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Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l SC.Makeba SRL, cu sediu 
social în Sângeorz-Băi, str.Steja-
rului, bl.6, Sc.D, ap.2, Jud.Bistri-
ța-Năsăud, având punct de lucru 
în  Cluj-Napoca, str.Inocențiu 
Micu Klein, nr.23, dispune de 
două posturi vacante pentru 
postul de bucătar. Candidații 
trebuie să fie cunoscători de 
limbă straină, spaniolă, pentru 
buna comunicare cu liderul lor. 
Cei interesați pot trimite Curri-
cu lum Vitae  la  adresa  de 
mail  contact. makeba@gmail.
com, după care selecția se face la 
două zile de la publicarea anun-
țului și veți fii contactat tele-
fonic! Pentru mai multe detalii 
ne puteți contacta și telefonic la 
nr.0787.879.886. 

l Biblioteca Municipală Câmpu-
lung, cu sediul în Str.Republicii, 
Nr.61, scoate la concurs un post 
contractual vacant de bibliotecar, 
studii medii. Datele privind 
concursul sunt: Proba scrisă: 
15.10.2020, ora 10:00; Proba 
interviu: 16.10.2020, ora 10:00; 
Dată limită depunere dosare: 
06.10.2020. Detalii  privind 
concursul se regăsesc la sediul 
instituției sau pe pagina web: 
www.bmionbarbuclung.ro.

l SC Al Huda Trading SRL, cu 
sediul în București, sector 1, 
angajează Femeie de serviciu (10 
posturi) COR 911201, Spălător 
vitrine și geamuri (10 posturi) 
COR 912301 pentru punctul de 
lucru al companiei din sector 1, 
București. Candidați eligibili 
sunt rugați să transmită CV-ul la 
adresa de e-mail: alhudatr6@
gmail.com. Candidații eligibili 
vor fi contactați telefonic.

l SC Aliswai Business SRL, cu 
sediul în București, sector 1, 
angajează Mecanic auto (5 
posturi) COR 723103, Electrician 
auto (5 posturi) COR 723101 
pentru punctul de lucru al 
companiei din sector 1, Bucu-
rești. Candidații eligibili sunt 
rugați să transmită CV-ul la 
adresa de e-mail: universal_650@
yahoo.ro. Candidații eligibili vor 
fi contactați telefonic.

l Grădiniţa Albinuţa cu sediul în 
București, strada Dinu Lipatti 
nr.1  Sector  2 ,  organizează 

concurs, pentru ocuparea a două 
posturi contractuale, aprobate 
prin H.G. nr.286/2011, modificat 
ș i  c o m p l e t a t  d e  H . G .  n r. 
1027/2014. - Denumirea postului: 
2 posturi muncitor necalificat, 
posturi vacante, contractuale, pe 
perioadă nedeterminată. Condiţii 
specif ice  de part ic ipare  la 
concurs: -nivelul studiilor: absol-
vent al învăţământului obliga-
toriu de 10 ani, -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: nu se solicită. 
Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: -Proba scrisă în data 
de 15.10.2020, ora 9:30, la sediul 
instituţiei; -proba practică în data 
de 15.10.2020, ora 12:00, la sediul 
instituției; -proba interviu în data 
de 15.10.2020, ora 13:00, la sediul 
instituției. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 
10 zile de la afișare, la sediul insti-
tuției. Date contact: Str. Dinu 
Lipatti nr. 1, Sector 2, București, 
telefon 0212303377.

l Școala Gimnazială „Liviu 
Rebreanu”, cu sediul în Cluj 
Napoca, strada Moldoveanu, nr. 
1, județul Cluj, organizează 
concurs, pentru ocuparea urmă-
torului post contractual temporar 
v a c a n t ,  a p r o b a t  p r i n 
H.G.nr.286/2011, modificat și 
completat de H.G.nr.1027/2014. 
Denumirea postului: secretar, 1 
post, pe perioadă determinată. 
Condiţii specifice de participare 
la concurs: -nivelul studiilor: 
superioare; -vechime în speciali-
tate studiilor necesare ocupării 
postului: nu se solicită. Candi-
dații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 5 zile lucrătoare de la publi-
carea anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul din Cluj Napoca, 
str.Moldoveanu, nr.1. Data, ora și 
locul de desfășurare a concur-
sului: -proba scrisă în data de 
08.10.2020, ora 10:00, la sediul 
instituției; -proba practică în 
data de 08.10.2020, ora 12:00, la 
sediul instituției; -proba interviu 
în data de 08.10.2020, ora 13:00, 
la sediul instituției. Date contact: 
D a n i e l a  D r u g a s ,  t e l e f o n 
0264/459.255.

l  Colegiul National „Liviu 
Rebreanu”, cu sediul în oraș 
Bistriţa, str. Republicii, nr. 8, 

judeţul Bistriţa-Năsăud, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale temporar 
vacante, de: 1.Muncitor calificat 
-electrician; 2.Îngrijitor cură-
țenie; 3.Lucrător în bucătărie, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 8 octom-
brie 2020, ora 09:00; -Proba prac-
tica în data de 8 octombrie, ora 
11.00; -Proba interviu în data de 
8 octombrie 2020, ora 12:00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 1.
Pentru postul de muncitor cali-
ficat -electrician: -studii: Certi-
ficat de calificare; -vechime: 
prezintă un avantaj. 2.Pentru 
postul de îngrijitor curățenie și 
lucrător în bucătarie: -studii: 
generale, -vechime: nu este cazul. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Colegiului Naţi-
onal „Liviu Rebreanu” Bistriţa, 
B-dul Republicii, Nr.8. Relaţii 
suplimentare la sediul: sediul 
Colegiului Naţional „Liviu 
Rebreanu” Bistriţa, B-dul Repu-
blicii, Nr.8, persoană de contact: 
Crăciun Lăcrămioara Adriana, 
telefon 0363/100.438, E-mail: 
secretariat@cnlr.ro.

