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OFERTE SERVICIU
l Gospodărie Ştefăneşti- Ilfov organi-
zează în data de 21.09.2020 concurs 
recrutare pentru Femeie de serviciu şi 3x 
Şofer. Detalii la 0721.490.200.

l Mgv Dyuri SRL angajează Şofer auto-
turisme şi camionete având cunoştințe 
minime/medii de limba engleză. Pentru 
mai multe detalii sunați la nr. de 
tel.0738.321.473 sau transmiteți un email 
pe adresa: wr.team@workand-roll.com

l SC PCG Cube Project SRL, având 
CUI:39725500, cu sediul în Municipiul 
Târgu Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, 
nr.37, camera 2, bl.37, scara 3, ap.8, 
Județ Gorj, angajează: Femeie de 
serviciu, cod COR 911201- 1 post. 
Cerințe: studii medii, cunoştințe de 
limba engleză, cunoştințe în domeniul 
serviciilor. Selecția are loc în data de 
16.09.2020, ora 9:00, la sediul societății.

l ISJ Dâmbovița scoate la concurs 1 
post Expert- PAR în proiectul POCU 
74/6/18/105645- Şcoala Bucuriei. Relații 
suplimentare pe site-ul ISJ Dâmbovița.

l Groserbau SRL, cu sediul în Tomeşti, 
str.Azaleei, nr.5, camera 3, bloc 30, etaj 3, 
ap.15, jud.Iaşi, CUI RO40980205, anga-
jează 4 montatori pereți şi plafoane din 
ghips-carton. Persoanele interesate vor 
depune, la sediul societății sau prin email 
la adresa cadocons@gmail.com, un CV 
până la data de 17.09.2020. Selecția se va 
face pe baza CV-urilor.

l Prestige MOB SRL, CUI:6600187, 
Baloteşti, Ilfov, angajează pe durată 
nedeterminată: programator producție 
-COR:432204, experiență <1 an, cunoş-
tințe PC, studii medii, cunoştințe limba 
engleză şi turcă, permis cat.B. CV-urile 
se depun până pe data de 21.09.2020, 
interviul având loc în ziua de 22.09.2020, 
ora 10:00, humanresources@presti-
gemob.ro, Tel./Fax: 021.351.21.60.

l Spitalul Orăşenesc Ineu, cu sediul în 
Ineu, str. Republicii nr. 2, Jud. Arad, 
organizează în data de 07.10.2020 
concurs, conform H.G.nr.286/2011 şi 
H.G.nr.1027/Noiembrie 2014, pentru 
următoare posturi: -un post de infirmieră 
contractual vacant -în cadrul Comparti-
mentului Ortopedie şi Traumatologie; 
-un post de muncitor necalificat contrac-
tual vacant -în cadrul serviciului Admi-
nistrativ. Concursul constă în proba 
scrisă care va avea loc în data de 
07.10.2020, ora 09:00 şi proba practică în 
data de 07.10.2020, ora 14:00, la sediul 
Spitalului Orăşenesc Ineu. Condiții de 
participare: 1.Condiții generale: -pentru 
participarea la concurs candidații trebuie 
să îndeplinească condițiile prevăzute la 
art.3 din HGR 286/2011. 2. Condiții 
specifice pentru infirmieră: -diplomă de 
absolvire 10 clase; -vechime în muncă 
minim 1 an; 3. Condiții specifice pentru 
muncitor necalificat: -studii generala; 

-vechime în muncă minim 1 an. Candi-
dații vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Spitalului 
Orăşenesc Ineu. Relații suplimentare la 
sediul: Spitalului Orăşenesc Ineu, 
persoană de contact: Haragea Adina, 
telefon 0257.511.221.

l Spitalul Orăşenesc Ineu, cu sediul în 
Ineu, str. Republicii nr. 2, Jud. Arad, 
organizează în data de 30.09.2020 
concurs, conform H.G.nr.286/2011 şi 
H.G.nr.1027/Noiembrie 2014, pentru un 
post de asistent medical generalist 
-contractual temporar vacant -în cadrul 
Compartimentului Ortopedie şi trauma-
tologie. Concursul constă în proba scrisă 
care va avea loc în data de 30.09.2020, 
ora 09:00 şi proba practică în data de 
30.09.2020, ora 14:00, la sediul Spitalului 
Orăşenesc Ineu. Condiții de participare: 
1. Condiții generale: -pentru participarea 
la concurs candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile prevăzute la art.3 din 
HGR 286/2011. 2. Condiții specifice: 
-asistent medical generalist -diplomă de 
absolvire şcoală postliceală sau echiva-
lent în domeniu; -diplomă de bacalau-
reat; -certificat de exercitare a profesiei/
adeverință; -autorizație liberă practică 
vizată la zi; -cunoştințe operare PC; 
-vechime în specialitate minim 12 luni. 
Candidații vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Orăşenesc Ineu. Relații 
suplimentare la sediul: Spitalului Orăşe-
nesc Ineu, persoană de contact: Haragea 
Adina, telefon 0257.511.221.

