ROMÂNIA

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE UL CONSTAN A

BULETIN INFORMATIV
PRIVIND ACTIVITATEA INSTITU IEI
-

LUNA MARTIE 2017

-

Din agenda public a lunii
MEDIATIZAREA ACTIVIT II INSTITU IONALE
 Emiterea şi transmiterea către presa acreditată a 11 comunicate de presă;
 20 apariţii în presa scrisă locală monitorizată;
 1 conferință de presă organizată;
 Apariţii ale domnilor prefect şi subprefect la 3 emisiuni de ştiri radio;
 Apariţii ale domnilor prefect şi subprefect la 2 emisiuni de ştiri TV.

Cancelaria Prefectului

Din activitatea
SERVICIULUI JURIDIC –ACHIZI II

Aplicarea legilor fondului funciar
 În cursul lunii s-au desfăşurat în principal următoarele activităţi:
- emiterea a 8 titluri de proprietate,
- primirea a 62 persoane la relaţii cu publicul,
- soluționarea a 86 petiții.
 31.03.2017 - S-a desfăşurat şedinţa Comisiei Judeţene pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra pământului.
În cadrul şedinţei au fost adoptate 26 hotărâri ale Comisiei Judeţene pentru validarea a 103 propuneri
ale Comisiilor Locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra pământului.
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 Au fost transmise către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 48 dosare care fac
obiectul legilor fondului funciar.

Aplicarea Legii nr. 10/2001
 În cursul lunii au fost primite din partea primăriilor următoarele documente emise în baza Legii nr.
10/2001 completată şi modificată:
- 21 acte administrative având ca obiect acordarea de despăgubiri băneşti în vederea emiterii avizului
de legalitate şi înaintării către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.

