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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, monument istoric, din administrarea Ministerului Culturii
în administrarea Bibliotecii Naþionale a României ºi a Inspectoratului pentru Culturã Dolj
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia ºi ale Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 128/2000 privind
revenirea în proprietatea publicã a statului ºi în administrarea Ministerului Culturii, din patrimoniul Societãþii Comerciale
”Parc-TurismÒ Ñ S.A., a unui imobil monument istoric,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã transmiterea suprafeþei de
1.107,51 m2 din imobilul, monument istoric, împreunã cu
terenul aferent, proprietate publicã a statului, având
datele de identificare cuprinse în anexa nr. 1 care face

parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea
Ministerului Culturii în administrarea Bibliotecii Naþionale a
României, instituþie publicã aflatã în subordinea
Ministerului Culturii.
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(2) Se aprobã transmiterea suprafeþei de 200 m2 Ñ la
etaj Ñ din imobilul, monument istoric, proprietate publicã a
statului, având datele de identificare cuprinse în anexa
nr. 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din
administrarea Ministerului Culturii în administrarea
Inspectoratului pentru Culturã Dolj, serviciu public descentralizat, aflat în subordinea Ministerului Culturii.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea suprafeþelor din imobilul
transmis potrivit art. 1 alin. (1) ºi (2) se va face în termen

de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri, pe bazã de protocol de predare-preluare încheiat
între pãrþile interesate.
Art. 3. Ñ Patrimoniul Ministerului Culturii se diminueazã
cu valoarea de inventar a bunurilor de la data transmiterii,
iar patrimoniile Bibliotecii Naþionale a României ºi
Inspectoratului pentru Culturã Dolj se mãresc în mod
corespunzãtor cu valorile primite.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

Bucureºti, 20 decembrie 2000.
Nr. 1.353.

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului monument istoric, compus din clãdire ºi terenul aferent, proprietate publicã a statului,
care se transmite din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Bibliotecii Naþionale a României
Persoana juridicã
de la care se
transmite imobilul

Ministerul Culturii

Persoana juridicã
la care se
transmite imobilul

Biblioteca
Naþionalã
a României

Adresa
imobilului

Municipiul
Craiova,
str. Mihail
Kogãlniceanu
nr. 17,
judeþul Dolj

Caracteristicile tehnice ale imobilului Suprafaþa terenului Suprafaþa terenului
pe care este
împrejmuitor
Suprafaþa
Suprafaþa
situat imobilul
al imobilului
construitã
desfãºuratã

Denumirea
imobilului

Corpul A
Ñ subsol
Ñ parter
Ñ etaj
Ñ mansardã

469,46 m2

1.107,51 m2

469,46 m2

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului monument istoric, proprietate publicã a statului, care se transmite
din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Inspectoratului pentru Culturã Dolj
Persoana juridicã
de la care
se transmite imobilul

Ministerul Culturii

Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul

Inspectoratul pentru
Culturã Dolj

Adresa
imobilului

Municipiul Craiova,
str. Mihail
Kogãlniceanu
nr. 17,
judeþul Dolj

Denumirea
imobilului

Suprafaþa
desfãºuratã

Corpul A
Ñ etaj

200 m2

567,89 m2
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil situat în municipiul Piatra-Neamþ, judeþul Neamþ,
din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Inspectoratului pentru Culturã Neamþ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia ºi ale Ordonanþei Guvernului nr. 61/2000 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bãncii Române de Comerþ
Exterior Ñ BANCOREX Ñ S.A. ºi fuziunea prin absorbire a acestei bãnci cu Banca Comercialã Românã Ñ S.A.,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului, împreunã
cu terenul ºi dotãrile aferente, proprietate publicã a statului,
având datele de identificare cuprinse în anexa care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea
Ministerului Culturii în administrarea Inspectoratului pentru
Culturã Neamþ.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrãrii în

vigoare a prezentei hotãrâri, pe bazã de protocol încheiat
între pãrþile interesate, la valoarea de inventar de la data
transmiterii.
Art. 3. Ñ Patrimoniul Ministerului Culturii se diminueazã
cu valoarea de inventar a bunurilor de la data transmiterii,
iar patrimoniul Inspectoratului pentru Culturã Neamþ se
mãreºte în mod corespunzãtor cu aceeaºi valoare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

