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Publică un anunț în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariției

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Royal Club angajează, pentru 
salonul de masaj pentru adulti din 
București, fete cu fizic plăcut, cu sau 
fără experiență. Activitate legală. 
Exclus activități sexuale. Câștiguri 
garantate de peste 4.000Lei. Cazare 
la cerere. Relații: 0767.050.974. Totul 
confidențial!

l Agenţia Naţională pentru Locu-
inţe organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a unui post vacant de șofer grad I, 
studii medii, din cadrul Comparti-
mentului Contabilitate –Direcția 
Economică. Condiţiile de participare 
la concurs: A. Generale -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 3 din  Hotărârea 
nr.286/ 2011 pentru aprobarea Regu-
lamentului -cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profe-

sionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulteri-
oare; B. Specifice -Studii medii 
absolvite cu diplomă de  bacalau-
reat. -Permis conducere categoria B; 
-Vechime în studii medii necesare 
exercitării funcției contractuale: 
minimum 6 ani. Concursul se orga-
nizează la sediul Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe (ANL) din B-dul. 
Unirii, nr. 61, bloc F3, Sectorul 3, 
București, în data de 20 februarie 
2019, ora 12.00 proba practică și 26 
februarie 2019, ora 12.00 –interviu. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediul ANL la secretarul 
comisiei de concurs –Serviciul 
Resurse Umane și Managementul 
Calităţii până la data de 12 februarie 
2019, ora 16.30.  Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul ANL din 
B-dul. Unirii ,  nr.61, bloc. F3, 
Sectorul 3, București, de la secre-
tarul comisiei de concurs, la telefon 
021.320.44.60 interior 2040 și pe 
site-ul www.anl.ro.

l U.A.T. Municipiul Sebeș organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a uneii funcţii publice de execuţie 
vacante de: 1. Inspector, clasa I, grad 
profesional superior din cadrul Biro-
ului Buget, Finanțe, Contabilitate, 
Salarizare -Id Post: 206680. Probele 
stabilite pentru postul scos la 
concurs: proba scrisă și interviul. 
Data, ora și locul desfășurării 
concursului: -28.02.2019, ora 11:00, 
Sebeș, Parcul Arini, nr. 1 (sediul 
Primăriei Municipiului Sebeș) -proba 
scrisă; -05.03.2019, ora11:00, Sebeș, 
Parcul Arini, nr. 1 (sediul Primăriei 
Municipiului Sebeș) -proba interviu; 
Termenul de depunere al dosarului 
de înscriere: 18.02.2019, ora 14:00. 
Condiţii de participare pentru postul 
de inspector, clasa I, grad profesional 
superior din cadrul Biroului Buget, 
Finanțe, Contabilitate, Salarizare: 
-candidatul trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 -privind 
Statutul funcţionarilor publici cu 
modificările și completările ulteri-
oare; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă  
în specialitatea –științe economice; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minim 7 ani.

l Primăria Comunei Jucu, cu sediul 
în localitatea Jucu de Sus, nr.112, 
judeţul Cluj, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de 
consilier superior, Compartiment 
Contabilitate, 1 post. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 28.02.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 04.03.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 

diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în dome-
niul știinţe economice; -vechime: 
minim 7 ani; -candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen 
de 20 zile de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Jucu, loca-
litatea Jucu de Sus, nr.112, judeţul 
Cluj. Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăria Comunei Jucu, localitatea 
Jucu de Sus, nr.112, judeţul Cluj, 
persoană de contact: Hodiș Brîndușa 
-secretarul Comunei Jucu, telefon: 
0264.233.084, fax: 0264.233.086, 
e-mail: office@primariajucu.ro.

l În conformitate cu prevederile 
Legii nr.95/2006, privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările și 
completările ulterioare, și ale OMS 
nr.284/2007, privind aprobarea Meto-
dologiei-cadru de organizare și desfă-
șurare a concursurilor/examenelor 
pentru ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director din spitalele 
publice, modificat de art.1 din OMS 
nr.954/2017, Spitalul Municipal, cu 
sediul în Olteniţa, str.Argeșului, 
nr.134, judeţul Călărași, organizează 
concurs/examen pentru ocuparea 
funcţiilor specifice comitetului 
director al unităţii ,  după cum 
urmează: -1 post de director medical. 
La concurs/examen se pot înscrie 
candidaţii care îndeplinesc, cumu-
lativ, criteriile generale și specifice. 
Criteriile generale sunt următoarele: 
a)au domiciliul stabil în România; b)
nu au fost condamnaţi definitiv 
pentru săvârșirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârșite cu intenţie, care i-ar 
face incompatibili cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care 
a intervenit reabilitarea; c)au o stare 
de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate 
de medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; d)nu au vârsta de 
pensionare, conform prevederilor 
legale în vigoare. Criteriile specifice 
sunt următoarele pentru directorul 
medical: 1.sunt absolvenţi de învăţă-
mânt universitar de lungă durată, cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul medicină, specializarea 
medicină; 2.sunt confirmaţi cel puţin 
medic specialist; 3.au minimum 5 ani 
vechime în specialitatea respectivă. 
C o n c u r s u l / e x a m e n u l  p e n t r u 
ocuparea funcţiilor specifice comite-
tului director al unităţii se va orga-
niza în data de 20.02.2019, ora 10.00, 
proba scrisă, respectiv data de 
22.02.2019, ora 10.00, susţinere orală 
a proiectului de specialitate, ora 
13.00, interviul de selecţie, la sediul 
unităţii. Data-limită până la care se 
pot depune actele pentru dosarul de 
concurs este 12.02.2019. Bibliografia 
pentru concurs/examen și teme-
le-cadru pentru proiectul de speciali-
tate se afișează la sediul Spitalului 
Municipal Olteniţa și se publică pe 
site-ul spitalului: www.spitaloltenita.
ro. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la telefonul: 0242.515.931, int.237- 
Biroul Resurse Umane.