ef serviciu

Din activitatea
SERVICIULUI MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE, SITUA II DE URGEN
I COOPERARE INTERNA IONAL
 Gestionarea cât mai eficient a situa iilor de urgen
- 01-02.03.2017 - centralizarea, realizarea și transmiterea către MAI – DGMO a situației aferente lunii
februarie 2017 privind stadiul de pregătire și intervenție a autorităților competente pentru sezonul rece
2016-2017;
- 07.03.2017 - întocmirea și transmiterea unei adrese către ABADL, pentru a nominaliza persoana care
va participa la ședinta de lucru organizată de această instituție, în data de 09.03.2017;
- 08.03.2017 – elaborarea și transmiterea unei adrese către ISU Constanța pentru întocmirea unei
situații centralizatoare referitoare la Rapoartele justificative cuprinzând toate cheltuielile ocazionate de
acțiunile desfășurate în afara ariei de competență;
- 08.03.2017 – întocmirea si transmiterea, către CLSU și membrii CJSU, a unei adrese pentru
întocmirea Planului propriu de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării
situaţiilor de urgenţă pe anul 2017;
- 09.03.2017 – participarea la ședința de lucru organizată de ABADL, având ca temă stabilirea
programului de verificare a modului de salubrizare a cursurilor de apă, la primăriile din județ;
- 09.03.2017 – elaborarea și transmiterea unei adrese către primăriile din județul Constanța, pentru a
dispune măsurile necesare pentru prevenirea inundațiilor;
- 09.03.2017 - întocmirea și transmiterea unei adrese către primăriile care vor face parte din acțiunea
de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă.
- 09.03.2017 – înaintarea unei adrese către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral în vederea
solicitării unui punct de vedere privind aspectele semnalate de către locuitorii din Eforie Sud;
- 13,14.03.2017 – contactarea instituțiilor membre CJSU pentru actualizarea informațiilor din ordinul
prefectului;
- 27.03.2017 - transmiterea către primăriile din județ și R.A.J.D.P. Constanța a solicitării privind
comunicarea informațiilor pentru realizarea situației privind stadiul de pregătire și intervenție a
autorităților competente pentru sezonul rece 2016-2017 aferente lunii martie 2017; Centralizarea
informațiilor.
 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice
- 14.03.2017 - întocmirea și transmiterea convocatorului pentru ședința comitetului,
- 21.03.2017 – pregătirea materialelor pentru ședință,
- 23.03.2017 – participare ședintă, întocmire proces verbal
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 Programul Lapte şi Corn
- 01-31.03.2017 - monitorizarea în vederea desfăşurării în bune condiţii a programului
 Colegiul Prefectural
- 22.03.2017 - întocmirea referatului pentru convocarea în şedinţă a colegiului;
- 23.03.2017 – elaborarea şi transmiterea ordinului prefectului privind convocarea colegiului;
- 23.02.2017 – înaintarea unei adrese către Direcția de Sănătate Publică Constanța, Direcția Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, Comisariatul Județean pentru Protecția
Consumatorilor Constanța, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Inspectoratul Județean de
Jandarmi Constanța, Garda de Coastă Constanța, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea”
al Județului Constanța, Casa Județeană de Pensii Constanța, pentru întocmirea unor informări /
rapoarte pe care să le prezinte în şedinţa colegiului;
- 29.03.2017 - participarea la şedinţa colegiului;
- 30.03.2017 – întocmirea procesului verbal de şedinţă a colegiului;
- 30.03.2017 – întocmirea adresei cu privire la Raportul privind activitatea colegiului pe luna martie şi
transmiterea acesteia către M.A.I., în format letric şi electronic.
 Comisia de Dialog Social
- 02-03.2017 – întocmirea unui răspuns către Ministerul Consultării Publice și a Dialogului Social, prin
pentru înaintarea bazei de date cuprinzând organizațiile nonguvernamentale existente la nivelul
județului Constanța,
- 06-09.03.2017 – organizarea și participarea la întâlnirea dintre CN Cartel Alfa, Casa Județeană de
Pensii Constanța și Arhivele Naționale – Serviciul Județean Constanța, referitoare la situația arhivelor
unor societăți lichidate din Constanța,
- 09.03.2017 – întocmirea unei adrese către Registrul Comerțului pentru solicitarea certificatului
constatator al SC Energia,
- 13.03.2017 – transmiterea unei adrese către Ministerul Transporturilor, pentru înaintarea memoriului
Alianței Federațiilor Tehnice Feroviare,
- 16.03.2017 – înaintarea către membrii Comisiei de Dialog Social a invitaţiei de participare la şedinţa
din data de 23.03.2017;
- 16.03.2017 - participarea la întâlnirea cu reprezentanții membrilor Sindicatului Liber al Marinarilor
ARSVOM Constanța, ca urmare a pichetării Instituției Prefectului,
- 17.03.2017 - elaborarea unei informări privind acțiunea de pichetare din data de 16.03.2017 și
transmiterea acesteia, împreună cu revendicările depuse de protestatari, către Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerului Transporturilor,
- 23.03.2017 – participarea la şedinţa Comisiei de Dialog Social;
- 27.03.2017 - întocmirea minutei şedinţei Comisiei de Dialog Social și transmiterea acesteia la
Ministerul Consultării Publice și a Dialogului Social,
- 29.03.2017 – participarea la întâlnirea cu reprezentanții membrilor Sindicatului Național al Polițiștilor
și Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne, ca urmare a pichetării Instituției
Prefectului,