l Liceul De Arte „Sigismund 
Toduță”, cu sediul în municipiul 
Deva, str.Ciprian Porumbescu, 
nr.1, judeţul Hunedoara, organi-
zează concurs pentru ocuparea 

funcţiei contractuale temporar 
vacante, de: -Îngrijitor, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 08.10.2020, ora 10:00; 
-Proba practică în data de 
09.10.2020, ora 08:00; -Proba 
interviu în data de 09.10.2020, 
ora 14:00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndepl inească următoarele 
condiţii: -studii: minim 8 clase; 
-vechime: minim 1 an. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 5 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Liceul De Arte 
„Sigismund Toduță”. Relaţii 
suplimentare la sediul: Liceul De 
Arte  „Sigismund Toduță”,  
persoană de contact: Agârbi-
c e a n u  E l e n a ,  t e l e f o n 
0354/805.697.

l Liceul de Arte „Sigismund 
Toduță”, cu sediul în municipiul 
Deva, str. Ciprian Porumbescu, 
nr.1, judeţul Hunedoara, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante, 
de: -1 post îngrijitor, conform 
H . G .  n r. 2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 . 
Concursul se va desfășura astfel: 
- P r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
15.10.2020, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 16.10.2020, 
ora 08:00; -Proba interviu în data 
de 16.10.2020, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
minim gimnaziale; -vechime: 

minim 1 an. -2 posturi muncitor 
c a l i f i c a t ,  c o n f o r m  H . G . 
nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 15.10.2020, ora 10:00; 
-Proba practică în data de 
16.10.2020, ora 08.00; -Proba 
interviu în data de 16.10.2020, 
ora 14:00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndepl inească următoarele 
condiţii: -studii: minim Școală 
profesională; -vechime: minim 1 
an. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Liceului de Arte 
„Sigismund Toduță”. Relaţii 
suplimentare la sediul: Liceul de 
Arte  „Sigismund Toduță”, 
persoană de contact: Agârbi-
c e a n u  E l e n a ,  t e l e f o n 
0354/805.697.

l Unitatea administrativ terito-
rială Comuna Colelia cu sediul în 
comuna Colelia, str. Brutăriei nr. 
45, judeţul Ialomiţa, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractual vacante pe perioadă 
determinată, de : coordonator 
proiect ID 127266, conform H.G. 
nr. 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: Proba scrisă, 
15 octombrie 2020 ora 12:00; 
Proba interviu, 19 octombrie 
2020 ora 12:00. Pentru partici-
parea la concurs candidatii 
trebuie sa indeplineasca urma-
toarele conditii: Studii superioare 
- 3 ani, Permis de conducere 
categoria B, Experienta - minim 
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10 ani coordonare activități 
parteneri,clienți/manager de 
cont parteneri,clienți/relații 
comerciale parteneri/clienți. 
Disponibilitate pentru deplasări 
în teritoriu. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al 
României , Partea a III-a la 
sediul UAT Comuna Colelia, 
strada Brutăriei nr. 45, comuna 
Colelia, judeţul Ialomiţa. Relații 
suplimentare la sediul: UAT 
Comuna Colelia, persoană de 
contact: Pencu Gina, telefon 
0243247505 e-mail : primariaco-
lelia@yahoo.com .

l Casa Oamenilor de Știință cu 
sediul în Calea 13 Septembrie 
nr.13, sector 5, Bucureşti, unitate 
reînființată prin H.G. 347/1990 
s u b o r d o n a t ă  A c a d e m i e i 
Române, organizează în condi-
țiile Regulamentului privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale a perso-
nalului din cadrul Casei Oame-
n i l o r  d e  Ș t i i n ț ă -  C l u b u l 
Oamenilor de Știință, funcție de 
conducere, Director - Manager, 
concurs pentru ocuparea, pe 
durată determinată, cu normă 
întreagă a unui post contractual 
vacant - funcție de conducere, 
Director- Manager Gradul I (S), 
pentru unitatea de alimentație 
publică Clubul Oamenilor de 
Știință cu finanțare din venituri 
proprii, având sediul în Bucu-
reşti, P-ța Lahovari, nr.9, sector 
1: Condiții specifice Director- 
Manager Gradul I (S), funcție de 
conducere - Studii universitare 
absolvite cu licență; - vechime în 
functie de conducere în speci-
ficul activității de minim 5 ani; - 
Nive l  avansat  de  operare 
Microsoft (Word, Excel);  - 
Cunoştințe generale privind 
documentele financiare; Alte 
cerinţe: - competențe/ cunoştințe: 
-capacitatea: de a rezolva eficient 
problemele, de organizare a 
muncii proprii şi de gestionare a 
timpului, de autoperfecționare, 
de analiză şi sinteză, de a lucra 
în echipă, de a comunica verbal 
şi în scris, de planificare, coordo-
nare şi control, de a dezvolta 
abilităţile personalului şi de a 
motiva; -abilitatea de soluțio-
nare/ mediere a conf lictelor; 

