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Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează cu 
experienţă: receptioner, animator (fire socia-
bilă şi sportivă), şef sală, ospătar, barman, 
bucatar, ajutor bucatar, cofetar-patiser. 
0722.268.866.

Primăria comunei Olteneşti, judetul Vaslui, 
organizează concurs pentru ocuparea postului 
de om de serviciu în cadrul compartimentului 
deservire, pază, transport, studii medii sau 
şcoala profesională, fără conditii de vechime. 
Concursul va avea loc la data de 04 mai 2015 
(ora 12:00) proba scrisă şi 05 mai 2015 (ora 
12:00) – interviul, la sediul primăriei. Dosarele 
de concurs se pot depune pană la data de 24 
aprilie 2015. Date suplimentare la secretarul 
comunei 0235.485.017.

Direcţia Asistenţă Socială Voluntari orga-
nizează concurs pentru ocuparea unui post 
vacant de execuţie după cum urmează: Servi-
ciul Asistenţă Socială- Biroul Protecţia Copi-
lului: 1 post, Inspector, clasa I, gradul 
profesional principal. Condiţii de participare la 
concurs: -pregătire de specialitate: studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; 
Condiţiile desfăşurării concursului sunt 
următoarele: -Locul desfăşurării examenului: 
sediul Direcţiei Asistenţa Socială Voluntari- Str. 
Bucegi, nr.59, oraş Voluntari, judeţul Ilfov; -Ora 
şi locul desfăşurării fiecarei probe a concur-
sului: -proba scrisă: 06.05.2015 ora 10.00; 
-interviul: 08.05.2015 începând cu ora 12.00. 
Dosarele candidaţilor se depun până la data de 
26.04.2015. Postul vacant scos la concurs şi 
condiţiile de participare la concurs cât şi bibli-
ografia se afişează la sediul Direcţiei Asistenţa 
Socială, str. Bucegi, nr.59. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Direcţiei Asistenţa 
Socială Voluntari, telefon 031/418.04.92.

SC Welthaus SRL, cu sediul în Zalău, cheamă 
în judecată pe pârâţii Papp Istvan şi Papp 
Evodia Ibolya cu domiciliul cunoscut în Jud. 
Sălăj, com Crasna, în dosar nr. 1249/309/2013, 
aflat pe rolul Judecătoriei Şimleu Silvaniei, 
având termen în data de 21 februarie 2015.

Se citează Nicolescu Constantin domiciliat în 
Plopeni, Aleea Trandafirilor nr. 3, bl. 26, sc.A, 
ap.4, jud. Prahova cu menţiunea personal la 
interogatoriu la Judecătoria Ploieşti în calitate 
de pârât în dosarul nr. 17533/281/2013 la 
termenul din 16.04.2015 în contradictoriu cu 
SC Allianz Ţiriac Asigurări SA.

Pârâtul Săbouanu Cristian, domiciliat în satul 
şi com. Butea, jud. Iaşi, este citat la Judecătoria 
Paşcani, jud. Iaşi, în data de 10.04.2015, ora 
9.00, reclamant Săbouanu Andrei, obiect succe-
siune, dosar 4116/ 866/ 2013.

SC Romstal Leasing IFN SA Bucureşti este 
citată la data de 20 aprilie 2015 la Judecătoria 
Dorohoi în calitate de pârâtă în dosar nr. 
3407/222/2011, având obiect “contestaţie de 
executare” reclamantă este SC Palazzo Real 
SRL Dorohoi.

Szekely Zoltan, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în Municipiul Braşov, Strada Toamnei, nr. 16, 
bl. 2, sc. D, ap. 7, judeţul Braşov, este chemat la 
sediul biroului notarial SPN Gonţea Ion– 
Gonţea Ionuţ Dan Mircea, din Municipiul 
Braşov, Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 23, bl. 
C7, P-1, judeţul Braşov, în data de 08.04.2015, 
ora 10, în calitate de fiu, în vederea dezbaterii 
succesiunii după defuncta Huluban Etel-
ka-Iolan, decedată la data de 11.04.2014, cu 
ultimul domiciliu în Municipiul Braşov.