Bucureºti, 20 decembrie 2000.
Nr. 1.354.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului ºi terenului care se transmit din administrarea Ministerului Culturii
în administrarea Inspectoratului pentru Culturã Neamþ
Caracteristici
Adresa

Municipiul
Piatra-Neamþ,
bd Traian
nr. 17, bl. A4,
judeþul Neamþ

Imobil

Valoarea (lei)
Teren

Suprafaþa
Suprafaþa
desfãºuratã = construitã =
214,24 m2
77,5 m2
Ñ etaj
(mai puþin un
birou ºi
jumãtate din
terasã), inclusiv
spaþiu asigurãri
manevre

de inventar
Imobil

244.074.564

rãmasã
Teren

Imobil

concesionat 244.074.564

Teren

Dotãrile
aferente

concesionat Aparaturã de aer
condiþionat ºi climatizare
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea suplimentãrii dotãrii Ministerului Justiþiei
cu un autoturism
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale notei
din anexa nr. 2 la Ordonanþa Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea
unor normative de cheltuieli pentru autoritãþile ºi instituþiile publice, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea dotãrii Ministerului Justiþiei cu un
autoturism pentru Inspecþia Generalã.
Art. 2. Ñ Achiziþionarea autoturismului prevãzut la art. 1 se face din
fondurile alocate Ministerului Justiþiei din bugetul de stat pe anul 2000.
Art. 3. Ñ Pentru autoturismul prevãzut la art. 1 se aprobã un consum
lunar de carburanþi de 600 litri.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul justiþiei,
Gheorghe Mocuþa,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Bucureºti, 20 decembrie 2000.
Nr. 1.357.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind constituirea ºi funcþionarea grupului de lucru pentru studierea concordanþei dispoziþiilor
ºi principiilor Constituþiei României cu acquisul comunitar,
în perspectiva aderãrii României la Uniunea Europeanã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 10 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi
ratificarea tratatelor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ În cuprinsul prezentei hotãrâri, prin acquis
comunitar se înþelege:
a) dispoziþiile Tratatului instituind Comunitatea
Europeanã, semnat la 25 martie 1957 la Roma, ºi ale
Tratatului privind Uniunea Europeanã, semnat la 7 februarie
1992 la Maastricht, ambele republicate în Jurnalul Oficial al
Comunitãþilor Europene nr. C 340 din 10 noiembrie 1997,
precum ºi ale oricãror alte tratate care le vor modifica ºi
completa pe acestea pânã la data la care tratatul pentru
aderarea României la Uniunea Europeanã va intra în
vigoare;
b) regulamentele, directivele ºi deciziile emise de
instituþiile Uniunii Europene, ca acte cu putere obligatorie,
precum ºi celelalte acte adoptate de instituþiile Uniunii
Europene, cum ar fi: declaraþii, rezoluþii, strategii comune,