-cunoştințe despre organizarea şi 
conducerea unei activități de 
alimentație publică/ restaurant. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Academiei Române din 
Calea Victoriei, nr.125, Sector 1, 
Bucureşti după cum urmează: 1. 
Afişarea anunțului la sediul 
unității  se face în data de 
23.09.2020; 2. Data limită până 
la care se pot depune actele 
pentru dosarele de concurs la 
sediul unității din Calea 13 
Septembrie nr.13, sector 5, Bucu-
reşti este 07.10.2020 ora 15:00; 3. 
Etapa I  -  se lecț ie  dosare- 
08.10.2020 ora 15:00; 4. Etapa II 
-proba scrisă- 15.10.2020, ora 
10:00; 5. Etapa III -Interviul şi 
susținerea Proiectului Manage-
rial- 21.10.2020, ora 10:00. Secre-
tariatul comisiei de concurs între 
orele 9.00-14.00 zi lucrătoare este 
a s i g u r a t  d e  d n a .  R e b e c a 
Macovei, tel. 021.318.81.45, 
021.318.24.40, email rebeca.
macovei@acad.ro.

l Direcția de Administrare a 
Fondului Locativ Sector 6 cu 
sediul ȋn Bucureşti, Sector 6, 
Splaiul Independenței nr.200, 
Corp C, organizează concurs de 
ocupare a posturilui vacant pe 
perioadă nedeterminată pentru: 
-funcția de execuție de inspector 
specialitate gradul IA -Serviciul 
Resurse  Umane  SSM PSI 
Juridic. Concursul se va desfă-
şura conform HG 286/2011 cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, astfel: Proba scrisă- 
16.10.2020, ora 12:00; Proba 
interviu- 19.10.2020, ora 10:00. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să ȋndepli-
nească condițiile generale specifi-
cate la art.3 din Anexa la HG 
286/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii 
superioare cu diplomă de licență 
ȋn domeniul Științelor Adminis-
trative sau Economice; -condiții 
specifice: studii superioare cu 
diplomă de licență ȋn domeniul 
Științelor Administrative sau 
Economice; vechime în speciali-
tatea studiilor de minim 3 ani; 
cunoştinţe de operare pe calcu-
lator. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs 
(ȋntocmite conform art.6 din HG 
286/2011-actualizată) în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data  
publicării anunțului, la sediul 
D.A.F.L. S6. Relaţii suplimentare 
la: telefon: 0725555903, Registra-

t u r a  D . A . F. L .  S . 6 ,  t e l . 
0213657473, E-mail: relatiicupu-
blicul@dafls6.ro.

l Direcția de Administrare a 
Fondului Locativ Sector 6 cu 
sediul ȋn Bucureşti, Sector 6, 
Splaiul Independenței nr.200, 
Corp C, organizează concurs de 
promovare în funcția de condu-
cere de Director, gradul I, al 
Direcției Economice şi Adminis-
trative, contractual vacant pe 
p e r i o a d ă  n e d e t e r m i n a t ă . 
Concursul se va desfăşura 
conform HG 286/2011 cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
astfel: Proba scrisă- 15.10.2020, 
ora 10.00;  Proba interviu- 
16.10.2020, ora 10:00. Pentru 
participarea la concurs candi-
dații trebuie să ȋndeplinească 
condițiile generale specificate la 
art.3 din Anexa la HG 286/2011 
cu modificările şi completările 
ulterioare; -condiții specifice: 
studii superioare cu diplomă de 
licență ȋn domeniul Științelor 
Administrative sau Economice; 
vechime în specialitatea studiilor 
de minim 3 ani; curs de pregatire 
profesională în domeniul mana-
gementului; să fi obţinut califica-
tivul “foarte bine” la evaluarea 
performanţelor profesionale 
individuale cel puţin de două ori 
în ultimii 3 ani; cunoştinţe de 
operare pe calculator. Candidații 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs (ȋntocmite 
conform art.6 din HG 286/2011- 
actualizată) în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunțului, la sediul D.A.F.L. S6. 
Relaţii suplimentare la: telefon: 
0725555903 ,  Reg i s t ra tura 
D.A.F.L. S.6, tel. 0213657473, 
E-mail: relatiicupublicul@dafls6.
ro.

l Școala Gimnazială Nr. 86 cu 
sediul în: localitatea Bucureşti, 
strada Intrarea Reconstrucţiei 
nr.6 A, Sector 3, organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractuale 
aprobate prin H.G. nr. 286/2011, 
modificată şi completată de H.G. 
nr.  1027/2014.  Denumirea 
postului: îngrijitor -2 posturi 
vacante contractuale, pe peri-
oadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: studii 
generale sau medii; -vechime în 
muncă  necesară  ocupăr i i 
postului: minim 5 ani. Data, ora 

şi locul de desfăşurare a concur-
sului: Proba practică: data de 
15.10.2020, ora 10:00, la sediul 
instituţiei; Proba de interviu: 
data de 19.10.2020, ora 10:00, la 
sediul instituţiei. Data limită 
până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 07.10.2020, ora 
15:00, la sediul instituţiei. Date 
contact:  Banu Corina tel . : 
0726729446, 0314250608.