Se citează SC Luxrom SRL, cu ultimul sediu în 
Craiova, str. Cîmpului, nr.13, jud.Dolj, identifi-
cata la ONRC sub Nr. J16/1561/2004 şi CUI 
16711476, în calitate de pârâtă, în contradic-
toriu cu creditoarea SC Aleea Raicu SRL, în 
dosarul nr. 34872/215/2014, având ca obiect 
cerere de valoare redusă, cu termen în data de 
08.04.2015, complet ccom 1cc, ora 10.30, aflat 
pe rolul Judecătoriei Craiova (Craiova, str. A.I. 
Cuza, nr.20, judeţul Dolj).

Pârâţii Alexa Mitriţă şi Alexa Lidia cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Iaşi, str. Sf. Sava nr. 6, 
sunt citaţi la Judecătoria Iaşi, str. Anastasie 
Panu nr. 25, la C 16 F, în dosarul nr. 
24298/245/2013, cu termen de judecată la 
22.04.2015, ora 8.30, în proces cu Cocuz Ana, 
Cocuz Constantin, şi Tenea Daniela Petronela, 
cauza având ca obiect succesiune partaj; ieşire 
din indiviziune, fiind chemaţi şi la interoga-
toriu.

Surcică Vasile, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Iaşi, b-dul Alexandru cel Bun nr. 49, este 
chemat în ziua de 16 aprilie 2015, ora 8.30, la 
Judecătoria Iaşi, Complet C9, sala 7, parter, în 
calitate de pârât în proces cu Surcică 
Constantin, în calitate de reclamant, în Dosarul 
civil nr. 22920/245/2014, având ca obiect partaj 
succesoral.

Tomita Anca, cu ultimul   domiciliu în Sat 
Carna Nr. 100, Com. Carna, Jud. Dolj, şi Pena 
Viorica cu   ultimul domiciliu în   Str. Ion 
Tuculescu NR.18; BL. V9; SC. 1; ET. 5; AP. 64, 
Craiova, Jud. Dolj, sunt citaţi în calitate de 
pârâţi - la data de 23.04.2015  în Dosar nr. 
2066/304/2013 af lat pe rolul Judecătoriei 
SEGARCEA, camera -, complet c5, ora 8:30, în 
proces cu SC Infinity SRL Ploieşti, în calitate 
de reclamant, pentru Fond – pretenţii.

Familie cu venituri mici cerem ajutor financiar 
pentru plata cheltuielilor şi plata unui aparat 
dentar. Cine ne poate ajuta ne poate trimite 
bani în contul deschis la banca Transilvania 
RO93BTRL06601201D47226XX. 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 
avertizează practicanţii sportului recreativ 
asupra riscurilor utilizării substanţelor 
dopante, cât şi a suplimentelor alimentare 
contaminate cu astfel de substanţe. Infor-
maţii suplimentare la: http://anad.gov.ro/
html/ro/proiect-unesco-1.php.

SC Total Trans SRL cu sediul în mun. Ploieşti, 
str. Depozitelor, nr.2, anunţă decizia finală a 
proiectului întocmire PUD(PUZ) SCHIM-
BARE DESTINAŢIE TEREN DIN ZONA 
„UNITĂŢI AGRICOLE” ÎN ZONA „INSTI-
TUŢII ŞI SERVICII” ŞI STABILIRE INDI-
CATORI URBANISTICI cu amplasamentul în 