acþiuni comune, poziþii comune, concluzii, decizii-cadru,
rezoluþii ºi altele de acest fel;
c) convenþiile multilaterale deschise numai statelor membre ale Uniunii Europene, precum ºi cele deschise unui
numãr mai mare de state la care statele membre ale
Uniunii Europene ºi, dupã caz, Comisia Europeanã sunt
pãrþi, desemnate ca atare de cãtre acestea din urmã ca
fãcând parte din acquis;
d) jurisprudenþa Curþii de Justiþie a Comunitãþilor
Europene;
e) Acordul european instituind o asociere între România,
pe de o parte, ºi Comunitãþile Europene ºi statele membre
ale acestora, pe de altã parte, semnat la 1 februarie 1993
la Bruxelles ºi ratificat de
România prin Legea
nr. 20/1993.
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Art. 2. Ñ (1) Se constituie grupul de lucru pentru studierea compatibilitãþii dispoziþiilor Constituþiei României cu
acquisul comunitar, denumit în continuare grup de lucru, din
care fac parte specialiºti în drept constituþional ºi drept
comunitar din cadrul Ministerului Justiþiei, Ministerului
Afacerilor Externe, Ministerului de Interne ºi Ministerului
Funcþiei Publice.
(2) Instituþiile prevãzute la alin. (1) vor fi reprezentate la
nivel de secretar de stat, precum ºi la nivelul direcþiilor de
specialitate din cadrul acestora.
Art. 3. Ñ (1) La reuniunile grupului de lucru pot participa reprezentanþi ai Preºedinþiei României, Camerei
Deputaþilor ºi Senatului, specialiºti din aparatul de lucru al
Curþii Constituþionale, Curþii Supreme de Justiþie, instituþiei
Avocatul Poporului ºi Consiliului Legislativ.
(2) Atunci când membrii grupului de lucru considerã
necesar, la lucrãrile acestuia pot fi invitaþi sã participe
reprezentanþi ai altor instituþii care, prin specificul activitãþii
lor, pot contribui la buna desfãºurare a lucrãrilor.
Art. 4. Ñ (1) Activitatea grupului de lucru va urmãri:
a) analizarea compatibilitãþii dispoziþiilor Constituþiei
României din 1991 cu acquisul comunitar, precum ºi a
mãsurii în care cele dintâi permit îndeplinirea de cãtre
România a criteriilor de aderare la Uniunea Europeanã;
b) efectuarea unei analize comparate privind modul în
care statele membre ale Uniunii Europene ºi statele
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candidate la aderare au adaptat propriile dispoziþii constituþionale la exigenþele calitãþii de stat membru al Uniunii
Europene, respectiv la procesul de armonizare legislativã ºi
la pregãtirea pentru aderarea la Uniunea Europeanã;
c) dupã caz, în funcþie de concluziile la care vor conduce analizele prevãzute la lit. a) ºi b), elaborarea unor
anteproiecte de texte în vederea revizuirii Constituþiei
României din 1991, precum ºi a unor propuneri de mãsuri
ºi de calendar privind promovarea acestora.
(2) În urma îndeplinirii obiectivelor prevãzute la alin. (1)
grupul de lucru transmite Guvernului României anteproiectele, propunerile de mãsuri ºi de calendar, precum ºi documentele care au stat la baza formulãrii acestora.
Art. 5. Ñ Propunerile grupului de lucru vor fi supuse
spre analizã ºi aprobare Guvernului, urmând sã se procedeze, dacã este cazul, la începerea procedurii de revizuire
a Constituþiei, potrivit prevederilor constituþionale ale
art. 146 alin. (1).
Art. 6. Ñ (1) Coordonatorii grupului de lucru sunt negociatorul-ºef pentru aderarea României la Uniunea
Europeanã ºi secretarul de stat reprezentant al Ministerului
Justiþiei.
(2) Grupul de lucru se convoacã de cãtre coordonatorii
acestuia lunar ºi ori de câte ori este necesar.
(3) Secretariatul grupului de lucru este asigurat de
Ministerul Justiþiei.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul justiþiei,
Gheorghe Mocuþa,
secretar de stat
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmãrescu,
secretar de stat
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
Bucureºti, 20 decembrie 2000.
Nr. 1.367.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind abilitarea Ministerului Justiþiei Ñ Direcþia Generalã a Penitenciarelor de a închiria
unele bunuri aflate în proprietatea publicã a statului ºi în administrarea sa
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se abiliteazã Ministerul Justiþiei Ñ Direcþia
Generalã a Penitenciarelor sã închirieze, în condiþiile legii,
bunuri imobile destinate activitãþilor lucrative sau pãrþi din
acestea, disponibile, aflate în administrarea sa ºi în proprietatea publicã a statului.