l Universitatea de Arte Târgu-Mureş, 
cu sediul în municipiul Târgu-Mureş, str.
Köteles Sámuel, nr.6, judeţul Mureş, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţilor contractuale vacante, de: 
-Număr posturi: 1; -Numele funcției: 
Muncitor I (mânuitor decor), conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba interviu în data 
de 07.10.2020, ora 09.00 -Probă unică. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.nivelul studiilor: medii sau 
generale; 2. vechime: fără vechime; 3. 
abilitate de organizare; 4. abilități de 
lucru în echipă; 5. rezistență la stres. 
-Număr posturi: 1; -Numele funcției: 
Editor imagine II, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba practică în data de 
07.10.2020, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 08.10.2020, ora 10:00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 1. 
nivelul studiilor: superioare; 2. studii în 
foto imagine; 3. experiență în domeniu 
minim 1 an; 4. cunoştințe de utilizare 
PC; 5.competențe în Teatru şi Artele 
Spectacolului; 6. abilitate de organizare; 
7.abilități de lucru în echipă; 8.abilități 
de comunicare şi relații publice. -Număr 

posturi: 1; -Numele funcției: Corepetitor 
II, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
practică în data de 07.10.2020, ora 11:00; 
-Proba interviu în data de 08.10.2020, 
ora 12:00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.nivelul studiilor: 
superioare; 2.studii de specialitate 
muzică, pian; 3. vechime: minim 1 an; 
4.abilități de lucru în echipă. -Număr 
posturi: 1; -Numele funcției: Informati-
cian, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 07.10.2020, ora 12:00; 
-Proba interviu în data de 08.10.2020, 
ora 12:00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.nivelul studiilor: 
superioare de informatic; 2. experiență în 
domeniu minim 3 ani; 3.cunoaşterea 
limbii maghiare constituie avantaj; 4. 
abilitate de organizare; 5. abilități de 
lucru în echipă; 6.abilități de comunicare 
şi relații publice. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Universității de 
Arte din Tg-Mureş. Relaţii suplimentare 
la sediul: str. Köteles Sámuel, nr. 6, 
judeţul Mureş, cod poştal 540057, 
persoană de contact: Ambrus Gyön-
gyvér, şef resurse umane, telefon: 
0265/266.281, E-mail: uat@uat.ro, Site: 
www.uat.ro.

l Anunț De Participare Pentru Anga-
jare Expert Evaluator; Subscrisa Consul-
tant Insolvență SPRL, cu sediul în Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. 
Mehedinţi, RFO nr. 0649, având CUI 
31215824, prin reprezentant Popescu 
Emil, în calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei SC Tranzitiv International 
SRL - în insolvență, cu sediul în locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Eroii de la 
Cerna, nr. 33, jud. Mehedinţi, cod unic 
de identificare fiscală 17190562, înregis-
trată în Registrul Comerţului sub nr. 
J25/78/2005 , în temeiul dispozițiilor art. 
61 din Legea 85/2014 angajeaza expert 
evaluator membru ANEVAR care sa 
efectueze procedurile de evaluare a 
bunurilui imobil - Spatiu comercial P+1 
cu o suprafata construita de 285 mp  nr. 
cadastral 60591-C1, avand etajul nefina-
lizat situat in loc. Dr Tr Severin, str. Bld 
Tudor Vladimirescu nr. 115, jud. Mehe-
dinti si teren in concesiune - din patrimo-
niul debitoarei Sc Tranzitiv International 
SRL. Administratorul judiciar preci-
zează faptul că ofertele cu privire la 
efectuarea procedurilor de evaluare 
trebuie să cuprindă: -onorariul solicitat 
pentru efectuarea procedurilor de 
evaluare (inclusiv cheltuieli cu depla-
sarea, taxe, impozite şi contribuții); 
-perioada de timp de efectuare a proce-
durile de evaluare din momentul desem-
narii. Avand in vedere măsurile de 
prevenire a răspândirii virului Covid 19 
(Coronavirus), precum şi anunțul Preşe-
dintelui României cu privire la decre-

tarea stării de urgență, ofertele pot fi 
transmise numai pe fax 0252354399 sau 
email office@consultant-insolventa.ro 
până la data de 18.09.2020 orele 17:00.

l Anunț De Participare Pentru Anga-
jare Expert Evaluator Subscrisa Consul-
tant Insolvență SPRL, cu sediul în Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, jud.
Mehedinţi, RFO nr. 0649, având CUI 
31215824, prin reprezentant Popescu 
Emil, în calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei SC Tranzitiv International  
SRL - în insolvență, cu sediul în locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Eroii de la 
Cerna, nr. 33, jud. Mehedinţi, cod unic 
de identificare fiscală 17190562, înregis-
trată în Registrul Comerţului sub nr. 
J25/78/2005 , în temeiul dispozițiilor art. 
61 din Legea 85/2014 angajeaza expert 
evaluator membru ANEVAR care sa 
efectueze procedurile de evaluare a 
bunurilor mobile - Autoturism marca 
Peugeot 206 cu numar de inmatriculare 
MH-04-WKN si Autoturism marca 
Hyundai Santa Fe cu numar de inmatri-
culare MH-13-WKN - din patrimoniul 
debitoarei Sc Tranzitiv International 
SRL. Administratorul judiciar preci-
zează faptul că ofertele cu privire la 
efectuarea procedurilor de evaluare 
trebuie să cuprindă: -onorariul solicitat 
pentru efectuarea procedurilor de 
evaluare (inclusiv cheltuieli cu depla-
sarea, taxe, impozite şi contribuții); 
-perioada de timp de efectuare a proce-
durile de evaluare din momentul desem-
narii. Avand in vedere măsurile de 
prevenire a răspândirii virului Covid 19 
(Coronavirus), precum şi anunțul Preşe-
dintelui României cu privire la decre-
tarea stării de urgență, ofertele pot fi 
transmise numai pe fax 0252354399 sau 
email office@consultant-insolventa.ro 
până la data de 18.09.2020 orele 17:00.