- 30.03.2017 – elaborarea unei informări privind acțiunea de pichetare din data de 29.03.2017 și
transmiterea acesteia, împreună cu revendicările depuse de protestatari, către Ministerul Finanțelor
Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Guvernul României.
 Comisia Paritar
-14-16.02.2017 - convocarea membrilor comisiei, întocmirea procesului verbal al întâlnirii, întocmirea
avizului acordat de membrii comisiei pentru Planul de perfecționare profesională a funcționarilor publici
din cadrul instituției pe anul 2017;
-28.02.2017 - convocarea la ședință a membrilor comisiei, întocmirea procesului verbal al întâlnirii și
transmiterea către MAI a adresei întocmite de președintele comisiei.
 Centrului local de combatere a bolilor la animale
-10.02.2017 - întocmirea unei adrese pentru organizarea ședinței de urgență în data de 11.02.2017 a
Centrului Local de Combatere a Bolilor la animale și convocarea instituțiile nominalizate;
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- 11.02.2017 - participarea la ședința centrului în vederea aprobării programului de măsuri aplicat la
suspicionarea unui focar de Influența Aviară în localitatea Ostrov;
- 11.02.2017 - întocmirea proiectului de ordin al prefectului privind aprobarea programului de măsuri
aplicat la suspicionarea unui focar de Influența Aviară în localitatea Ostrov, aprobarea. Întocmirea
procesului verbal de ședință;
- 13.02.2017 - transmiterea către instituțiile nominalizate a ordinului prefectului privind aprobarea
programului de măsuri care se aplică la suspicionarea unui focar de Influența Aviară în localitatea
Almălău, comuna Ostrov;
- 13.02.2017 – întocmirea adresei de convocare în ședință de urgență a Centrului Local de Combatere
a Bolilor la Animale, urmare a confirmării focarului de Influența Aviară din localitatea Almălău, comuna
Ostrov;
- 13.02.2017 - participarea la ședința centrului; întocmirea procesului verbal al ședinței; aprobarea
programului de măsuri propus de către DSVSA Constanța și transmiterea acestuia către instituțiile cu
responsabilități și primăriei comunei Ostrov;
- 15.02.2017 – transmiterea unei adrese către Primăria comunei Ostrov privind respectarea planului de
măsuri stabilit de către D.S.V.S.A. Constanța și aprobat de prefectul județului, la confirmarea unor
cazuri de Influența Aviară.
 Comisia de identificare, delimitare i constituire a perimetrelor de ameliorare
- 06.02.2017 – adresarea unei solicitări către DAJ Constanța privind nominalizarea unor reprezentanți
care să facă parte din Comisia de identificare, delimitare și constituire a perimetrelor de ameliorare, în
conformitate cu prevederile de la lit i și j ale art. 5 din Legea nr. 100/2010 privind împădurirea
terenurilor degradate;
- 15.02.2017 - întocmirea proiectului de Ordin al prefectului privind modificarea componenței comisiei;
- 15.02.2017 - înaintare către toate instituțiile nominalizate și toate primăriile a Ordinului prefectului
privind modificarea componenței Comisie de identificare, delimitare și constituire a perimetrelor de
ameliorare la nivelul județului.
 14.03.2017 – Înaintarea unei adrese de revenire către DGRFP Galați pentru a solicita comunicarea de
către Birourile Vamale de Frontieră din judeţ a Planului de acţiuni aferent anului 2017 pentru realizarea
în judeţul Constanţa a obiectivelor din Programul de guvernare.
 21.03.2017 – Transmiterea unei adrese la primăria Constanța pentru a solicita un punct de vedere față
de inspecția efectuată de I.S.C. la blocurile de pe strada Brizei din Constanța.
 24.03.2017 – Întocmirea unei adrese către A.J.F.P. pentru a solicita comunicarea către instituția
noastră a modalităților prin care spațiile intrate în evidența/posesia A.J.F.P. ar putea fi atribuite
instituțiilor publice, în vederea folosirii ca spațiu de arhivă;
 24,27.03.2017 – Transmiterea unui răspuns la petiția privind situația semnalată în Eforie cu înaintarea
către Administrația Prezidențială și MDRAP;
 01–31.03.2017 – Centralizarea și analizarea rapoartelor cu privire la principalele obiective realizate în
anul 2016 de către serviciile publice deconcentrate, consiliul judeţean, companiile naţionale şi regiile
autonome din judeţ, în vederea realizării Raportului privind starea economico-socială a judeţului în anul
2016.
 15.03.2017 – Retrimiterea prin fax către Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniul Național,
Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor și Agenției Județene pentru Ocuparea Forței
de Muncă a unei adrese.
 20.03.2017 – Redactarea referatului privind organizarea concursului pentru ocuparea postului
contractual de referent IA;
 03.03.2017 – Participarea la şedinţa Comisiei Locale pentru Investigarea Accidentelor Majore produse
la Rompetrol Rafinare în data de 22.08.2016, desfăşurată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului;
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 06.03.2017 - Întocmirea şi transmiterea unei adrese către Garda de Coastă – Serviciul Teritorial al
Poliției de Frontieră Constanța, prin care s-au solicitat toate documentele / corespondența cu privire la
nava sub pavilion german MSC Flaminia;
 14.03.2017 – Participarea la şedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit
pentru planuri şi programe, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa; Întocmirea unei
informări cu privire la documentaţia discutată;
 15.03.2017 – Participarea la vodeoconferința cu tema evaluarea activității Ministerului Afacerilor