Art. 2. Ñ Închirierea se va realiza prin licitaþie publicã,
iar contractele de închiriere vor cuprinde clauze privind utilizarea, conservarea ºi restituirea bunului închiriat.
Art. 3. Ñ (1) Direcþia Generalã a Penitenciarelor va
reþine o cotã de 50% din chiria prevãzutã în contractele de
închiriere, diferenþa urmând sã fie viratã la bugetul de stat.
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(2) Sumele reþinute potrivit alin. (1) constituie venituri extrabugetare ºi vor fi utilizate potrivit dispoziþiilor Ordonanþei

Guvernului nr. 68/1999 privind finanþarea activitãþii Direcþiei
Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiþiei.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul justiþiei,
Flavius Baias,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor,
Ioan Nicolescu
Bucureºti, 20 decembrie 2000.
Nr. 1.389.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea condiþiilor de finalizare a procesului de privatizare
a Societãþii Comerciale ”PetromidiaÒ Ñ S.A. Constanþa
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 64/1998
privind acordarea unor facilitãþi la plata preþului acþiunilor ºi la plata unor obligaþii bugetare, în scopul privatizãrii Societãþii
Comerciale ”PetromidiaÒ Ñ S.A. Constanþa, astfel cum a fost modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 248/2000,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se acordã Societãþii Comerciale ”PetromidiaÒ Ñ
S.A. Constanþa facilitãþile la plata obligaþiilor bugetare ºi a altor

obligaþii cãtre Ministerul Finanþelor prevãzute în anexa*) care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
p. Ministrul finanþelor,
Ioan Nicolescu
p. Preºedintele Consiliului de administraþie al Fondului
Proprietãþii de Stat,
Victor Eroýs
Bucureºti, 27 decembrie 2000.
Nr. 1.391.
*) Anexa va fi comunicatã instituþiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului,
din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Inspectoratului pentru Culturã Timiº
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului, construcþie
ºi terenul aferent, proprietate publicã a statului, situat în

municipiul Timiºoara, str. Augustin Pacha nr. 8, judeþul
Timiº, având datele de identificare cuprinse în anexa care
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Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri, pe bazã de protocol încheiat
între pãrþile interesate, la valoarea de inventar de la data
transmiterii.

face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Inspectoratului pentru Culturã Timiº, serviciu public descentralizat aflat în
subordinea Ministerului Culturii.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
p. Ministrul finanþelor,
Ioan Nicolescu
Bucureºti, 27 decembrie 2000.
Nr. 1.396.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Timiºoara, str. Augustin Pacha nr. 8, judeþul Timiº,
care trece din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Inspectoratului pentru Culturã Timiº
Persoana juridicã
de la care
se transmite imobilul

Ministerul Culturii

Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul

Inspectoratul
pentru Culturã
Timiº

Adresa
imobilului

Caracteristici tehnice
Imobil
Suprafaþa construitã +
terenul aferent

486 m2 (conform
extrasului de
carte funciarã)

Municipiul
Timiºoara,
str. Augustin
Pacha nr. 8,
judeþul Timiº

Teren
Suprafaþa terenului
împrejmuitor

Suprafaþa
desfãºuratã

1301,78 m2,
86,52 m 2 , reprezentând:
reprezentând:
¥ curte interioarã Ð 77,52 m2
¥ subsol Ð 235,69 m2
¥ curte de serviciu Ð 9 m2
¥ parter Ð 402 m2
¥ etaj Ð 437,22 m2
¥ mansardã Ð 186,37 m2
¥ subpantã Ð 40,50 m2

DECIZII ALE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
pentru retragerea unor licenþe de emisie
În conformitate cu dispoziþiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,
Consiliul Naþional al Audiovizualului d e c i d e :
Art. 1. Ñ Având în vedere nesolicitarea eliberãrii avizului tehnic prealabil în termenul prevãzut la
art. 22 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, se sting drepturile rezultate din licenþele de emisie
pentru radiodifuziune/televiziune distribuitã prin cablu, dupã cum urmeazã:
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Titularul licenþei
(societatea comercialã)

COMTEL SERVICE Ñ S.R.L.
CROMTEL PROD-IMPEX Ñ S.R.L.
ELECTROSIM Ñ S.R.L.
EUTEL SAT Ñ S.R.L.
LONG SYSTEM INFO Ñ S.R.L.