l Municipiului Târnăveni, judeţul 
Mureș, anunţă concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacantă din cadrul Aparatului de 
Specialitate al Primarului: 1.consilier, 
clasa I, gradul profesional debutant, 
din cadrul Compartimentului Infor-
matică. Condiţii de participare la 
concurs: Condiţii generale: -candi-
daţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2). Condiţii specifice: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în următoarele domenii: -infor-
matică, specializarea informatică /
informatică aplicată; -calculatoare și 
tehnologia informaţiei, specializarea 
calculatoare /tehnologia informaţiei/ 
ingineria informaţiei; -cibernetică, 
statistică și informatică economică /
economie, specializarea informatică 
economică; -contabilitate, speciali-
zarea contabilitate și informatică de 
gestiune; -fără vechime în speciali-
tate studiilor necesare ocupării 
postului. Condiţiile de desfășurare a 
concursului: -data de desfășurare a 
c o n c u r s u l u i :  - p r o b a  s c r i s ă , 
28.02.2019, ora 10.00; -interviul, 
04.03.2019, ora 14.00; -locul de desfă-
șurare a concursului: sediul institu-
ţiei, Municipiul Târnăveni, str.Piaţa 
Primăriei, nr.7. Dosarul de concurs se 
depune de către candidaţi în termen 
de 20 de zile de la data publicării 
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anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. Depunerea 
dosarului, formularul de înscriere şi 
relaţii suplimentare la camera nr. 30, 
Serviciul Organizare Salarizare 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n : 
0265.443.400, int.39.

l Autoritatea Națională de Regle-
mentare pentru Serviciile Comuni-
tare de Utilități Publice -ANRSC, cu 
sediul în strada Stavropoleos, nr.6, 
sector 3, Bucureşti, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractuale, de condu-
cere şi de execuție, vacante, pe 
durată nedeterminată: 1. Expert 
debutant la Serviciul contracte din 
cadrul Direcției generale reglemen-
tări, autorizări: -studii de speciali-
tate: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul tehnic, 
economic sau juridic, vechime în 
specialitatea studiilor:-; 2.Director, 
gradul profesional II, la Direcția 
prețuri, tarife, ajutor de stat: -studii 
de specialitate: studii universitare de 
l icență absolvi te  cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
economic sau tehnic, vechime în 
specialitatea studiilor: minimum 5 
ani; 3.Expert, gradul profesional II, 
la Serviciul prețuri, tarife din cadrul 
Direcției prețuri, tarife, ajutor de 
stat: -studii de specialitate: studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de  lungă durată  absolvi te  cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul tehnic sau economic, 
vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 6 luni; 4.Expert, gradul 
profesional II, la Serviciul monitori-
zare din cadrul Direcției generale 
monitorizare şi control: -studii de 
specialitate: studii universitare de 
l icență absolvi te  cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
tehnic,  economic, juridic etc. , 
vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 6 luni; 5.Expert, gradul 
profesional II, la Serviciul control 
din cadrul Direcției generale moni-
torizare şi control: -studii de specia-
litate: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul tehnic, 
economic, juridic etc., vechime în 
specialitatea studiilor: minimum 6 
luni; 6.Expert, gradul profesional 
IA, la Agenția teritorială Nord-Est 
din cadrul Direcției generale moni-
torizare şi control: -studii de specia-
litate: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul tehnic, 
economic, juridic etc., vechime în 
specialitatea studiilor: minimum 6 
ani şi 6 luni. Concursul se organi-
zează în data de 20.02.2019, ora 