CITAȚII
l Calotă Constantin, domiciliat în 
comuna Movileni, sat Bacea, jud.Olt- 
reclamant, o citez pe Calotă Livia 
M a r i a n a -  p â r â t ă  î n  d o s a r u l 
nr.11053/311/2019, aflat pe rolul Judecă-
toriei Slatina, cu termen la data de 
19.10.2020, ora 09:00, să fie prezentă la 
procesul de divorț având al 4-lea termen.

l Stoica Cătălina este citată la termenul 
din data de 07.10.2020 la Judecătoria 
Săveni, în calitate de pârâtă, în dosarul 
nr.383/297/2019, având ca obiect partaj 
judiciar, în contradictoriu cu reclamanta 
Cucerca Lucia.

l Lakatos Ecaterina este chemată la 
Judecătoria Satu Mare în data de 
1.10.2020, în calitate de pârâtă în dosarul 
nr.7837/296/2018.

l Pataki Iuliu, Pataki Elisabeta, casato-
rita Gergely, Pataki Maria, casatorita 
Fodor, Incze Iosif, Incze Paul, Incze 
Ludovic, Ratiu Ida, casatorita cu 
Tulburran Carol  sunt citat i  in 

28.09.2020, la Judecatoria Turda, ora 
9:00, in dosar civil 6762/328/2019, pentru 
prestatie tabulara.

l Subsemnatul Iocea Nicu reclamant in 
dosarul nr.7800/333/2019 citeaza pe 
paratul Albu Ionut la Judecatoria Vaslui 
pentru data de 20.10.2020 ora-09:00 
dosar avand ca obiect Tagada paterni-
tatii.

l Numita Pleşa Simona Ionela, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în localitatea 
Târgu-Jiu, Str.Revoluției, nr.2, Bl.2, Sc.3, 
Et.Parter, Ap.2, județul Gorj, este citată 
la Judecătoria Târgu Cărbuneşti pe data 
de marți, 29.09.2020, ora 13:00, 
completul C05 Civ., în calitate de pârâtă 
în dosarul civ. nr.4249/317/2018, în 
procesul de divorț cu reclamantul Pleşa 
Victor Aurelian.

l Reclamantii Craita (fosta Mihailiuc) 
Ileana, domiciliata in Bucuresti, str. 
Ordinii nr. 12, sect. 5, Mihailiuc 
Constantin, domiciliat in comuna Ciola-
nesti, sat Ciolanesti Deal, jud.Teleorman, 
Mihaliuc Mircea, domiciliat in Bucuresti, 
sect. 6, Intrarea Pitulicii nr. 3, bl.P25, 
sc.2, et.4, ap.28, Cristea Daniela domici-
liata in Bucuresti, Aleea Buhusi, nr. 1, 
bl.4, sc.3, et. 1, ap. 117, sect. 3, Cristea 
Adrian domiciliat in Bucuresti, Aleea 
Buhusi, nr.1, bl.4, sc.3, et.1, ap.117, 
sect.3, anuntam ca pe rolul judecatoriei 
Falticeni, jud.Suceava, se afla Dosar 
nr.1679/227/2020- Obiect “Declararea 
Judecatoreasca A Mortii numitului 
Mihal iuc  (Mihai l iuc ,  Mihalec) 
Gheorghe”, nascut in anul 1900-1901, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in localitatea 
Liteni, jud.Suceava. Rugam orice 
persoana sa comunice datele pe care le 
cunoaste in legatura cu paratul Mihaliuc 
(Mihailiuc, Mihalec) Gheorghe.

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
1474/246/2020 privind pe petenta Foghis 
Ana care solicita inscrierea dreptului de 
proprietate prin uzurpaciune in cota de 
1/1 asupra imobilului inscris in CF nr. 
303191 Craiva provenit din conversia pe 
hartie a CF vechi 550 Chislaca compus 
din casa cu nr. adm. 26 neevidentiata in 
CF si teren intravilan cu nr.top 363/11 in 
supraafata de 1439 mp, imobil asupra 
caruia figureaza ca proprietar tabular 
intabulat defunctul Jurca Pavel decedat 
la data de 17.12.1982. In urma acesteia, 
in baza art.130 din Decretul-Lege nr. 
115/1938, sunt somati toti cei interesati 
De Indata sa ianinteze opozitie la Jude-
catia Ineu deoarece in caz contrar, in 
termen de o luna de la aceasta ultima 
publicare se va proceda la solutionarea 
cererii.