Numãrul licenþei/
data eliberãrii

C1312
C0785
C1502
C1487
C1615

din
din
din
din
din

15
11
24
18
29

aprilie 1997
mai 1995
februarie 1998
decembrie 1997
iunie 1998

Localitatea
(judeþul)

Podu Turcului (Bacãu)
Volovãþ (Suceava)
Horea (Alba)
Râmeþ (Alba)
Lunca Bradului (Mureº)

8
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Art. 2. Ñ Având în vedere renunþarea la activitatea pentru care au primit licenþa de emisie, se retrag
la cerere licenþele de emisie urmãtoarelor societãþi comerciale:
CATV
Nr.
crt.

Titularul licenþei
(societatea comercialã)

Numãrul licenþei/
data eliberãrii

1. COM-TEO Ñ S.R.L.
2. DEVASAT Ñ S.R.L.
3.
4.
5.
6. DEEA Ñ S.R.L.
7.

Localitatea
(judeþul)

C1830 din 18 martie 1999
C009 din 21 septembrie 1993
C901 din 18 iulie 1995
C960 din 19 octombrie 1995
C959 din 19 octombrie 1995
C1420 din 16 septembrie 1997
C1423 din 16 septembrie 1997

8. CABLEX Ñ S.R.L.
9.
10. LEVENT IMPEX
STAR Ñ S.R.L.
11. UNISAT Ñ S.R.L.
12.
13.
14. FORESTA
PREST Ñ S.R.L.
15. EUROCABLE Ñ S.R.L.

Data
solicitãrii

15
27
27
27
27
13
13

C1778 din 4 aprilie 1999
C1779 din 4 aprilie 1999
C1838 din 25 martie 1999

Brastavãþu (Olt)
Deva (Hunedoara)
Criscior (Hunedoara)
Dobra (Hunedoara)
Tomeºti (Hunedoara)
Oituz (Bacãu)
Mânãstirea Caºin
(Bacãu)
Nimigea (Bistriþa)
Braniºtea (Bistriþa)
Lumina (Constanþa)

mai 2000
iulie 2000
iulie 2000
iulie 2000
iulie 2000
septembrie 2000
septembrie 2000

C494 din 9 iunie 1994
C496 din 9 iunie 1994
C495 din 9 iunie 1994
C1480 din 18 decembrie 1997

Bãileºti (Dolj)
Calafat (Dolj)
Filiaºi (Dolj)
Râmnicelu (Buzãu)

24
24
24
26

C1786 din 4 martie 1999

Cãrpiniº (Timiº)

9 noiembrie 2000

15 septembrie 2000
15 septembrie 2000
25 septembrie 2000
octombrie
octombrie
octombrie
octombrie

2000
2000
2000
2000

RADIO
Titularul licenþei
(societatea comercialã)

EXTOUR
SILVANA Ñ S.R.L.

Numãrul licenþei/
data eliberãrii

Localitatea
(judeþul)

R121 din 11 octombrie 1994

Data
solicitãrii

Haþeg (Hunedoara)

28 septembrie 2000

Art. 3. Ñ În conformitate cu dispoziþiile art. 17 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, se sting
drepturile rezultate din licenþa de emisie, datoritã nerealizãrii în termenul legal a staþiei de emisie pentru:
RADIO
Titularul licenþei
(societatea comercialã)

TERRA RADIO Ñ S.R.L.

Numãrul licenþei/
data eliberãrii

Localitatea

R277 din 23 iunie 1998

Comãneºti
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