CITATII
l Vâlcu Daniela, în calitate de 
reclamant, cheamă în instanţă 
pe pârâta Vâlcu Gabriela, la 
Judecătoria Piteşti, în data de 13 
octombrie, orele 13:00, dosar 
proces 5372/280/2010

l Rus Simion al lui Kostan este 
citat in 5.11.2020, la Judecatoria 
Tu r d a ,  i n  d o s a r  c i v i l 
nr.8906/328/2018 pentru succe-
siune.

l Drăgan Rodica este chemată 
să se prezinte la Judecătoria 
A l e x a n d r i a  î n  d a t a  d e 
05.10.2020, ora 12:00, în proces 
cu Geantă Ecaterina, având ca 
obiect îndreptare eroare mate-
rială.

l Se citează: Vaidoş Gabor, 
Czirjak Ilona căsătorită cu 
Czirjak Peter, Vajdos Anna a lui 
Gabor, Vajdos Angyalka a lui 
Gabor, Vajkos Janka a lui Gabor, 
Vajdos Maria a lui Gabor, Vajdos 
Petru, Vaidos Petru, Vaidos Lina 
căs. cu Bucur Teodor, Vaidos 
Amelia căs. cu Ciobotar Grigore, 
Vaidos Ileana, Vaidos Emilia, 
Vaidos Dumitru, Suciu Maria a 
lui Ioan, Suciu Lina a lui Ioan, 
to ț i  cu  u l t imul  domic i l iu 
cunoscut în Voşlăbeni, nr. 541, 
jud.Harghita, la Judecătoria 
G h e o r g h e n i ,  î n  d o s a r u l 
nr.53/234/2020, cu termen de 
judecată la 18 noiembrie 2020, 
având ca obiect declararea jude-
cătorească a morţii.

l Se citează la sediul Biroului 
Individual Notarial Ene Frosina, 
din municipiul Tulcea, str. Păcii 
nr.7, bl.P.21, sc.C, ap.28, judeţul 
Tulcea, la data de 13.10.2020, 
ora 10:30, persoanele cu vocaţie 
succesorală legală sau testamen-
tară, la succesiunea defunctului 
Zadacencu Grigore, decedat la 
data de 07.03.2020, cu ultimul 

domiciliu în municipiul Tulcea, 
str. Teiului, nr.22, judeţul Tulcea, 
în Dosar succesoral nr.52/2020, 
în vederea dezbaterii succesiunii.

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata sub 
dosar nr. 1354/246/2020, formu-
lata de petenta Duczi Geza, cu 
domiciliul in Tarnova, sat Draut, 
nr. 547 A, Jud. Arad, au solicitat 
inscrierea dreptului de proprie-
tate al petentilor pe titlu de uzur-
paciune, asupra imobilului 
ident i f icat  in  CF.  300604 
Tarnova, CF vechi 2856 Draut, 
cu nr. top. 498/b/2, compus din 
teren intravilan in suprafata de 
125 m.p., imobilul asupra caruia 
figureaza ca proprietar tabular 
intabulat sub B1 Cismas Elisa-
beta, urmand a se proceda la 
intabularea reclamantilor asupra 
acestui imobil. Petentii sustin ca, 
folosesc acest imobil de peste 20 
de ani, asupra caruia au exer-
citat o posesie pasnica, publica, 
continua si nume de proprietar. 
In urma acesteia sunt somati, in 
baza art. 130 din Decretul- Lege 
nr. 115/1938. Toti cei interesati 
De Indata sa inainteze opozitie 
la Judecatoria Ineu deoarece in 
caz contrar, in termen de o luna 
de la aceasta ultima publicare se 
va proceda la solutionarea 
cererii.

l Somație. Având în vedere că 
prin acțiunea civilă ce face 
o b i e c t u l  d o s a r u l u i 
nr.10364/55/2020 al Judecătoriei 
Arad ,  r ec lamantu l  Ponta 
Gheorghe solicită dobândirea 
prin uzucapiune a dreptului de 
proprietate privată asupra 
i m o b i l u l u i  î n s c r i s  î n  C F 
nr.304535 Pecica (nr. CF vechi 
7819) nr. top 187 Pecica, compus 
din teren intravilan în suprafață 
de 9.100 mp, situat administrativ 
în Pecica, str.332, nr. 12-14, jud.
Arad, imobil asupra căruiaîn 
cartea funciară este menționat 
ca proprietar tabular numitul 
Vasile Strătrescu- una şi aceeaşi 
persoană cu Vasile Istrătescu, 
decedat la data de 08.07.1979. 
Invităm cei interesați să facă 
opoziție față de această acțiune, 
în termen de o lună de la data 
afişării prezentei somații, în caz 
contrar a se trece la judecarea 
cauzei. Termen de judecată: 
29.10.2020, ora 8:30, sala 146.
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DISPARIȚII
l Negruță Dorel, domiciliat în 
Iași, str. Nicolae Bălcescu nr.5, 
anunță dispariț ia  fratelui 
Negruță Constantin, născut la 
11.08.1955 în loclaitatea Ciurea, 
județul Iași, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Cluj -Napoca. 
Menționez că în anul 1991, 
Negruță Constantin a plecat la 
muncă în Germania, stabilin-
du-se în orașul Ingrostadt, str. 
Shiller nr.68. Rog persoanele 
care cunosc informații despre 
persoana mai sus menționată să 
mă contacteze la telefon: 0755-
333063.