10.00 -proba scrisă şi în data de 
27.02.2019, ora 10.00 -interviul, la 
s e d i u l  A N R S C .  D o s a r e l e  d e 
înscriere la concurs se pot depune la 
sediul ANRSC, până la data de 
12.02.2019, inclusiv, după următorul 
program: de luni până vineri, între 
orele 9.00-13.00. Condițiile de parti-
cipare, bibliografia şi actele solici-
tate candidaților pentru dosarul de 
înscriere se afişează la sediul institu-
ției şi pe pagina de internet: www.
anrsc.ro. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul  ANRSC şi  la 
numărul de telefon: 021.317.97.51, 
int.167.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revo-
luţiei, nr.77, judeţul Arad, organi-
zează concurs în vederea ocupării 
următorului post contractual vacant: 
-1 (un) post de paznic, cod COR 
962907, pe perioadă nedeterminată, 
în cadrul Serviciului Social Adminis-
trativ. Condiţii specifice: -Nivelul 
studiilor: medii. Data-limită de depu-
nere  a  dosare lor  de  concurs : 
13.02.2019, ora 16.00. Data susţinerii 
probei scrise: 21.02.2019, ora 12.00. 
D a t a  s u s ţ i n e r i i  i n t e r v i u l u i : 
25.02.2019, ora 12.00. Toate probele 
se vor susţine la sediul Universităţii 
„Aurel Vlaicu” din Arad, b-dul Revo-
luţiei, nr.77. Anunţul ce cuprinde 
conţinutul dosarului de concurs, 
condiţiile generale şi specifice, calen-
darul de desfăşurare a concursurilor, 
bibliografia şi, după caz, tematica se 
publică pe portalele: www.posturi.
gov.ro şi pe: www.uav.ro.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revo-
luţiei, nr.77, judeţul Arad, organi-
zează concurs în vederea ocupării 
următorului post contractual vacant: 
-3 (trei) posturi de îngrijitor, cod 
COR 515301, pe perioadă nedetermi-
nată, în cadrul Serviciului Social 
Administrativ. Condiţii specifice: 
-Nivelul studiilor: generale; -Vechime 
în specialitatea postului: minim 2 
ani. Data-limită de depunere a dosa-
relor de concurs: 13.02.2019, ora 
16.00. Data susţinerii probei scrise: 
21.02.2019, ora 10.00. Data susţinerii 
interviului: 25.02.2019, ora 10.00. 
Toate probele se vor susţine la sediul 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din 
Arad, B-dul Revoluţiei ,  nr.77. 
Anunţul ce cuprinde conţinutul 
dosarului de concurs, condiţiile gene-
rale şi specifice, calendarul de desfă-
şurare a concursurilor, bibliografia şi, 
după caz, tematica se publică pe 
portalele: www.posturi.gov.ro şi pe: 
www.uav.ro.

PRESTĂRI SERVICII
Execut renovări complete: 
zugrăveli, instalații sanitare, 
e l e c t r i c e ,  f a i a n ț ă  e t c .  
www.constructorievaluati.ro. 

CITAŢII
l Numita Beres Krisztina, cu domi-
ciliu necunoscut, este chemată la 

Tribunalul Bistrița pe data de Mier-
curi, 20.02.2019, în calitate de pârât, 
dosarul civil nr.1153/265/2016.

l Zamfiroiu Ana, cu domiciliul în 
comuna Alunu, județul Vâlcea, este 
chemată la Judecătoria Horezu, 
județul Vâlcea, în 08.02.2019, în 
proces cu Zamfiroiu Ion şi Zamfiroiu 
Elena, obiect rezoluțiune contract, 
dosar nr. 2059/241/2017.

l Se citează numiții Catarig Elena, 
Tomi Reghina, Tomi Viorica, Doboş 
Titus, Doboş Ana, Doboş Reghina, 
Doboş Valeriu, Bota Ștefania, Galeş 
Yuan, Rauca Onofrim, Ureche Ioan, 
Sucilă Maria, Mureşan Maria, Rus 
Iftinia, Sas Maria, Galeş Sava, Galeş 
Maria, Galeş Ilarion, Galeş Nicolae, 
Galeş Paraschiva, Galeş Tudor, Galeş 
Ironim, Galeş Luca, Galeş Kelemen, 
Galeş Onisim, Galeş Lucreția, 
Lupşan Saveta, Buta Clement şi 
Galeş Todosia, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 1656/265/2016 al Judecă-
toriei Năsăud, în proces cu Bogolin 
Lenuța, având ca obiect uzucapiune, 
succesiune,  ş .a. ,  cu termen la 
12.03.2019

l Se citează numitul Hoha Matro-
nică, în calitate de pârâți în dosarul 
nr. 482/265/2018 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Keck Mihăilă şi 
Dudu Eugenia, având ca obiect vali-
dare contract s.a., cu termen la 
20.03.2019

l Se citează numiții Cunta  Ana, 
Bulta Tecla s.l. Budusan Alexandru, 
Pop Ioan lui Trofim, Buia Macedon 
lui Ioan, Buia Solomon lui Ioan, Buia 
Alexa lui Ioan, Buia Xenia lui Ioan, 
Buia Maxim lui Ioan, Buia Ioana, 
B u i a  S i m i o n ,  M a r i a  B e r c i u , 
Rambulea Reghina, Berciu Ana, 
Berciu Ioan, Pop  Ioan lui Trofim, 
Sot Maria, Sot Ioana, Sot Ioan, Buga 
Ana, Buga Maria, Bolfa Leon, Buga 
Dumitru ,  Spa imoc  S .Maxim, 
Spaimoc A. Floarea, Apostol  Ana, în 
calitate de pârâți în dosarele nr. 
755/265/2018,  1929/265/2018, 
1930/265/2018, 1931/265/2018, 
1932/265/2018, 1933/265/2018 ale 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Pop Buia-Pavel Ovidiu, având ca 
obiect  succesiune şi partaj, toate cu 
termen la 20.03.2019

l Se citează numiții Cozonac Ioana 
s.l. Flamand Alexandru, Cozonac 
Anastasia s.l. Pui Iacob, Hadarau 
Paraschiva s.l. Teodor Ureche, 
Avram Varvara cas. Vartic, Avram 
Palagea cas. Croitor, Avram Lazar, 
Lorint Stefan, Lorint Virginia, 
Cozonac Paraschiva s.l.  Bozga 
Toader şi Avram Arefta, în calitate 
de pârâți în dosarul nr. 612/265/2018 
al Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Adaus Letitia, având ca obiect succe-
siune, partaj s.a., cu termen la 
20.03.2019

l Se citează numiții Marcus Octa-
vian, Marcus Emil şi Spaimoc Ana, 
în calitate de pârâți în dosarul nr. 
2088/265/2018 al  Judecătoriei 

