de
2.370.000 Lei, precum și aprobarea
mecanismului de reducerea a capitalului social care încorporează
două operațiuni (acoperire pierdere
contabilă cumulată și distribuire
către acționari a unei cote-părți din
aporturi, proporțional cu deținerea
lor în capitalul social), descrise mai
jos după cum urmează: i.aprobarea
acoperirii integrale a pierderii
contabile cumulate, astfel cum este
reflectată în situațiile financiare ale
Societății la data de 31.12.2019, în
cuantum de 365.021,30Lei, în
temeiul art. 207 alin. (1) lit.a) din
Legea societăților nr. 31/1990, prin
reducerea capitalului social al
Societății; și ii.aprobarea reducerii
capitalului social al Societății cu
diferența până la 2.370.000Lei,
respectiv cu suma de
2.004.978,70Lei, reprezentând restituire către acționari a unei cotepărți din aporturi, proporțională cu
reducerea capitalului social și
calculată egal pentru fiecare
acțiune, în temeiul art.207 alin. (1)
lit.a) și art.207 alin. (2) lit. b) din
Legea societăților nr. 31/1990. (b)
Reducerea capitalului social se va
face proporțional, astfel încât deținerile procentuale ale acționarilor
se vor modifica doar în măsura
rotunjirii aritmetice la cel mai apro-

piat număr întreg de acțiuni.
Fiecărui acționar al Societății îi va
fi anulat un număr de acțiuni egal
cu numărul obținut prin înmulțirea
numărului total de acțiuni cu care
se reduce capitalul cu ponderea
procentuală deținută de respectivul
acționar la capitalul social al Societății la data de referință, număr
care va fi rotunjit aritmetic până la
cel mai apropiat număr întreg de
acțiuni. (c)În cazul în care, ca efect
al rotunjirilor aritmetice efectuate
conform literei b) de mai sus, nu se
poate determina de prima dată
valoarea participării la reducerea
capitalului social pentru fiecare
acționar, procesul se reia iterativ
până la alocarea întregii valori cu
care se reduce capitalul social. 2.
Aprobarea modificării art.6.1 și a
art.6.2 din Actul constitutiv al
Societății, ca urmare a reducerii
capitalului social, după cum
urmează: „6.1.Capitalul social al
societății, subscris și integral vărsat
este de 500.000 Lei, constituit
dintr-un total de 5.000.000 de
acțiuni, cu o valoarea nominală de
0,10 Lei /acțiune. 6.2. Structura de
acționariat a societății la data
prezentului act este următoarea:
-Broadhurst Investments Limited,
persoană juridică de naționalitate
cipriotă, cu sediul în Nicosia, 18
Arch. Makariou III, etajul 1, Latsia,
2220, Cipru, având număr de înregistrare în Registrul Companiilor
din Cipru 81692, care deține un
număr de 4.072.484 acțiuni, cu
valoarea nominală de 0,10 Lei/
acțiune, în valoare totală de
407.248,40 Lei, reprezentând
81,44968 % din capitalul social al
societății; -Alți acționari (tip listă),
care dețin un număr de 927.516
acțiuni cu valoarea nominală de
0,10 Lei/acțiune, în valoare totală
de 92.751,60Lei, reprezentând
18,55032 % din capitalul social al
societății.” 3. Aprobarea împuternicirii unei persoane pentru a semna
Actul constitutiv al Societății actualizat în baza hotărârii care aprobă
reducerea capitalului social.
4.Aprobarea împuternicirii unor
persoane în vederea efectuării
formalităților legale ce se impun
pentru îndeplinirea condițiilor de
publicitate a hotărârii care aprobă
reducerea capitalului social și
pentru înregistrarea Actului constitutiv actualizat al Societății. În
cazul în care cvorumul necesar nu
se va întruni la data menționată,
Adunarea Generală Extraordinară
se va ține în data de 26.05.2020, la
aceeași oră și în același loc, cu
aceeași ordine de zi. Documentele
și materialele informative referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi a adunării pot fi obținute de la sediul Societății. Acțio-

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

narii pot participa la adunare
personal sau prin reprezentanți, în
baza unei procuri speciale, conform
dispozițiilor legale în vigoare aplicabile și ale Actului constitutiv.

LICITAŢII
l Gold-Trans-Tur S.R.L., societate
in faliment, prin lichidator judiciar
Andrei Ioan IPURL, cu sediul in
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10,
ap. 31, Jud. Prahova, scoate la
vanzare prin licitatie, autoturism
marca BMW 525D, an fabricatie
2002, km: 719.125, la pretul de 585
euro, fara TVA. Licitatia se va
organiza in data de 17.04.2020, ora
11:30, iar in cazul in care bunul nu
va fi valorificat, aceasta este reprogramata pentru data de 20.04.2020,
21.04.2020, 22.04.2020, 23.04.2020,
24.04.2020, 27.04.2020, 28.04.2020,
29.04.2020, 30.04.2020. Inscrierea
la licitatie se poate efectua cu 48 de
ore inaintea datei tinerii licitatiei,
mai multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de
vanzare se pot obtine de la sediul
lichidatorului judiciar, din Ploiesti,
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
Jud. Prahova, la numerele de
telefon/fax:
0728.485.605/0244.597.808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro.
l Estservices International S.R.L.,
societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL,
cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja,
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
scoate la vanzare prin licitatie,
autotractor marca Renault, km:
925.000, an fabricatie 2013, la
pretul de 6.890 euro, fara TVA.
Licitatia se va organiza in data de
17.04.2020, ora 12:00, iar in cazul in
care bunul nu va fi valorificat,
aceasta este reprogramata pentru
data de 20.04.2020, 21.04.2020,
22.04.2020, 23.04.2020, 24.04.2020,
27.04.2020, 28.04.2020, 29.04.2020,
30.04.2020. Inscrierea la licitatie se
poate efectua cu 48 de ore inaintea
datei tinerii licitatiei, mai multe
relatii precum si achizitionarea
regulamentului de vanzare se pot
obtine de la sediul lichidatorului
judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja,
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
la numerele de telefon/fax:
0761.132.6931, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro.

PIERDERI
l Pierdut certificat înregistrare cu
denumire: Chircalan I. Marian
Valentin -Kinetoterapeut, CIF:
41619188, emis în data de
10.09.2019 de ANAF. Îl declar nul.

GATA!
Simplu, nu?

l Societatea You Forever SRL,
CUI: 18815872, pierdut Certificat
Constatator sediu social emis în
baza declarației pe proprie răspundere nr. 77481/20.12.2016. Îl declar
nul.
l Pierdut card de identitate pentru
avocat emis de Baroul Bucurestiavocat Radu Nicu Bogdan vizat
pentru anul 2019. Il declar nul.

Decese

Cu profundă durere,
anunțăm trecerea în
neființă a mult iubitei
noastre mame,
Doamna Doctor
Ciobotaru (Dumitriu)
Carmen Pantelimonica,
născută la Iași pe 27 iulie
1940. A plecat la Domnul
în Duminica de Paște,
19 Aprilie 2020.
Dumnezeu să o ierte
și să o primească!
Înhumarea are loc în
Franța, la Perpignan, pe
data de 21 Aprilie 2020

După o suferință de
mai multe luni, pe
14 Aprilie s-a stins
din viață

DORINA
TIMARIU
Cu un respect
deosebit pentru
memoria ei și ce a
reprezentat pentru
colegii săi, aceștia îi
aduc un ultim omagiu.
Dumnezeu să o
odihnească în pace!