DIVERSE
l S.C.Kronospan Sebes S.A. (titularul 
proiectului) anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a 
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acordului de mediu pentru proiectul 
Construire platformă betonată tehnolo-
gică, amenajare parcare, amplasare 
containere și cabină poartă, împrejmuire 
și utilități (denumirea proiectului), 
propus a fi amplasat în oraș Chitila, jud.
Ilfov, str.Rudeni, parcela 181/28, 181/29, 
181/30 (adresa amplasamentului). Infor-
maţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Ilfov din București, 
str.Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6 și la 
sediul S.C.Kronospan Sebes S.A., Mun.
Sebeș, Str.Mihail Kogalniceanu, nr. 59, 
Jud. Alba, (denumirea titularului și 
adresa), în zilele de luni pana vineri, 
între orele 09:00 și 13:00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Pleșoi, din judeţul Dolj, anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral nr.3, 27 
și 31 începând cu data de 21.09.2020, pe 
o perioadă de 60 de zile, la sediul Primă-
riei Com.Pleșoi, conform art.14 alin.(1) 
și (2) din Legea cadastrului și a publici-
tăţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Cererile de rectificare depuse prin orice 
alte mijloace de comunicare decât cele 
menționate mai sus nu vor fi luate în 
considerare.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Verbița, din județul Dolj, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale nr. 22, 
începând cu data de 14.09.2020, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Primă-
riei com. Verbița, conform art.14 alin.(1) 
și (2) din Legea cadastrului și a publici-
tății imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 

l S.C. Eco Star Remat S.R.L., cu sediul 
social în București, sect. 3, Aleea Berevo-
iești, nr. 5, parter, bl. 54, sc. 2, ap. 21 si 
punct de lucru în București, sect. 3, 
Strada Colonel Iosif Albu, nr. 74B, Cod 
Unic de Inregistrare 28959611, nr.de 
ordine în Registrul Comerţului 
J40/9538/2011, reprezentată prin 
domnul Vaida Gheorghe- Administrator, 
informează pe cei interesați că s-a depus 
solicitarea pentru obținerea autorizației 
de mediu pentru activitatea „Recupe-
rarea materialelor reciclabile sortate”- 
cod CAEN-3832, desfășurată în 
București, sect.3, Strada Colonel Iosif 
Albu, nr.74B. Informații se pot solicita la 
sediul Agenției Pentru Protecția 
Mediului București din Aleea Lacul 
Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, de luni 
până joi între orele 8:00-16:30 și vineri, 

între orele 8:00-14:00. Propuneri sau 
contestatii se pot depune la sediul 
A.P.M.București în termen de 10 zile de 
la data publicării prezentului anunț.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Chiliile, Județul Buzău, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul nr.57, începând cu 
data de 22.09.2020, pe o periodă de 60 
de zile, termen în care se pot depune 
contestații la sediul Primăriei Chiliile, 
situat în satul Chiliile, Comuna Chiliile, 
Județul Buzău, conf. art.14 alin(1) și (2) 
din Legea cadastrului și publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare a documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse Si 
Asociatii SPRL notifica creditorii cu 
privire la deschiderea procedurii simpli-
ficate a insolventei prevazuta de Legea 
nr. 85/2014, impotriva debitoarei SC 
Altay Invest Group SRL cu sediul in Str. 
Prahova, Nr. 54, loc. Voluntari, jud. 
Ilfov, J23/2068/2018, CUI 37838538, in 
dosarul 2566/93/2020 aflat pe rolul 
Tribunalului Ilfov, Sectia Civila. 
Termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor asupra 
averii debitorului - 22.10.2020, termenul 
de verificare a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului preli-
minar de creante - 02.11.2020, termenul 
de definitivare a tabelului creantelor - 
27.11.2020, data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 
-09.11.2020. Urmatorul termen de jude-
cata a fost fixat pentru data de 
11.12.2020. Pentru relatii: 021.318.74.25.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat coor-
donator Liscan Aurel, in calitate de 
lichidator judiciar al ITERBIT SRL 
desemnat prin hotararea nr.3118 din 
data de 02.09.2020, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 25931/3/2017, notificã 
deschiderea falimentului prin procedura 
generala prevazuta de Legea nr.85/2014 
împotriva Iterbit SRL, cu sediul in 
București Sectorul 1, Str. Stefan 
Furtuna, Nr. 51, Bloc B, Etaj 1, Ap. 2, 
CUI 8583058, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/5171/1996. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insolventei impo-
triva Iterbit SRL vor formula declaratie 
de creanta care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului București - Secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
25931/3/2017, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor in 
tabelul suplimentar al creantelor 
19.10.2020; b) termenul limita pentru 
verificarea creantelor, intocmirea, 
afisarea si comunicarea tabelului supli-