mun. Ploieşti, str. Depozitelor, nr.2., jud. 
Prahova. Documentaţia se supune procedurii 
de adoptare fără aviz de mediu conform HG 
1076/2004, art. 13.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezen-
tată prin asociat coordonator Liscan Aurel, în 
calitate de lichidator judiciar al S’IV Enter-
prises SRL desemnat prin sentinţa civilă din 
data de 31.03.2015, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă în dosar nr. 
27706/3/2014, notifică deschiderea falimentului 
prin procedura simplificată prevăzută de 
Legea nr.85/2014 împotriva S’IV Enterprises 
SRL, cu sediul în Bucureşti, Str. ORADEA, Nr. 
20 , Sectorul 2, CUI 29550568, nr. de ordine în 
registrul comerţului J40/393/2012. Persoanele 
fizice şi juridice care înregistrează un drept de 
creanţă născut după data deschiderii proce-
durii insolvenţei împotriva S’IV Enterprises 
SRL vor formulă declaraţie de creanţă care va 
fi înregistrată la grefă Tribunalului Bucureşti - 
secţia a VII-a civilă, cu referire la dosarul nr. 
27706/3/2014, în următoarele condiţii: a) 
termenul limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al 
creanţelor 27.04.2015; b) termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar 
al creanţelor 12.05.2015; c) termenul pentru 
depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar 
19.05.2015; d) termen pentru întocmirea şi 
afişarea tabelului definitiv consolidat 
03.06.2015.

SC OMV Petrom SA București, titular al 
proiectului „Lucrări de amenajare platformă, 
drum acces și foraj sonda H 10 Independența, 
in comuna Independența, județul Galați”, 

anunță publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către A.P.M. Galați cu 
evaluarea impactului asupra mediului în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de 
amenajare platformă, drum acces și foraj 
sonda H 10 Independența, județul Galați”, 
propus a fi realizat în extravilan com. Indepen-
dența, T14, jud. Galați. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regi-
ment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi între 
orele 08.30-13.30 precum și la următoarea 
adresă de internet http://apmgl.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publicării prezen-
tului anunț, până la data de 09.04.2015. 
Publicul interesat poate depune propuneri în 
ceea ce privește conținutul raportului privind 
impactul asupra mediului la sediul A.P.M 
Galați, str Regiment 11 Siret nr 2, precum și la 
următoarea adresă de e-mail: oice@apmgl.
anpm.ro, în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunț, până la data de 
16.04.2015.

Tempo Insolv SPRL notifică deschiderea 
procedurii falimentului faţă de debitoarea S.C 
Troll SRL, cu sediul în Ploieşti, str. Soldat Erou 
Arhip Nicolae, nr.2A, bl.53, sc.A, ap.4, jud. 
Prahova, J29/1692/2004, RO 16691646 
Termenul pentru creanţele născute în cursul 
procedurii 11.05.2015, termenul pentru tabelul 
suplimentar 25.05.2015, termen de depunere 
pentru contestaţii 30.05.2015, termenul tabelul 
def consolidat 10.06.2015. Cererea de se 
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depune la Tribunalul Prahova, pentru dosarul 
4715/105/2014. 

Tempo Insolv SPRL anunţă deschiderea proce-
durii simplificate de insolvenţă privind pe 
Briks Pub & Grill SRL, cu sediul în Ploieşti, 
str.George Coşbuc, nr.13, judeţul Prahova, 
J29/389/2013 ,  CUI 31349230 ,  dosar 
nr.1428/105/2015 la Tribunalul Prahova. 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor 06.05.2015, termenul 
tabel preliminar 18.05.2015, termen tabel 
definitiv 12.06.2015, adunarea creditorilor va 
avea loc la 22.05.2015 ora 11 la sediul lichida-
torului judiciar. 

Tempo Insolv SPRL anunţă deschiderea proce-
durii simplificate de insolvenţă privind pe 
Vigohotel SRL, cu sediul în Ploieşti, str.
R u d u l u i ,  n r. 2 3 ,  j u d e ţ u l  P r a h o v a , 
J29/1951/2005, CUI 17945246, dosar nr. 
4386/105/2014 la Tribunalul Prahova. 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor 17.04.2015, termenul 
tabel preliminar 27.04.2015, termen tabel 
definitiv 11.05.2015, adunarea creditorilor va 
avea loc la 29.04.2015 ora 11 la sediul lichida-
torului judiciar.