Năsăud, în proces cu Buta Ioana, 
având ca obiect succesiune, cu 
termen la 19.03.2019

l Se citează numitul Costan 
Dumitru Dănuț Radu, în calitate de 
intimat în dosarul nr. 2913/265/2011* 
al Tribunalului Bistrița-Năsăud, în 
proces cu Acu Dumitru şi Acu 
Anuța, având ca obiect recurs, cu 
termen la 13.02.2019

l Se citează numiții Ohler Catarinei 
şi Ohler George, în calitate de pârâți 
în dosarul nr. 3193/265/2018 al Jude-
cătoriei Năsăud, în proces cu Flore 
Gherasim, Flore Maria, Rus Ioan şi 
Rus Maria, având ca obiect succe-
siune s.a., cu termen la 06.03.2019

l Se citează numiții Heidel Iuliana 
născ. Honer, Heidel Pista şi Biro 
Geza, în calitate de pârâți în dosarul 
nr. 2801/265/2018 al Judecătoriei 
Năsăud,  în  proces  cu Covaci 
Irina-Claudia, având ca obiect succe-
siune s.a., cu termen la 20.02.2019

DIVERSE
l OCPI Suceava, anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr. 23, 
24 şi 25, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art. 14 alin. 
(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a 
publicității imobiliare nr. 7/1996, 
republicată şi completările ulterioare. 
Data de început a afişării: 28.01.2019. 
Data de sfârşit a afişării: 28.03.2019. 
Adresa locului afişării publice: 
Primăria comunei Dorneşti, locali-
tatea Dorneşti. Repere pentru identi-
ficarea locației: zona centrală. 
Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei comunei Dorneşti. 
Alte indicații utile pentru cei intere-
sați. Informațiile privind Programul 
național de cadastru şi carte funciară 
2015-2023 se pot obține pe site-ul 
ANCPI la adresa http://www.ancpi.
ro/pnccf/.

l Dosar nr. 11769/245/2018, Judecă-
toria Iaşi, Secția civilă, sentința civilă 
nr. 13909/2018, Sedința publică din 
19 decembrie 2018: Admite cererea 
formulată de reclamanta Guşu 
Petronela cu domiciliul ales la 
Cabinet Avocat Gabriela Lupşan din 
Iaşi, str. Străpungere Silvestru nr.33, 
bl.T6, sc.2, ap.14, în contradictoriu 
cu pârâtul Guşu Florin, cu domiciliul 
în com. Dagâța, sat Mănăstirea, jud. 
Iaşi. Desface căsătoria părților înche-
iată la data de 17.01.2014 în fața 
delegatului de stare civilă de la 
Primăria comunei Dagâța, din culpa 
exclusivă a pârâtului. Dispune ca 
reclamanta să revină la numele 
purtat anterior căsătoriei, cel de 
“Moroşanu”. Dispune ca exercitarea 
autorității părinteşti față de minora 
Guşu Laura Elena, născută la data 
de 25.05.2015 în Spania, actul fiind 
înscris sub nr.398 din 20.07.2015 la 
Consulatul General al României la 
Bilbao, să se realizeze în mod 
exclusiv, de mama reclamantă. Stabi-

leşte locuința minorei împreună cu 
mama reclamantă. Stabileşte în bani, 
pentru tată, pensia de întreținere 
datorată minorei, în cuantum de ¼ 
din venitul net ralizat, lunar, de la 
data introducerii acțiunii şi până la 
majoratul copilului. Obligă pârâtul la 
plata către reclamantă a sumei de 
4335 lei reprezentând cheltuieli de 
judecată. Cu apel în 30 de zile de la 
comunicare, calea de atac urmând a 
se depune la Judecătoria Iaşi. 
Pronunțată azi, 19.12.2018, prin 
punerea soluției la dispoziția părților 
prin mijlocirea grefei instanței.

l Miu Marinica, avand domiciliul in 
comuna Berceni, titular al planului 
P.U.Z.-ansamblu locuinte individuale 
si functiuni complementare P+1+M, 
Functiuni Complementare, Amena-
jare circulatii si utilitati, comuna 
Berceni, judet Ilfov, T15, P38/2/22 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului Favorabil. Documentatia a 
fost afisata pentru consultare pe 
site-ul Consiliului Judetean-Ilfov si a 
fost discutata in sedinta CATU-nr.5C 
din data de 08.05.2018. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc/in 
scris la Biroul de Urbanism in cadrul 
Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul 
in  munic ip iu l  Bucurest i ,  s t r.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel.021/212.56.93), in termen de 15 
zile calendaristice de la publicarea 
anuntului.

l Ilie Claudia-Florentina avand 
domiciliul in comuna Berceni, Bld.1 
Mai, Nr.103, jud.Ilfov, titular al 
planului P.U.Z.-Ansamblu locuinte 
individuale P+1+M, Functiuni 
complementare, amenajare circulatii 
si utilitati, comuna Berceni judet 
Ilfov, T16, P41/1/25,26 anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a Avizului de 
Oportunitate. Documentatia a fost 
afisata pentru consultare pe site-ul 
Consiliului Judetean-Ilfov. Obser-
vati i /comentari i  s i  sugesti i  se 
primesc/in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul  Consiliului Jude-
tean-Ilfov, cu sediul in municipiul 
Bucuresti, str.Gheorghe Manu, nr.18, 
sector 1 (tel.021/212.56.93) incepand 
cu data de 29.01.2019.