DIVERSE
l Somație. Asociația Vânăto-
rilor și Pescarilor Sportivi AVPS 
Vidra București, cu sediul în Str. 
Pelinului, 16, sector 3, somează 
toți membrii săi să aducă la 
cunoștință asociației, prin dovezi 
în original, plata la zi a cotiza-
ției, termenul limită este până pe 
28.09.2020. Toți care nu vor 
aduce la cunoștință asociației 
dovada aferentă plății datoriilor 
vor fi excluși.

l Primăria Comunei Brezoaele, 
aduce la  cunoștința publică, 
f a p t u l  c ă  î n  f i e c a r e  z i 
de sâmbăta, între orele 07:00-
1 1 : 0 0 ,  c i r c u l a ț i a  r u t i e r ă 
pe     DJ601A km 4+500m 
-5+400m (intersecție strada 
Perseverenței cu strada Linia 
Mare) este restricționată pentru 
desfășurarea Târgului Săptă-
mânal. Aceeași restricție este 
valabilă și în perioada 6-8 
septembrie, pentru desfășurarea 
Târgului Anual Sfânta Maria 
Brezoaele. Ruta ocolitoare va fi 
indicată prin bariere directio-
nale.

l  S . C .  O M V  P e t r o m 
S.A. anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul “Lucrări de 
suprafață, foraj și punere în 
producție sonda 1092 Bustu-
chin“, propus a fi amplasat în 
localitatea Bustuchin, satul 
Bustuchin, extravilan, judeţul 
Gorj .  Informaţii le  privind 
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Gorj, în 
municipiul Tg. Jiu, strada 

Unirii, nr. 76, în zilele de luni - 
vineri, între orele 10:00 -14:00. 
Observaţ i i le  publ icului  se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Gorj.

l  S . C .  O M V  P e t r o m 
S.A. anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul “Echipare de 
suprafață  ș i  conductă  de 
amestec sonda 1088 Bustuchin“, 
propus a fi amplasat în locali-
tatea Bustuchin, satul Poiana 
Seciuri, extravilan, judeţul Gorj. 
Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
Agenţ ie i  pentru Protecţ ia 
Mediului Gorj, în municipiul Tg. 
Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele 
de luni - vineri, între orele 10:00 
-14:00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Gorj.

l  S . C .  O M V  P e t r o m 
S.A. anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul “Lucrări de 
suprafață, foraj și punere în 
producție sonda 1088 Bustu-
chin“, propus a fi amplasat în 
localitatea Bustuchin, satul 
Poiana Seciuri,  extravilan, 
judeţul  Gorj .  Informaţi i le 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Gorj, 
în municipiul Tg. Jiu, strada 
Unirii, nr. 76, în zilele de luni - 
vineri, între orele 10:00 -14:00. 
Observaţ i i le  publ icului  se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Gorj.

l Cabinet Individual de Insol-
vență Grigorian Andreea - Gina, 
în calitate de lichidator judiciar 
al „Ely & Rabinu`” S.R.L. (În 
fal iment/ in bankruptcy/en 
faillite) cu sediul în mun. Bucu-
rești, sect. 2, b-dul Lacul Tei, nr. 
112, et. 1, ap. 1, București, 
număr de ordine în registrul 
comerțului J40/3479/2006; CUI 
18437840 identificator unic la 
n i v e l  E u r o p e a n 
J40/3479/2006,notifică deschi-
derea falimentului prin proce-
dură simplificată de insolvenţă 
asocietății „Ely & Rabinu`” 
S .R.L.  Societatea  „Ely  & 
Rabinu`” S.R.L. are obligaţia ca 
în termen de 10 zile de la deschi-
derea procedurii insolventei să 

depună la dosarul cauzei docu-
mentele prevăzute la art. 67 din 
Legea nr.85/2014 privind proce-
durile de prevenire a insolvenței 
si de insolvență. Termenul limită 
pentru inventarierea bunurilor și 
încheierea procesului verbal de 
inventar  e s te  20 .10 .2020 . 
Termenul limită pentru depu-
nerea cererilor de creanţe este 
23.10.2020.Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor este 02.11.2020. 
Termenul pentru depunerea 
contestațiilor la tabelul preli-
minar este de 7 zile de la publi-
carea acestuia in BPI. Termenul 
pentru afișarea tabelului defi-
n i t i v  a l  c r e a n ț e l o r  e s t e 
27.11.2020. Termenul pentru 
continuarea procedurii este 
03.12.2020. Se notifică faptul că 
prima Adunare a Creditorilor va 
avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar mun. Iași, șos.Ștefan cel 
Mare și Sfânt, nr.4, complex 
Exclusive Residence, bloc A2, 
demisol, spațiul nr.6, în data de 
06.11.2020. ora 10:00, având ca 
ordine de zi: 1. Alegerea comite-
tului creditorilor și desemnarea 
președintelui acestuia; 2. Confir-
marea lichidatorului judiciar și 
stabilirea remunerației lichidato-
rului judiciar. Se notifică asoci-
atii societăţii debitoare faptul că 
va avea loc Adunarea Asocia-
ţilor la sediul lichidatorului 
judiciar în mun. Iași, șos. Ștefan 
cel Mare și Sfânt, nr. 4, complex 
Exclusive Residence, bloc A2, 
demisol, spațiul nr.6,în data 
20.10.2020 ora 12:00, în vederea 
desemnării administratorului 
special.