mentar al creantelor 18.11.2020; c) 
termenul pentru depunerea contestati-
ilor la tabelul suplimentar va fi de 7 zile 
de la publicarea in BPI a tabelului 
suplimentar; d) termen pentru intoc-
mirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 18.12.2020.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Președintele Consiliului 
de administrație al Progresul SA, cu 
sediul în Com.Jilava, Șos.Giurgiului, 
nr.5, Jud.Ilfov, înregistrată la Oficiul 
Registrul Comerțului Ilfov, sub nr.
J23/1862/2003,  CUI:RO479001, 
convoacă, în conformitate cu prevederile 
Legii nr.31/1990, Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor, în data de 
20.10.2020, ora 12:00, la sediul societății. 
Ordinea de zi este următoarea: I.Apro-
barea instituirii unei ipoteci, în favoarea 
Delta Finance IFN SA, cu sediul în 
Mun.București, Sectorul 3, Str.Nerva 
Tr a i a n ,  n r. 3 ,  e t . 7 ,  c a m . 5 - 8 ; 
J40/12241/2018; CUI:39797795, în 
vederea garantării obligațiilor de achi-
tare a comisionului de garantare în 
valoare de 304.000Lei aferent decontului 
nr.DLT 20190717809/29.10.2019 și a 
comisionului de garantare în valoare de 
310.250Lei aferent decontului nr.
DLT20190717810/ 26.10.2019. Ipoteca 
urmează a fi instituită asupra imobilului 
proprietate a Progresul SA, situat în 
Comuna Jilava, Șoseaua Giurgiului, 
nr.5, Județul Ilfov, înscris în Cartea 
funciară nr.50722 Jilava, compus din 
teren intravilan, în suprafață totală de 
2.258mp (în acte: 2.518 mp), cu număr 
cadastral 50722 și construcția edificată 
pe acesta, cu denumirea Atelier electric, 
cu suprafață construită la sol 647mp, cu 
număr cadastral 50722-C32. II.Diverse. 
În cazul în care, la data de 20.10.2020 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor nu îndeplinește condițiile 
legale de întrunire, ședința se reprogra-
mează în data de 21.10.2020, ora 12:00, 
în același loc, cu aceeași ordine de zi. 
Accesul acționarilor persoane fizice este 
permis prin proba identității, iar al acți-
onarilor persoane juridice, cu împuterni-
cire dată de persoana pe care o 
reprezintă. Materialele supuse dezbate-
rilor pot fi consultate la sediul societății. 

l Convocator nr.1/24.08.2020 Consul-
tant Insolventa SPRL, prin reprezentant 
Popescu Emil in calitate de lichidator al 
SC Comsig SA (societate aflată în proce-
dura de dizolvare cu lichidare) cu sediul 
in Sighisoara, Str.Caraiman nr.1, Jud.
Mures, CUI:RO1225885, in temeiul 
Legii nr. 31/1990 privind societatile 
comerciale, cu modificarile si completa-
rile ulterioare, convoaca Adunarea 
Generala Extraordinara a Actionarilor 
pentru data de 14.10.2020 orele 12:00 la 
sediul lichidatorului din Dr.Tr. Severin , 
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinti. 
Dreptul de a participa si vota in cadrul 
AGEA apartine tuturor actionarilor 
inregistrati in registrul actionarilor al 

societatii la sfarsitul zilei de 13.10.2020 
considerata ca data de referinta. 
Ordinea de zi: 1.Aprobarea Bilantului 
aferent anului 2018 și a anexelor 
aferente acestuia (declarație bilant și 
raport lichidator), a Bilantului aferent 
anului 2019 și a anexelor acestuia 
(declarație bilanț și raport lichidator), a 
Balanței de verificare aferentă lunii iulie 
2020, a Bilanțului de lichidare la data de 
01.08.2020, precum și a Raportului final 
privind SC Comsig SA, întocmit de 
lichidator cu propunerea de închidere a 
procedurii de dizolvare cu lichidare și 
radiere a societăţii din Oficiul Registrul 
Comerţului. In situatia in care nu se 
intruneste cvorumul prevazut de legis-
latia in vigoare, AGEA se convoaca 
pentru data de 15.10.2020 la sediul 
lichidatorului la aceeasi ora. Actionarii 
inscrisi in registrul actionarilor la data 
de referinta pot participa la Adunare 
personal, prin reprezentant sau pot vota 
prin corespondenta, in conformitate cu 
prevederile “Regulamentului privind 
desfasurarea Adunarilor Generale ale 
Actionarilor SC Comsig SA” si exerci-
tarea dreptului de vot de catre actionari 
adoptat de Consiliul de administratie al 
SC Comsig SA. In situatia in care actio-
nari ai societatii vor dori sa-si exercite 
dreptul de vot prin corespondenta 
Consiliul de administratie le va trimite, 
la cererea in scris a acestora, formulare 
de vot prin corespondenta.

LICITAȚII
l  Compania Chimcomplex S.A. 
Borzești -Sucursala Râmnicu Vâlcea, 
intenționează să vândă deșeuri feroase și 
neferoase rezultate din casarea mijloa-
celor fixe. Caietul de sarcini se poate 
accesa pe www.chimcomplex.com/
noutati. Persoană de contact pentru 
informații suplimentare este Mihai 
Iliescu, mihai.iliescu@chimcomplex.
com, 0758.710.714.

l Societatea AS3-Administrare Străzi 
S3 S.R.L., intenționează să încheie un 
contract de achiziție publică pentru 
Lucrări de proiectare, realizare, achiziție 
și montare de butaforii pentru proiectul 
„Amenajare parc tematic în Parcul 
Pantelimon. Atașat regasiți documen-
tația de atribuire. Data limită de depu-
nere a ofertelor este 14.10.2020, ora 
12:00.