l Nita Marius-Gabriel avand domi-
ciliul in municipiul Bucuresti,  Str.
Dealului, Nr.2, bl.F8, sc.1, et.1, ap.6, 
sec tor  6   t i tu lar  a l  p lanului 
P.U.Z.-Ansamblu locuinte indivi-
duale si Functiuni complementare, 
Orasul Buftea  judet Ilfov, T4, P31/3, 
N.C.56660 anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a Avizului de Oportunitate. 
Documentatia a fost afisata pentru 
consultare pe site-ul Primariei 
Orasului Buftea. Observatii/comen-
tarii si sugestii se primesc/in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul Prima-
riei Orasului Buftea cu sediul in 
orasul Buftea, Piata Mihai Eminescu 
nr.1, (tel.031/8241231) incepand cu 
data de 29.01.2019.
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l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
tel/fax 0244 519800, numită lichi-
dator judiciar conform sentintei nr. 
17 din data de 25.01.2019 pronunţată 
de Tribunalul Dambovita, Secţia a 
II-a Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal - Biroul faliment, în 
dosarul nr.4873/120/2018, anunţă 
deschiderea procedurii simplificate a  
debitoarei JODENO SRL sediul 
social: Targoviste, str. Garii, nr. 6, 
Spatiul nr. 35A si 36, jud. Dambo-
vita, cod de identificare fiscală 
23367570, număr de ordine în regis-
trul  comerţului  J15/236/2008. 
Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor  este 
04.02.2019. Termenul limită pentru 
întocmirea tabelului preliminar al 
creanţelor este 14.02.2019. Termenul 
pentru afişarea tabelului definitiv 
este 05.03.2019.  Adunarea credito-
rilor are loc la data de 07.03.2019 ora 
15.00 la sediul lichidatorului judiciar.

l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale de insol-
venta in dosarul nr. 5550/105/2018, 
Tribunal Prahova, conform sentinței 
nr. sentinței nr. 54 din 18.01.2019 
pr iv ind  pe  SC Yapidek  Ega 
Construction SRL, cu termenele: 
d e p u n e r e  d e c l a r a ț i i  c r e a n ț ă 
04.03.2019, întocmirea tabelului 
preliminar al creanțelor 25.03.2019, 
întocmirea tabelului  definit iv 
19.04.2018, prima Adunare a Credi-
torilor avand loc in data 29.03.2019 
orele 12:00 la sediul administrato-
rului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l Admite cererea de chemare în 
judecată formulată de reclamanta 
Veringu Emanuela, cu domiciliul 
procesual ales la Cabinet de avocat 
Mihai C. Mihaela Alexandra, din 
Iaşi, bd-ul Țuțora, nr.1, bl.V1, sc.A, 
et.3, ap.15, jud. Iaşi în contradic-
toriu cu pârâtul Veringu Ștefăniță 
Ionuț, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în sat Borşa, com. Vlădeni, jud. Iaşi, 
citat prin publicitate, prin curator 
special Rotaru Lira. Declară desfă-
cută căsătoria părților încheiată la 
data de 25 februarie 2007 şi înregis-
trată sub nr.5 în registrul de stare 
civilă al Primăriei comunei Vlădeni, 
județul Iaşi, din culpa exclusivă a 
pârâtului. Dispune ca reclamanta să 
revină la numele avut anterior căsă-
toriei, şi anume, acela de “Paicu”. 
Dispune ca autoritatea părintească 
asupra minorului Verigu Mario-Că-
tălin, născut la data de 29 iulie 2006, 
să fie exercitată în mod exclusive de 
către mamă şi stabileşte locuința 
minorului la locuința mamei din sat 
Borşa, comuna Vlădeni, județul Iaşi. 
Obligă pârâtul să plătească recla-
mantei pensie de întreținere lunară 
în favoarea minorului  Verigu 
Mario-Cătălin, născut la data de 29 
iulie 2006, în cotă procentuală de ¼ 
din venitul minim net pe economia 
națională, începând cu data intro-
ducerii cererii de chemare în jude-
cată  (26 .05 .2017)  ş i  până  la 
majoratul minorului. Obligă pârâtul 
să plătească reclamantei cheltuieli 

de judecată în cuantum de 100 lei 
reprezentând taxă judiciară de 
timbru. Cu drept de apel în termen 
de 30 de zile de la comunicare, calea 
de atac urmând a se depune la Jude-
cătoria  Iaşi .  Pronunțată prin 
punerea soluției  la  dispoziț ia 
părților prin mijlocirea grefei 
instanței azi, data de 21.03.2018.