Interne pentru anul 2016;
 21.03.2017 – Înaintarea unei adrese către Direcția Județeană de Statistică ca urmare a solicitării
primite din partea Ambasadei Republicii Macedonia la București, cu privire la numărul persoanelor cu
cetățenie macedoneană, etnicii macedoneni și poziționarea acestora în județ; Transmiterea răspunsului
către Ambasada Republicii Macedonia – 23.03.2017;
 23.03.2017 - Elaborarea referatului pentru stabilirea unui sistem lunar de raportare a activității
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice
centrale din subordinea Guvernului;
 28.03.2017 - Întocmire referatului pentru actualizarea componenței Comandamentului Operativ pentru
Depoluare Marină;
 29.03.2017 – Elaborarea Hotărârii nr. 3 privind constituirea Comisiei de verificare a modului de
comercializare a produselor agricole și alimentelor în piețe și a Hotărârii nr. 4 privind principalele
documente care vizează activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte
organe ale administrației publice centrale organizate în județul Constanța și procedura de raportare a
activității; transmiterea acestora către factorii interesați, pentru ducerea la îndeplinire;
 30.03.2017 – Întocmirea Ordinului prefectului privind modificarea componenței Comandamentului
Operativ pentru Depoluare Marină și transmiterea acestuia către secretariatul permanent;
 03.03.2017 – Înaintarea unei adrese către Primăria Eforie, referitoare la notificarea Direcției Sanitare
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Constanța privind confirmarea unui nou caz de influență
aviară la lebăda de iarnă, în zona digului Eforie Sud, precum și programul de măsuri specifice, instituite
pentru combaterea acestei boli.
 03.03.2017 – Realizarea unei informări privind vizita pe teren a echipei mixte RUXPRO Bucuresti –
SWECO Norway pentru identificarea numărului de gospodării neelectrificate din comuna Limanu, în
scopul elaborării studiului de prefezabilitate și a identificării soluțiilor tehnico economice optime;
 07.03.2017 - Întocmirea și transmiterea unei adrese către toate primăriile privitoare la instrucțiuni
primite de la MDRMAPFE, în vederea completării documentației de la nivelul județului Constanța,
aferente cererii de rambursare pe P.O.A.D. 2014, la nivel național.
 07 –15.03.2017 – Centralizarea documentelor privind P.O.A.D. 2014, primite de la toate primăriile.
 15.03.2017 - Înaintarea unei adrese către MDRMAPFE cu documentele solicitate, aferente
implementării POAD 2014 la nivelul județului, centralizate și inscripționate pe suport magnetic.
 13.03.2017 - Întocmirea și transmiterea către toate primăriile a unei adrese de atenționare asupra
termenului de depunere a solicitărilor de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL.
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 16.03.2017 – Participarea la ședința de lucru organizată de Filiala Județeană Constanța a Asociației
Comunelor din România, având pe ordinea de zi implementarea PNDR 2014 – 2020 pentru beneficiarii
publici – unități administrativ teritoriale și depunerea proiectelor pe PNDL – 2017. La eveniment au
participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ai Centrului Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale 2 Sud-Est Constanța, ai Consiliului Județean Constanța și ai UAT-urilor
din județ.
 06.03.2017 - Înaintarea unei adrese către Grupurile de acțiune locală recunoscute de către MADR, de
la nivelul județului Constanța, privind publicarea versiunii consultative a Ghidului de acțiune locală
pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală pe site-ul autorității centrale;
 09.03.2017 - Întocmirea și înaintarea către autoritatea centrală a propunerilor de teme care vor fi
cuprinse în planul de control pe linia protecției informațiilor clasificate pentru anul 2017, la nivelul
Instituției Prefectului-Județul Constanța;
 10.03.2017 - Transmiterea către toate autoritățile publice locale a unei informări privind derularea în
perioada 01 martie - 15 mai 2017 a Campaniei de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2017 și
acordarea sprijinului necesar în popularizarea și buna derulare a acestei acțiuni;
 13.03.2017 - Înaintarea unei adrese către Primaria comunei Corbu privind solicitarea adresata S.C.
R.A.J.A. S.A. Constanța de preluare a rețelei de exploatare a retelei de alimentare cu apa din localitatea
Corbu 2;
 13.03.2017 – Transmiterea unei adrese către Primăria comunei Ostrov privind aplicarea Planului de
măsuri care se impune pentru controlul influenței aviare, pe raza localității Almălău, comuna Ostrov;
 16.03.2017 - Participarea la ședința organizată de către Asociația Județeană a comunelor din România
împreună cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în vederea creșterii gradului de
absorbție a fondurilor derulate prin PNDR și PNDL;
 17.03.2017 - Întocmirea și înaintarea unei adrese către toate primăriile privind publicarea ghidurilor
solicitantului, versiunea 2017 pentru submăsurile 4.3. A, 4.3., 7.2. și 7.6. finanțate prin PNDR;
 22.03.2017 – Adresarea unei solicitări către primăriile nominalizate privind efectuarea demersurilor
legale pentru autorizarea sanitară veterinară a târgurilor de animale, precum și dispunerea măsurilor
necesare pentru interzicerea comercializării unor animale vii în locuri cu aglomerări mari de animale;
 22.03.2017 - Transmiterea unei adrese către APIA - Centrul Județean Constanța privind transmiterea