l Hidrojet SA prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare în 
bloc prin licitaţie publică la prețul total 
de 13.392.586 lei proprietate imobiliară 
situată în Breaza, str. Griviței, nr. 18, 
județ Prahova, compusa din teren în 
suprafață de 20.513 mp și constructiile 
C10 (hala monobloc), C11 (punct 
poarta), C20 (baraca metalica), teren în 
suprafață de 358 mp, teren în suprafață 
de 1.725 mp, teren în suprafață de 
445,38 mp, precum și marcile grafice 
R050748, R053215 și bunuri mobile 
(utilaje și mașini unelte). Licitaţia va 

avea loc în 18.09.2020, ora 14:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. Persoanele 
interesate se pot programa pentru vizio-
nare la numărul de telefon susmentionat 
(taxa pentru vizionare este de 1.000 lei 
+TVA), iar ulterior vor achizitiona 
dosarul de prezentare de la sediul lichi-
datorului judiciar și vor depune docu-
mentația însoțită de taxa de garanţie de 
10% din prețul de pornire cu cel putin o 
zi înainte de data licitatiei. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în 
data de 25.09.2020, aceeași oră, în 
același loc.

l Lichidator judiciar vinde prin licitație 
publică, conform Regulamentului de 
valorificare nr. 2662/02.09.2019, aprobat 
în cadrul Adunării Generale a Credito-
rilor din data de 09.09.2019, bunurile 
imobile absolut indispensabile exploa-
tării, aparţinând debitoarei Moldomin 
SA, împreună cu transferul drepturilor 
dobândite și obligaţiilor asumate prin 
Licenţa de concesiune pentru exploa-
tarea minereului cuprifer nr. 2781/2001, 
pentru perimetrul Moldova Nouă - 
Cariera de Banatite. Informaţiile nece-
sare sunt cuprinse în Caietul de sarcini 
care poate fi achiziţionat la adresa: 
Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, jud. 
Cluj, Romania, tel. 0040-364-412631, 
fax: 0040-364-412632, email: office@rtz.
ro. Licitaţia se va desfășura în data de 05 
Octombrie 2020, de la ora 10:00, la 
sediul lichidatorului judiciar.

l Primăria Victoria, cod fiscal 4342812, 
tel./ fax 0239699729, email: victoriapri-
maria@yahoo.com, str. Nuferilor, nr. 
335, com Victoria, jud. Brăila. În 
vederea închirierii, pentru o perioadă de 
un an, cu posibilitatea de prelungire, a 
unui spaţiu în suprafaţă de 7,5 mp situat 
în clădirea Cămin cultural al comunei 
Victoria, aflat în domeniul public al 
comunei Victoria, înscris în Cartea 
funciară nr. 73920, număr cadastral 
73920-C1; 1. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 1.1 Clarificările cu 
privire la documentaţia de atribuire se 
pot face până la data de 02.10.2020. 
Solicitarea de clarificare se face prin 
cerere scrisă, depusă/ transmisă la sediul 
Primăria Victoria, numai persoanele 
care au achiziţionat documentaţia de 
atribuire, pot solicita clarificări; 2. Infor-
maţii privind ofertele: 2.1 Data limită de 
depunere a ofertelor este: 12.10.2020, 
ora 9:00; 2.2 Adresa la care trebuie 
depusă oferta: Registratura Primăria 
Victoria, str. Nuferilor, nr. 335; 3. Data și 
locul la care se desfășoară ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 3.1 
data 12.10.2020, ora 11:00, la sediul 
Primăriei Victoria, str. Nuferilor, nr. 335. 
4. Relaţii suplimentare: telefon: 
0239699729.

l Primaria Municipiului Oradea orga-
nizeaza licitatie publica- Sesiunea a-XI-a 
1) Informatii privind concesionarul: 
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Primaria Municipiului Oradea, cu sediul 
in mun. Oradea- 410100, P-ta.Unirii nr.1 
jud.Bihor, Cod fiscal: RO 35372589, 
tel:0259/408812; 0259/437.000, int.223; 
fax:0259/436.276; E-mail: primarie@
oradea.ro 2)Informatii privind obiectul 
licitatiei: Concesionare 20 parcele de 
teren, cu suprafata de 250mp fiecare, 
situate in Oradea, zona Calea Clujului, 
Cartierul Tineretului, in vederea 
construirii de locuinte familiale- Sesiune 
a-XI-a. 3)Data limita de depunere a 
ofertelor: 06 octombrie 2020, ora 10:00, 
la sediul cocesionarului. 4)Data desfasu-
rarii sedintei de deschidere a ofertelor cu 
documentele de calificare: 07 octombrie 
2020, ora 09:00. 5)Data desfasurarii 
sedintei de deschidere oferta financiara: 
07 octombrie 2020, ora 12:00. 6)Docu-
mentatia de atribuire gasiti accesand 
site-ul www.oradea.ro, sectiunea - lici-
tatii.