l O.M.V. Petrom S.A. anunta 
publicul interesat asupra deciziei 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul “Lucrari de 
suprafata, foraj, echipare de 
suprafata  s i  conducta  de 
amestec sonda 701 Oprisenesti”, 
propus a fi amplasat in judetul 
Braila, extravilan UAT Ianca, 
T146 (Parcelele 987/1, 1005), 
T147 (Parcela 1008), T148 
(Parcelele 1038, 1039, 1045). 
Proiectul acordului de mediu si 
informatiile relevante pentru 
luarea deciziei pot fi consultate 
la  sediul  Agent ie i  pentru 
Protectia Mediului Braila din 
municipiul Braila, B-dul Inde-
pendentei, nr. 16, bl. B5, in zilele 

lucratoare, intre orele 9:00 – 
13:00, precum si la urmatoarea 
adresa de internet www.apmbr.
anpm.ro - Sectiunea Reglemen-
tari /Acord mediu /Drafturi acte 
reglementare. Observatiile/
contestati i le  publicului  se 
primesc la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului 
Braila, din municipiul Braila, 
B-dul Independentei, nr. 16, bl. 
B5, in termen de 10 zile de la 
data publicarii anuntului pe 
pagina de internet a Agentiei 
pentru Protectia Mediului 
Braila.

l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolventei in dosarul nr. 
3 9 4 2 / 1 0 5 / 2 0 2 0  Tr i b u n a l 
Prahova, conform incheierii din 
09.09.2020 privind pe SC 
Taishty TMT Invest SRL, cu 
termenele: depunere declarații 
creanță 26.10.2020, întocmirea 
tabelului preliminar al crean-
țelor 06.11.2020, întocmirea 
tabelului definitiv 02.12.2020, 
prima Adunare a Creditorilor 
avand loc in data 30.03.2020, 
orele 12:00 la sediul administra-
torului judiciar din Ploiești, str. 
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B.

l  Anunț prealabil privind 
afișarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului. Denu-
mire județ: Prahova. Denumire: 
UAT Plopu. Sectoare cadastrale: 
18, 19 și 20. OCPI Prahova 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.18, 19 și 
20, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art.14 
alin.(1) și (2) din Legea cadas-
trului și a publicității Imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
Data de început a afișării: 
30.09.2020. Data de sfârșit a 
afișării: 28.19.2020. Adresa 
locului afișării publice: Primăria 
Plopu,  comuna Plopu,  sat 
Plopu,str.Principală, nr.162. 
Repere pentru identificarea loca-
ției: centrul satului Plopu. Cere-
r i l e  d e  r e c t i f i c a r e  a l e 
documentelor tehnice vor putea 
fi depuse la sediul Primăriei 
Plopu și pe site-ul ANCPI. Alte 
indicații utile pentru cei intere-
sați: tel.0244/460.592, email: 
primariaplopu@yahoo.com. 
Informații privind Programul 

Național de Cadastru și Carte 
Funciară 2015-2023 se pot 
obține pe site-ul ANCPI la 
adresa http://www.ancpi.ro/
pnccf/.

l  Anunț prealabil privind 
afișarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului. Denu-
mire județ: Brașov. Denumire: 
UAT Hârseni. Unitatea Admi-
nistrativ Teritorială Comuna 
Hârseni, județul Brașov, anunță  
publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru Planul 
parcelar T27, Parcela A462, 
F461, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art.14 
alin.(1) și (2) din Legea cadas-
trului și a publicității Imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
Data de început a afișării: 
23.09.2020. Data de sfârșit a 
afișării: 23.11.2020. Adresa 
locului afișării publice: Primăria 
Hârseni, situată în comuna 
Hârseni, sat Hârseni, nr. 175, 
județul Brașov, precum și pe 
pagina de internet http:// www.
primariaharseni.ro. Cererile de 
rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul  Primărie i  Comunei 
Hârseni. Informații privind 
Programul național de cadastru 
și carte funciară 2015-2023 se 
pot obține pe site-ul ANCPI la 
adresa: www.ancpi.ro/pnccf/.

l Unitatea Administrativ-Teri-
torială Vârteșcoiu, din județul 
Vrancea, anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral 
nr. 12, începând cu data de 
28.09.2020, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primariei Vârte-
școiu, conform art.14 alin.(1) și 
(2) din Legea cadastrului și a 
publicității 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.

LICITATII
l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 S.R.L., intenționează să 
încheie un contract de achiziție 
publică pentru Lucrări de proiec-
tare,  real izare,  achiziț ie  ș i 
montare de butaforii pentru 
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proiectul „Amenajare parc tematic 
în Parcul Pantelimon. Atașat rega-
siți documentația de atribuire. 
Data limită de depunere a ofer-
telor este 14.10.2020, ora 12:00.

l Lichidator judiciar CII Cismaru 
E l e n a  v i n d e  p r i n  l i c i t a t i e 
publica  Mercedes Benz - Atego 
1828 proprietatea debitoarei S.C 
Stanimi Const SRL, la pretul de 
3.100 EURO plus TVA. Licitatia 
va avea loc in zilele de 25, 28 30 
septembrie, 2, 5, 7 si 9 octombrie 
2020, orele 12:00 la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, str. 
Plaiesilor nr. 47 jud. Prahova. 
Regulamentul de vanzare si caietul 
de sarcini se pot obtine de la sediul 
lichidatorului judiciar. Relatii 
suplimentare la tel. 0728.878298.