săptămânală a informațiilor referitoare la campania de depunere a cererilor unice de plată/măsuri de
sprijin aferente anului 2017;
 22.03.2017 - Informarea tuturor primăriilor privind deschiderea în perioada 28.03.2017 - 30.06.2017 a
sesiunilor de depunere a proiectelor finanțate din PNDR 2014-2020, pentru următoarele submăsuri:
submăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi
silvice, submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică și
submăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural;
 15.03.2017 - Realizarea și transmiterea unui răspuns la radiograma primită din partea Direcției
Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului referitoare la ”Chestionarul privind identificarea altor
producători de statistici oficiale”.
 22.03.2017 – Transmiterea unei adrese către toate serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și
ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, pentru solicitarea
comunicării informațiilor privind existența angajaților vorbitori de limbi minoritare, preluarea de solicitări
în limbi minoritare și formularea răspunsurilor în limbi minoritare, la cereri adresate de cetățeni.
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 23-27.03.2017 - Colectarea și centralizarea informațiilor referitoare la existenșa vorbitorilor de limbi
minoritare în vederea transmiterii la Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului.
 27.03.2017 – Formularea și transmiterea unui răspuns la radiograma primită din partea Direcției
Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului referitoare la existența în cadrul instituțiilor publice a
angajaților vorbitori de limbi minoritare, în vederea pregătirii vizitei Comitetului Consultativ al
Convenției cadru pentru Protecția Minorităților Naționale din cadrul Consiliului Europei de evaluare care
are ca scop evaluarea modului de îndeplinire a angajamentelor asumate de statul român prin această
convenție.
 29.03.2017 – Elaborarea unei adrese către Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul de Poliție
al județului și ISU Dobrogea, pentru solicitarea aplicării măsurilor care se impun pentru desfășurarea în
condiții de siguranță la sediul Consulatului General al Republicii Turcia la Constanța a referendumului
din perioada 06-09 aprilie 2017.
 29.03.2017 – Înaintarea unei adrese către agenții economici care fac parte din eșantionul stabilit de
Comisia de Prognoză, în vederea transmiterii de date care stau la baza estimării evoluției din sectorul
industrial pentru trimestrul II 2017.
 29.03.2017 – Întocmirea unei adrese către STS pentru înaintarea solicitării Primăriei Săcele de mutare
a sistemului de videoconferință deoarece se reabiltează clădirea primăriei.
 29.03.2017 – Întocmirea și transmiterea unei adrese către toate primăriile din județ pentru solicitarea
întreprinderii tuturor demersurile legale care se impun în vederea comercializării produselor specifice
acestei perioade în spații special amenajate și autorizate, în care există condiții igienico-sanitare
corespunzătoare.
 10.03.2017 – Participarea ca membru în comisia de concurs de promovare la Primăria Mangalia.
 20.03.2017 - Membru în comisia de concurs de promovare la DSP Constanța.
 29, 31.03.2017 – Participare, ca reprezentant ANFP, în comisia de concurs pentru concursul organizat
de către Primăria Ghindărești.
 06.03.2017 – Actualizarea Registrului relații externe cu informații privind vizita Ambasadorului
Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Polone în România și vizita unei delegații militare NATO,
condusă de comandantul navei poloneze ORP Kontradmiral Xavery Czernicki;
 09–10.03.2017 – Rezolvarea solicitării primite de la Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Afaceri
Europene, Schengen ș Relații Internaționale privitoare la sesizarea pe SISOP a unui petent cu domiciliul
în Constanța, cu referire la cazul mamei sale, domiciliată în județul Botosani.
 09–16.03.2017 – Realizarea demersurilor necesare accesării aplicației 4PM în vederea introducerii în
aplicație a unor informații
 23.03.2017 – Realizare material informativ privitor la programul Start-Up Nation 2017, ca urmare a
abordării subiectului în ședința CDS din 23.03.2017;
 01–23.03.2017 – Pregătirea unei cereri de finanțare Black Sea C.A.T. pe ENI CBC Joint Operațional
Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020.
 14,15,21.03 – Introducerea pe platforma 4MP a informațiilor privind proiectele implementate la nivelul
instituției;
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 27.03.2017 - Identificarea surselor de finațare privind incubatoarele de afaceri;
 28.03.2017 – Înaintarea unei adrese către Direcția Agricolă Județeană Constanța și Camera de Comerț,
Industrie, Navigație și Agricultură Constanța privind posibilitatea aplicării pe Programul Operațional
Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020;

Şef serviciu

Din activitatea
BIROULUI INFORMARE RELA II CU PUBLICUL I SECRETARIAT
 Soluționarea a 102 petiții din care 12 au fost preluate de la Comisia județeană de fond funciar;
 Preaudierea a 29 persoane;
 Desfășurarea a 4 audiente la sediul Instituției Prefectului județul Constanța în care 11 persoane au fost
primite în audiență de către domnul Prefect Adrian Viorel Nicolaescu și domnul Subprefect Accoium
Mustafa Levent.

Şef birou
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