l Private Liquidation Group IPURL 
n u m i t  l i c h i d a t o r  î n  d o s a r u l 
nr.13654/111/2012 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bihor, privind pe debitoarea Global 
Navo, J05/778/2009, CUI: RO25618695 
scoate la vânzare prin licitație publică: 
Autoturism Chevrolet Aveo, an fabricație 
2007, preț de strigare 3.923,50 lei; 
Autoutilitară Dacia Drop Side, an fabri-
cație 2006, preț de strigare 2.992,50 lei; 
Autoutilitară Dacia Drop Side, an fabri-
cație 2005, preț de strigare 2.726,50 lei; 
Autoutilitară Fiat Dublo, an fabricație 
2002, preț de strigare 2.527,00 lei; 
Autoutilitară Ford Courier, an fabricație 
2001, preț de strigare 1.529,50 lei; 
Autoutilitară Ford Transit, an fabricație 
2004, preț de strigare 5.453,00 lei; 
Autoutilitară Volkswagen Caddy, an 
fabricație 1998, preț de strigare 2.261,00 
lei; Mașina de ambalat, preț de strigare 
598,50 lei; Cântar Electronic, preț de 
strigare 199,50 lei; Mobilier Birou, preț de 
strigare 532,00 lei; Vitrină Frigorifică, 
preț de strigare 731,50 lei; Licitația va 
avea loc în data de 17.09.2020 ora 12:00 la 
sediul lichidatorului din Oradea str. 
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereu-
șită licitația se va relua în data de 
24.09.2020, 01.10.2020, 08.10.2020, 
15.10.2020 la aceeași oră și adresă. Parti-
cipanți vor trebui să achiziționeze un caiet 
de sarcini în valoare de 500 lei + TVA ce 
va cuprinde și regulamentul de vânzare. 
Cererea de participare la licitație se 
depune la sediul lichidatorului judiciar fie 
personal fie prin fax / e-mail cu cel puțin 
1 zi înainte de data licitației publice. 
Cererii de participare la licitație i se va 
anexa dovada achitării caietului de 
sarcini și dovada achitării unei garanții de 
10% din prețul de pornire al bunului 
pentru care se licitează. Informații supli-
mentare se pot obține de la lichidator: 
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 E-mail: 
office@plginsolv.ro.

l Debitorul SC Super Color Impex 
Com SRL , cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str. Crișan, nr. 14, jud. Mehedinti, 

CIF:5657819; J25/154/1998, aflata în 
procedură de reorganizare judiciara, in 
judicial reorganisation, en redressement, 
în dosar nr. 832/101/2017 prin adminis-
trator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL reprezentata de Popescu Emil, cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, 
nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la vânzare 
bunul imobil: - Proprietate imobiliara 
compusa din: Teren Intravilan cu S = 
213 mp, nr.cadastral 2289, Spaţiu 
Comercial Sp+P, Scd = 90,48 mp, Su = 
69,63 mp; hol, 2 birorui si pivnita in 
suprafata de 29,32 mp, si Anexa 
BIROU, Sc = 20,57 mp., Su= 15,37 mp, 
Nr. CF 56066, nr. CF vechi 5021, situata 
in Dr.T. Severin, str. Crișan nr. 14, Jud. 
Mehedinţi la prețul de 110.000,00 euro– 
echivalentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii, pret neafectat de TVA. 
Creditor garantat conform extras CF: 
Garanti Bank SA (achitat integral prin 
planul de distribuire nr. 1/03.09.2018). 
Titlul executoriu în baza căruia adminis-
tratorul judiciar procedează la vânzarea 
bunului imobil descris anterior, o repre-
zinta sentinta nr. 6 din data de 
27.02.2020 pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul nr. 832/101/2017 
aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti, 
privind confirmarea planului modificat.
Licitaţia va avea loc la biroul lichidato-
rului judiciar din Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la 
data de 21.09.2020 orele 14:00. In situ-
atia in care la data de 21.09.2020 bunul 
imobil descris anterior nu va fi adju-
decat, administratorului judiciar va 
relua in aceleasi conditii licitatia publica 
cu strigare la data de 28.09.2020 orele 
14:00, termenul limita de inscriere fiind 
la data de 25.09.2020 orele 17:00. 
Informăm toți ofertanţii faptul că sunt 
obligaţi să depuna o garanţie reprezen-
tând 10% din preţul de pornire al licita-
ţiei și să achiziționeze caietul de sarcini 
in cuantum de 1000 lei exclusiv TVA. 
Contul de insolvență al debitoarei SC 
Super Color Impex Com SRL este 
deschis la Banca Romaneasca- 
RO11BRMA 0999100083671032. 
Invităm pe toti cei care vor să participe 
la ședinţa de licitaţie din data de 
21.09.2020 să depună oferte de cumpă-
rare și documentele în copie xerox din 
care rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație și contravaloarea 
caietului de sarcină in suma de 1000 lei 
până la data de 18.09.2020 orele 17:00 la 
biroul lichidatorului judiciar sau pe 
email. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunului imobil sa 
anunțe administratorul judiciar înainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Avand in vedere măsurile de preve-
nire a răspândirii virusului Covid 19 
(Coronavirus), precum si a ordonantelor 
militare emise, administratorul judiciar 
recomanda ca participarea la licitatie sa 
aiba loc prin sistem de videoconferinta, 
iar in masura in care se doreste partici-
parea fizica se impune prezenta unui 

singur participant care sa respecte 
masurile impune de autoprotectie 
(masca, manusi, etc.) Relaţii la sediul 
administratorului judiciar din Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. 
Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 
0252354399 sau email: office@consul-
tant-insolventa.ro.; 