l S.C. Trammar S.A.- în faliment, 
in bankruptcy, en faillite, cu 
sediul social în Baia Mare, str. 
Sudului, nr.1, jud. Maramureș, 
înregistrată sub nr. J24/159/1991, 
CUI: 2192948, prin lichidatorul 
jud i c ia r  Reo inso lv  IPURL 
desemnat de Tribunalul Mara-
mureș în Dosar nr. 657/100/2016, 
vinde la licitație publică următoa-
rele bunuri din averea debitoarei: 
Mobilier – scaune 22x16,66= 366,5 
lei; Mese 7x19,07=133,5 lei; Total 
500 lei sau 103,7 euro; Deșeuri fier 
vechi: mașină rontăit Makita 1 
buc, Mașină de ascuțit pânze, 
Aparat răsucit 1 buc, Mașină 
universal tâmplărie,  Grindă 
vibrandă, banzic= 564 kg. Se vor 
valorifica la cel mai mare preț 
oferit pe kg fier vechi.; Deșeuri 
textile: lenjerie pat 8 buc, receiver 
TV 1 buc, vase carburanți lubrefi-
anți carburanți; V circ 3= P tehnic 
(4x3.4)= 13,6 lei sau 2,82 euro; 
Paritatea de 4,82 lei/euro - Prețul 
de pornire la licitație este de 100% 
din prețul de evaluare; - Partici-
panții la licitație vor achita, în 
contul de lichidare al debitoarei, 
până în ziua licitației, o garanție 
de 10% din prețul de pornire al 
licitației; Pasul de licitație este de 
5% din prețul de pornire la lici-
tație.- Dacă un eventual adjude-
catar nu plătește în termen de 30 
de zile diferența de preț, pierde 
avansul plătit, urmând a se orga-
niza o nouă licitație. - Lista cu 
bunurile și prețul de vânzare poate 
fi consultată la sediul lichidato-
rului judiciar. Licitația va avea loc 
în data de 01.09.2020, ora 11:00, la 
sediul lichidatorului judiciar 

Reoinsolv IPURL, din Baia Mare, 
str. George Coșbuc, nr. 25/A, et. 4, 
ap.38, jud. Maramureș. Informații 
suplimentare se pot obține la 
t e l e f o n  n r.  0 7 4 9 8 0 3 9 4 1 , 
0745503123.

l Debitorul Bemati Cons SRL 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse Si Asoci-
atii SPRL, scoate la vanzare: 1. 
Imobil ”teren” situat in Oras 
Busteni, Str. Pescariei, Nr. 2E, 
Judet Prahova, avand suprafata 
de 4112mp. Pretul de pornire al 
licitatiei este de  80.000 Euro 
exclusiv TVA. Pretul caietului de 
sarcini pentru imobilul af lat in 
proprietatea SC Bemati Cons SRL 
este de 1.000 lei exclusiv TVA. 
Participarea la licitatie este condi-
tionata de -consemnarea in contul 
nr. RO33 BREL 0002 0006 3407 
0100 deschis la Libra Internet 
Bank, Sucursala Ploiesti pana cel 
tarziu cu 2 zile inainte de sedinta 
de licitatie ora 16:00, a garantiei de 
10% din pretul de pornire a licita-
tiei; -achizitionarea pana la aceeasi 
data a Caietului de Sarcini pentru 
proprietatea imobiliara, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatea imobiliara, 
prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 01.10.2020 ora 
14:00, iar daca aceasta nu se adju-
deca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data de 
15.10.2020; 29.10.2020; 12.11.2020; 
10.12.2020; 17.12.2020, ora 14:00. 
Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Ploiesti, Str. 
Cuptoarelor, nr. 4, Judet Prahova. 
Pentru relatii sunati la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii supli-
mentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl Cristian Ciocan. 
Anuntul poate fi vizualizat si pe 
site www.dinu-urse.ro. 

l  Private Liquidation Group 
IPURL, cod de identificare fiscală 
26176834, sediul profesional 
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, 
ap.11 jud.  Bihor,  număr de 
înscriere în tabloul practicienilor 
în insolvență RFO-II-0412 în cali-
tate de lichidator judiciar al socie-
tății Adriana Roxana SRL, cu 
sediul în Negrești Oaș, str. Gării, 
nr.93, jud. Satu Mare, CUI RO 
17297489, număr de înregistrare în 
R e g i s t r u l  C o m e r ț u l u i 
J30/275/2005, societate în fali-