l Paie Alina, Cojocaru Doina, Cojo-
caru Lenuța, Cojocaru Ana-Maria 
Mădălina sunt înştiințate că prin 
sentința nr.725/17.10.2018 pronun-
țată în dosarul nr.876/213/2017 Jude-
cătoria Corabia a hotărât: Lotul 1- Se 
atribuie reclamantului Cojocaru 
Marcel, astfel: suprafața de 1.500mp, 
teren extravilan arabil situat în 
Brastavățu în T128, P23, cu vecinii: 
N- Dc, E- Oprea Constantin, S- De, 
V- Cojocaru Ilie (în valoare de 
1.500Lei); suprafața de 5.000mp (din 
suprafața de 10.000mp, teren extra-
vilan arabil T64/1, P19, cu vecinii: 
N- De 249, E- Cojocaru Gh.Ilie, S- 
Cn 251/1, V- Cojocaru Constanța (în 
valoare de 5.000Lei), -suprafața de 
15.000 mp, teren extravilan arabil în 
Brastavățu în T128/1, P72, cu vecinii; 
N- Cojocaru Gh.Ilie, E- Dj 544, S- 
Roşioru lustică; V- De 553/6 (în 
valoare de 15.000Lei); suprafața de 
712mp teren extravilan arabil situat 
în Brastavățu în T82, P10, cu vecinii: 
N- Duță Gheorghe şi Șăpaşu George; 
E- Dobre Probian, S- De, V- Boca 
Oprea (în valoare de 712Lei). 
Primeşte bunuri în valoare de 
22212Lei. Plăteşte sultă lotului nr.2 
suma de 105,67Lei. Lotul 2- Se atri-
buie pârâtei Cojocaru Constanța, 
astfel: suprafața de 16.867mp teren 
extravilan arabil situat în Brastavățu 
în T51, P6, cu Vecinii: N- De 210/1, 
E- Roşioru Iustică, S- De 211, V- 
Staicu Ilie (în valoare de 16.867Lei); 
suprafața de 5.000mp (din suprafața 
de 10.000mp), teren extravilan arabil 
situat în Brastavățu în T64/1, P19, cu 
vecinii: N- De 249, E- Cojocaru Gh.
Ilie, S- Cn 251/1, V- Cojocaru 
Constanța (în valoare de 5.000Lei). 
Primeşte bunuri în valoare de 
21.867Lei. Primeşte sultă de la lotul 
nr.1 suma de 105,67Lei şi de la lotul 
nr.3 suma de 133,67Lei. Lotul nr.3- 
Se atribuie pârâtelor Cojocaru 
Doina, Paie Alina, Cojocaru Lenuța, 
Cojocaru Ana Maria-Mădălina, 
astfel: casa şi anexa (în valoare de 
4.365Lei), teren intravilan în supra-
față de 3.521mp, situat în Brasta-
vățu, str. Ion Creangă, nr.4, județul 
Olt, T91, P5 şi P6 cu vecinii: N- 
pârâu, S- Dc 65 (str. I. Creangă), E- 
Tănase Petrişor şi Rosoru Iustică, 
Cojocaru  I l i e  ( în  va loare  de 
17.605Lei). Primeşte bunuri în 
valoare de 22.240Lei. Plăteşte sultă 
lotului nr.2 suma de 133,67Lei. 
Obligă pârâții la plata sumei de 
2.334Lei, reprezentând cheltuieli de 
judecată către reclamant. Cu drept 
de apel 30 zile. 

l Anunț de participare pentru anga-
jarea expert evaluator. Societatea 
profesionala de insolvență Consul-
tant Insolvență SPRL, cu sediul 
procesual ales în Dr.Tr. Severin, str. 

Zăbrăuţului, nr.7A, jud. Mehedinţi, 
înregistrată în Registrul Formelor de 
Organizare II sub nr. 0649, având 
CUI RO31215824, prin reprezentant 
ec. Popescu Emil  în calitate de lichi-
dator judiciar al debitoarei SC 
Toposim SRL - în faliment, in 
bankruptcy ,  en  fa i l l i te ,  CIF: 
11535379, J25/63/1999, numit prin 
sentința pronunţată de către Tribu-
nalul Mehedinți, Secţia a II - Civilă, 
de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, în dosarul nr. 2899/101/2014 
în temeiul dispozițiilor art. 23 din 
Legea 85/2006 angajeaza expert 
evaluator membru ANEVAR care sa 
efectueze procedurile de evaluare 
pentru bunurile mobile dupa cum 
urmeaza : scaune rotative - 6 buc, 
scune office - 2 buc, monitor calcu-
latror - 2 buc, monitor benq- 1 buc, 
tvite birou - 14 buc, bibliorafturi - 15 
buc, birou colt - 3 buc, imprimanta 
HP 2015 - 1 buc, xerox - 2 buc, dulap 
cu etajere- 2 buc, Autoturism audi  
A 4  n r .  d e  i d e n t i f i c a r e 
WAUZZ8E37A183641, culoare 
neagra nefunctional precum si bunu-
rile mobile aparate de masurat 
cadastru (GPS) - 2 buc. Lichidatorul 
judiciar precizează faptul că ofertele 
cu privire la efectuarea procedurilor 
de evaluare trebuie să cuprin-
dă:b-onorariul solicitat pentru efec-
tuarea procedurilor de evaluare 
(inclusiv cheltuieli cu deplasarea, 
taxe, impozite şi contribuții);b-peri-
oada de timp de efectuare a procedu-
rile de evaluare din momentul 
desemnarii. Ofertele pot fi transmise 
pe fax 0252354399 sau email office@
consultant-insolventa.ro sau direct la 
sediul ales din localitatea Dr.Tr. 
Severin, str. Zabrăuțului, nr. 7A, jud.
Mehedinț i   până  la  data  de 
01.02.2019 orele 1400. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvență 
SPRL.