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Municipiului Oradea, cu sediul 
în municipiul Oradea, Piata Unirii, nr. 1, 
județul Bihor, telefon 0259/408.865, 
0259/437.000, fax 0259/436.276, e-mail: 
primarie@oradea.ro, locuinte@oradea.
ro, cod fiscal RO35372589. 2. Informații 
generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: 53 de imobile cu destinația de 
locuință, proprietăți private ale Munici-
piului Oradea, în suprafață totală de 
2.331,91mp, conform caietului de 
sarcini, O.U.G. nr.57 din 03.07.2019 și 
H.C.L.nr.859 din 31.10.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, 
Serviciul Locuințe, Spații Comerciale 
sau se poate consulta website-ul: www.
oradea.ro, secțiunea -licitații. 3.2. Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției 
de la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Se poate 
obține de la Serviciul Locuințe, Spații 
Comerciale din cadrul Primăriei Muni-
cipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1, 
județul Bihor. 3.3. Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: Dacă se ridică de la sediul 
instituției: 40Lei /exemplar, ce se achită 
la caserie sau se poate descărca de pe 
website: gratuit. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 25.09.2020, ora 
09:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
06.10.2020, ora 09:00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Muni-
cipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1, 
județul Bihor, parter, Ghișeele 1-2. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Se depun într-un 
singur exemplar, într-un plic sigilat 
format A4. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 07.10.2020, ora 13.00, 
Primăria Municipiului Oradea, Piața 
Unirii, nr.1, județul Bihor, Sala Mică, 
etaj 1. 6. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios 

Administrativ a Tribunalului Bihor, 
Oradea, Parcul Traian, nr.10, județul 
Bihor, telefon 0259/414.896, fax 
0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.
ro. 7. Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 14.09.2020.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Direcția Servicii 
Publice, Sport și Agrement, Botoșani, 
str.Codrului nr.16, județul Botoșani, 
telefon/fax: 0331/710.613/0331/710.614, 
e-mail: info@dspsabotosani.ro, cod 
fiscal: RO25973921. 2. Informaţii gene-
rale privind obiectul închirierii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
Suprafață de înot de 100mp, din bazinul 
piscinei interioare, aparținând dome-
niului public, din cadrul Infrastructurii 
Edilitar-Urbane a Parcului Regional de 
Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa, 
Str.Neculai Sofian nr.1 din Municipiul 
Botoșani, Județul Botoșani, pentru acti-
vitatea de cursuri de înot pentru începă-
t o r i  ș i  a v a n s a ț i ,  c o n f o r m 
H.C.L.380/29.11.2019 și temeiului legal: 
O.U.G.57/03.07.2019. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
conform Caietului de sarcini. 3.1. Moda-
litatea sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: 
la cerere, prin intermediul Biroului 
Încasări (obiectiv piscină) Parcul Regi-
onal de Agrement, Turistic și Sportiv 
Cornișa, de luni până vineri, între orele 
10:00-14:00. 3.2. Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Se poate obține de la Biroul Înca-
sări (obiectiv piscină Parcul Regional de 
Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa, 
str.Neculai Sofian nr.1, Botoșani, jud.
Botoșani. 3.3. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 100Lei/exemplar, se 
achită numerar la Casieria Direcției 
Servicii Publice, Sport și Agrement 
Botoșani, la Biroul Încasări (obiectiv 
piscină) Parcul Regional de Agrement, 

Turistic și Sportiv Cornișa. 3.4. Dată 
limită privind solicitarea clarificărilor: 
data limită privind solicitarea clarifică-
rilor este 29.09.2020, ora 14:00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data limită 
de depunere a ofertelor: data limită de 
depunere a ofertelor este 06.10.2020, ora 
12:00; 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Biroul Încasări (obiectiv 
piscină) Parcul Regional de Agrement, 
Turistic și Sportiv Cornișa, str.Neculai 
Sofian nr.1, Botoșani, Jud.Botoșani; 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigilate 
-unul exterior și unul interior. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
07.10.2020, ora 12:00, sala de audiții, 
piscină acoperită, Parcul Regional de 
Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa, 
str. Neculai Sofian nr. 1, Botoșani, Jud.
Botoșani. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Botoșani, strada Maxim Gorki nr. 
8, județul Botoșani, tel.0231/511.739, fax 
0231/531.832, e-mail: tr-botosani@just.
ro. 7. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 14.09.2020.

PIERDERI
l PFA Cotutiu I.Alina Crina, CUI 
42206074, pierdut Certificat constatator 
de la sediu profesional. Îl declar nul.

l Pierdut atestat profesional marfă pe 
numele Girbaci Vasile Lucian, eliberat 
de ARR Gorj. Îl declar nul.

l  Mixt  Real  Carniprod SRL, 
CUI:32036371, J13/1674/2013, declar 
pierdut Certificat Constatator sediu 
social. Îl declar nul.

MATRIMONIALE
l Domn 41 de ani, despărţit, caut 
doamnă până în 38 ani, fără obligaţie. 
Rog seriozitate pentru o relaţie serioasă. 
0756.362.307.

DECESE