ment, in bankruptcy, en faillite, 
procedură ce face obiectul dosa-
rului nr. 4379/83/2017, af lat pe 
rolul Tribunalului Satu Mare, 
scoate prin vânzare la licitație 
publică următoarele bunuri: 
Construcție și teren aferent, în 
natură Casă De Nunți înscrisă în 
CF nr.100542 Negrești Oaș, nr. 
cad. 100542-C1, situată la adresa 
din Negrești Oaș, str. Gara Nouă, 
nr.7, jud. Bihor și teren aferent în 
suprafață de 4.200 mp înscris în 
CF nr.100542 Negrești Oaș, nr. 
cad. 100542 , situat la adresa din la 
adresa din Negrești Oaș, str. Gara 
Nouă, nr.7, jud. Bihor –preț de 
pornire 3.277.900,00 LEI; Autotu-
rism Volkswagen LT35, an fabri-
cație 2003, număr de înmatriculare 
SM 02 ROX - preț de pornire 
7.100,00 LEI; Autoturism VOLVO 
XC 90, an fabricație 2004, număr 
de înmatriculare SM 21 ROX- preț 
de pornire11.900,00 LEI; Diverse 
bunuri mobile (mobilier, aparate de 
birotică etc.) - preț de pornire total 
50.800,00 lei. În vederea valorifi-
cării activelor, lichidatorul judiciar 
va organiza o etapă de valorificare 
compusă din: 6 (șase) licitații 
publice cu strigare organizate 
bilunar. Licitația va avea loc în 
data de 07.10.2020 ora 12:00 la 
sediul lichidatorului din Oradea, 
str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. 
Bihor. În caz de nereușită licitația 
va fi reluată la data de: 21.10.2020, 
04.11.2020, 18.11.2020, 02.12.2020, 
16.12.2020, la aceeași oră, aceeași 
locație și cu același preț de pornire. 
Persoanele care doresc să cumpere 
vor depune oferte de cumpărare la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, 
ap.11, jud. Bihor sau la adresa de 
e-mail office@plginsolv.ro, în 
atenția lichidatorului judiciar cu 
cel puțin 24 de ore înainte de ora 
de începere a licitației publică. 
Nerespectarea termenului atrage 
decăderea din dreptul de a mai 
participa la licitația publică. Titu-
larii ofertelor de cumpărare au 
obligația să depună cu cel puțin 24 
de ore înainte de ora de începere a 
licitației publică o garanție de 10% 
din prețul de pornire al licitației în 
contul unic de insolvență al socie-
tății debitoare. Nerespectarea 
termenului atrage decăderea din 
dreptul de a mai participa la lici-
tația publică. Vânzarea la licitație 
se va face în mod public de către 
lichidatorul judiciar care va oferi 
bunurile spre vânzare prin 3 stri-

gări succesive. Bunurile se adju-
decă celui care, după 3 strigări 
succesive, făcute la intervale de 
timp care să permită opțiuni și 
supralicitări, oferă prețul cel mai 
mare, iar atunci când există un 
singur concurent, acesta a oferit 
prețul de începere a licitației. 
Poate participa la licitaţie orice 
persoană care are capacitate 
deplină de exerciţiu, precum și 
capacitatea de a dobândi bunurile 
scoase la licitaţie. Creditorii din 
procedură nu pot, nici personal, 
nici prin persoane interpuse, să 
adjudece bunurile oferite spre 
vânzare la un preţ mai mic de 75% 
din preţul de evaluare - prețul 
inițial de licitație. Informații supli-
mentare se pot obține de la lichi-
d a t o r :  Te l : 0 3 5 9 / 4 6 3 6 6 1 
Fax:0359/463662 E-mail: office@
plginsolv.ro.

l 1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
U.A.T.Bistreț ,  cu sediul  în 
comuna Bistret, str.Calea Dunării, 
nr.192, județul Dolj, cod poștal 
207065, telefon 0251/355.011, fax 
0251/355.550, e-mail: primariabis-
tret@gmail .com,  cod f iscal 
4553895. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: 1 parcelă 
d e  t e r e n  î n  s u p r a f a t a  d e 
32.646mp, proprietate privată a 
Comunei Bistreț, sat Plosca, 
T132, P37, județul Dolj, nr.cadas-
tral 34875, CF34875, situat în 
i n t r a v i l a n ,  c o n f o r m 
H.C.L.67/27.08.2020 și temeiului 
legal: O.U.G.57/03.07.2019. 3. 
Informații 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 atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, se poate consulta pe 
site-ul: http://www.primariabis-
tret.ro/. 3.2.Denumirea și datele 
de contact ale serviciului/compar-
timentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de 
atribuire: Compartimentul Finan-
ciar Contabil din cadrul Primăriei 
Comunei Bistreț,  str.  Calea 

Dunarii, nr. 192, județul Dolj. 3.3. 
Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 50Lei /exem-
plar, ce se achită numerar la casi-
erie instituției, sau se poate 
descărca de pe site-ul instituției 
(www.primariabistret.ro): Gratuit. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 07.10.2020, ora 
10:00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depunere 
a ofertelor: 16.10.2020, ora 10:00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele:  Primăria Comunei 
Bistreț, comuna Bistreț, str.Calea 
Dunării, nr. 192, județul Dolj. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: într-un 
singur exemplar, într-un plic 
sigilat. 5. Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 16.10.2020, 
ora 13:00, Primăria Comunei 
Bistreț, str.Calea Dunării, nr.192, 
județul Dolj, Sala de ședințe. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Adminis-
trativ a Judecătoriei Băilești, 
Băilești, Str. Victoriei, nr. 46, 
județul Dolj, telefon 0251/312.457, 
fax 0251/312.457, email: judeca-
toria.bailesti@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 22.09.2020.

PIERDERI
l Pierdut atestat CPI trans-
port marfa in zona Uniri. Ofer 
recompensa! Numele Bajwa 
Aman. 0762814105 

l Declar pierdute si nule Atestat 
marfă și Atestat Agabaritic elibe-
rate de ARR Dolj pe numele 
Stanca Viorel Marian.

l Pierdut Certificat de Pregătire 
Profesională a Conducătorului 
Auto- Nicodim Niculai.

l Pierdut „Atestat profesional 
conducător  auto transport 
marfă” aparținând lui Puiu 
Nicolae, seria PX, Nr.719822, Sat. 
Cârjari, nr. 101, Com.Vâlcănești, 
Jud.Prahova, eliberat de agenția 
ARR Prahova. Îl declar nul.