LICITAŢII
l Direcția Asigurare Logistică Inte-
grată, organizează repetarea licitaţiei 
publice cu strigare pentru atribuirea 
contractului de închiriere a unui 
spaţiu în suprafaţă de 0,50 mp, situat 
la parterul imobilului din Bucureşti, 
sector 5, str. Mihai Vodă nr. 17, în 
vederea închirierii acestuia pentru 
amplasare de ATM bancă. Persoa-
nele fizice/juridice interesate se vor 
prezenta la sediul Direcţiei Asigurare 
Logistică Integrată din str. Eforie nr. 
3 ,  s e c t o r  5 ,  B u c u r e ş t i ,  t e l . 
021.303.70.80, interior 30141, de 
unde, în perioada 29.01 -04.02.2019 
între orele 10.00 –14.00, pot solicita 
Fişa de date a achiziţiei şi Caietul de 
sarcini.

l Debitorul Alomed Health SRL 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: -Ecograf 
Doppler Tellus Fukuda - Preț 
pornire licitație - 2.877,30 Lei 
exclusiv TVA; -BTL 06 TOP LINE + 
BTL 07 (ultrasunete) - Preț pornire 
licitație - 988,20 Lei exclusiv TVA; 
-BTL 09 (MAGNO - TERAPIE) - 
Preț pornire licitație - 1.158,30 Lei 

exclusiv TVA; -BTL VAC - Preț 
pornire licitație - 643,95 Lei exclusiv 
TVA; -BTL 5110 CU SONDA 
LASER 200MW/830 - Preț pornire 
licitație - 1.171,80 Lei exclusiv TVA; 
-BTL 22 Crioterapie - Preț pornire 
licitație - 974,70 Lei exclusiv TVA; 
-Masa ginecologie cu trei secțiuni - 
Preț pornire licitație - 67,65 Lei 
exclusiv TVA; -Electrocauter Surton 
120W - Preț pornire licitație - 410,40 
Lei exclusiv TVA; -Colposcop DR 
CAMSCOP 120 M cu accesorii - 
Preț pornire licitație - 852,00 Lei 
exclusiv TVA; -DL 850 M - Preț 
pornire licitație - 996,00 Lei exclusiv 
TVA; -Caseta luminoasă simplă față 
- Preț pornire licitație - 24,75 Lei 
exclusiv TVA. Prețul de pornire al 
licitaților pentru mijloacele fixe 
aparținând Alomed Health SRL 
reprezintă 15% din valoarea de 
piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru fiecare 
bun în parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obținute de la lichida-
torul judiciar cu un telefon în prea-
labil la 021.318.74.25. Participarea 
la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO49 
BREL 0002 0014 9996 0100 deschis 
la Libra Intrenet Bank - Suc. Ploieşti 
până la orele 14 am din preziua 
stabilită licitaţiei, a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeaşi dată 
a Caietului de sarcini şi Regulamen-
tului de participare la licitație 
pentru bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru mijloacele fixe 
prima şedință de licitație a fost 
fixată în data de 07.02.2019, ora 
13:00, iar dacă bunurile nu se adju-
decă la aceasta dată, următoarele 
şedințe de licitații vor fi în data de 
14.02.2019, 21.02.2019, 28.02.2019, 
07.03.2019, ora 13:00. Toate şedin-
țele de licitații se vor desfăşura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Mun.  Ploieşt i ,  Str.  Elena 
Doamna, Nr. 44A, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare şi vizionare apelați 
tel. :  0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat 
şi pe site www.dinu-urse.ro.

l Debitorul Ungureanu Instalcom 
SRL societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1. Mijloace 
fixe şi obiecte de inventar, aparținând 
SC Ungureanu Instalcom SRL a 
căror valoare de piață este de 
25.002,80 Lei exclusiv TVA. Prețul de 
pornire al licitației pentru mijloacele 
fixe şi obiectele de inventar repre-
zintă 40% din valoarea de piață 
exclusiv TVA prezentată în raportul 
de evaluare pentru fiecare bun în 
parte iar listele cu aceste bunuri pot 
fi obținute de la lichidatorul judiciar 
cu un te lefon în prealabi l  la 
021.318.74.25. Participarea la lici-
tație este condiționată de: -consem-
narea în contul nr. RO79 BFER 1400 
0000 8181 RO01 deschis la Banca 
Comercială Feroviara -Sucursala 

Bucureşti până la orele 14 am din 
preziua stabilită şedinței de licitație a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației. Pentru mijloacele 
fixe şi obiectele de inventar prima 
şedință de licitație a fost fixată în 
data de 04.02.2019, ora 12.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe de 
licitații vor fi în data de 18.02.2019; 
04.03.2019; 18.03.2019; 01.04.2019, 
ora 12.00. Toate şedințele de licitații 
se vor desfăşura la sediul ales de 
lichidatorului judiciar din Munici-
piul Ploieşti,  Str. Cuptoarelor, Nr. 4, 
Județ Prahova. Pentru relații supli-
m e n t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimen-
tare  ş i  v iz ionare apelaț i  te l . : 
0753.999.028, dl Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe site 
www.dinu-urse.ro.

l SC KOPTIMMO IMOB SRL, prin 
lichidator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a urmatorului 
activ: Proprietate imobiliara indus-
triala C10 – Depozit + birouri (su = 
1664,80 si casa scarii su = 362,49 mp) 
si teren intravilan aferent in supra-
față de 2515 mp, situate in Ploieşti, 
Șos. Ploieşti - Târgovişte, km 8, 
Prahova, înscrise în CF a Mun. 
Ploieşti nr. 133408, la pretul de 
2.313.375 lei. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 25% din cel 
stabilit in raportul de evaluare. Lici-
taţia are loc in baza hotararii Aduna-
riilor Creditorilor din 23.08.2018 si 
din 27.11.2018 si conform caietului 
de sarcini, ce poate fi achizitionat de 
la sediul lichidatorului la pretul de 
2000 lei fara TVA. Garantia de parti-
cipare la licitatie este 10% din pretul 
de pornire. Licitatiile vor avea loc pe 
data de: 07.02.2019 si 28.02.2019 
orele 12.00, la sediul lichidatorului 
judiciar în Ploieşti, str. Ion Maiorescu 
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0344104525.

l SC Koptimmo Imob SRL, prin 
lichidator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a urmatorului 
activ: Proprietate imobiliara indus-
triala C1 - Depozit (sc = 2176 mp) si 
teren intravilan aferent in suprafață 
de 2500 mp, situate in Ploieşti, Șos. 
Ploieşti - Târgovişte, km 8, Prahova, 
înscrise în CF a Mun. Ploieşti nr. 
126464, la pretul de 1.111.950 lei. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 25% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Licitaţia are loc 
in baza hotararii Adunariilor Credi-
tor i lor  d in  23 .08 .2018 s i  d in 
27.11.2018 si conform caietului de 
sarcini, ce poate fi achizitionat de la 
sediul lichidatorului la pretul de 2000 
lei fara TVA. Garantia de participare 
la licitatie este 10% din pretul de 
pornire. Licitatiile vor avea loc pe 
data de: 07.02.2019 si 28.02.2019 
orele 12.00, la sediul lichidatorului 
judiciar în Ploieşti, str. Ion Maiorescu 
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0344104525.
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l Lichidator judiciar, organizeaza 
licitatie publică pentru teren în 
suprafată de 2488 mp intravilan 
(categorie arabil) situat in Comuna 
Paulesti, judetul Prahova, la pretul 
de 110.089,28 lei cu TVA Inclus. 
Licitatia va avea loc la data de 
01.02.2019, ora 12, in Ploiesti, P-ta 
Victoriei, nr. 7, bl. A Est, ap. 51, 
jud. Prahova. In cazul in care bunul 
nu se vinde, licitatia va fi reluata in 
date le  de  05 .02 .2019  ora  12 , 
12.02.2019 ora 12, 15.02.2019 12,00, 
19.02.2019, orele 12,00. Inscrierea 
la licitatie se face cu cel putin 
1(una) zi inainte de data fixata 
pentru licitatie. Pentru inscriere 
sunt necesare: cerere de inscriere, 
copie CI sau Certificat de inmatri-
culare, imputernicire pentru repre-
zentant, dovada achitarii garantiei 
de participare de 10% din pretul de 
pornire si 100 lei reprezentand 
contravaloarea regulamentului. 
Aceste sume se vor achita la biroul 
lichidatorului sau in contul deschis 
pe “RANDLE SRL” la Libra Bank 
S A  A g e n t i a  P l o i e s t i  s u b  n r.

RO14BREL0002001885750100 cod 
fiscal 16709719. Informatii supli-
mentare la tel: 0744920534, email: 
tempoinsolv@gmail.com si www.
tempoinsolv.ro.

PIERDERI
l Societatea Econocom International 
Romania SRL, cu sediul social în 
Bucureşti, Sector 1, str.Sevastopol, nr. 
13-17, ap.404, CUI: 22396330, număr 
de înregistrare în Registrul Comer-
ţului: J40/17047/12.09.2007, declar 
pierdute următoarele documente 
originale: Certificatul de înregistrare 
seria B nr.2532965 emis la data de 
27.02.2012 de Registrul Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Bucureşti, precum 
şi Certificatul constatator emis în 
temeiul art. 17(1) alin.1 lit.c din Legea 
359/2004, ce atestă activităţile autori-
zate a fi desfăşurate la sediul social.

l Pierdut certificat de înregistrare fiscală 
nr.685426 pe numele Cabinet de Avocat 
Curelea Radu-Bogdan. Declar nul.

l Pierdut certificat de înregistrare 
fiscală nr.685426 pe numele Cabinet 
de Avocat Curelea Radu-Bogdan. 
Declar nul.

l Pierdut carnet de student pe 
numele Alexandrescu George 
Ovidiu, emis de Facultatea de  
Medicină Veterinară din Bucureşti.

l  Pierdut carnet de student pe 
n u m e l e  Z a m f i r  R ă z v a n  
Eduard, emis de Facultatea de 
Medicină Veterinară din Bucureşti.

V. DORNEANU         
deplânge trecerea în 

neființă a distinsei 
doamne prof. univ. dr. 
MARILENA ULIESCU. 

Dumnezeu să o 
odihnească și să îi dea 
putere și să îl mângâie putere și să îl mângâie 
pe îndureratul ei soț, 

Lucian Stangu.

Cadrele didactice și studenții Universității Titu Maiorescu 
anunță cu tristețe și durere încetarea din viață a doamnei      

profesor doctor                                                                      
MARILENA ULIESCU,                                                                

personalitate de prestigiu în domeniul dreptului civil român, 
apreciată și cunoscută de toți cei care slujesc dreptul, operele 
sale științifice fiind cunoscute și apreciate, atât în țară, cât și în 

străinătate. Cadru didactic de prestigiu, doamnă Marilena      străinătate. Cadru didactic de prestigiu, doamnă Marilena      
Uliescu a slujit cu credință și loialitate dreptul românesc, 

dedicându-se cu talent pedagogic formării multor generații de 
studenți. Îi vom păstra vie amintirea! Sincere condoleanțe    
familiei îndurerate și Dumnezeu s-o odihnească în pace! 

DECESE