Judecătoria Slobozia, judeţul Ialomiţa. 
Somaţie. Prin prezenta vă informăm că recla-
manta Mihalcea Elidia, cu domiciliul în 
Slobozia, str. Dragoş Vodă, nr. 2, judeţul Ialo-
miţa, solicită în dosarul nr. 2138/312/2014 al 
Judecătoriei Slobozia, judeţul Ialomiţa ca 
instanţa să constate că aceasta a dobândit prin 
uzucapiune dreptul de proprietate asupra 
imobilului situat în intravilanul municipiul 
Slobozia, strada Dragoş Vodă, nr. 2, judeţul 
Ialomiţa, compus din: casă de locuit în supra-

faţă de 45 mp, compusă din două camere şi o 
cămară, construită din cărămidă, acoperită cu 
ţiglă; anexe în suprafaţă de 70 mp, construite 
din BCA, K-uri şi chirpici, acoperite cu plăci 
de azbociment, carton şi tablă şi teren intra-
vilan aferent în suprafaţă de 590 mp; Orice 
persoană interesată este somată ca în termen 
de 6 luni de la afişarea prezentei somaţii să, 
formuleze opoziţie. în caz contrar, se va 
proceda la judecarea cererii.

Activ Insolv SPRL, lichidator al SC Elisabeta 
Turist SRL, anunţă vânzarea prin licitaţie 
publică, în condiţiile art. 116 alin. 2 din Legea 
nr. 85/2006, a bunurilor imobile proprietatea 
debitoarei: 1. imobil situat în intravilanul 
oraşului Băile Olăneşti, str. Băilor nr. 30 (fost 
nr.27), jud. Vâlcea, având nr. cadastral 479, 
înscris în C.F. nr. 35085 provenită din conversia 
de pe hârtie a C.F. NR.337, format din teren 
curţi construcţii în suprafaţă de 499,01 mp şi 
temelie -fundaţie pentru locuinţă, în suprafaţă 
de 72 mp; 2. imobilul situat în intravilanul 
oraşului Băile Olăneşti, str. Băilor nr. 30 (fost 
nr.21A), jud. Vâlcea, având nr. Cadastral 823, 
înscris în C.F. nr. 35016 provenită din conversia 
de pe hârtie a C.F. nr. 66, în suprafaţă de 1.059 
mp, format din hotel având regim de înălţime 
D+P+3E+M, în suprafaţă construită la sol de 
179,28 mp, în suprafaţă desfăşurată de 847,01 
mp şi în suprafaţă utilă de 724,98 mp; Bunurile 
se vând numai împreună, preţul de pornire al 
licitaţiei fiind de 330.410 Euro, fără TVA, 
plătibil în lei la cursul BNR din ziua licitaţiei. 
Şedinţele de licitaţie publică se organizează la 
sediul lichidatorului din Rm. Vâlcea, str. Ferdi-
nand, nr. 34, bl. CPL, sc. A, parter, în zilele de 
08.04.2015, 22.04.2015 şi 03.05.2015 ora 14:00. 
Relaţii suplimentare privind imobilele scoase la 
vânzare, caietul de sarcini şi condiţiile de 

participare la licitaţie se pot obţine la sediul 
lichidatorului sau la telefon/ fax 0350414880; 
0743050727, 0742307351.

Convocare. Consiliul de administraţie al 
Romexpo SA convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor în data de 8.mai.2015, 
ora-11.00, la sediul său din Bucureşti, Bd.
Mărăşti, nr.65-67, sector 1, Sala Madgearu, în 
baza art.117 şi următoarele din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile comerciale cu 
modificările şi completările ulterioare, şi art.17, 
art.18 şi următoarele din Actul constitutiv al 
Romexpo SA. Ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor este 
următoarea:1.Raportul Consiliului de Adminis-
traţie privind activitatea Romexpo SA pe anul 
2014; 2.Raportul Consiliului de Administraţie 
privind situaţiile financiare ale Romexpo SA pe 
anul 2014; 3.Repartizarea profitului/pierderii 
rezultate din exerciţiul anului 2014; 4.Raportul 
de audit asupra situaţiilor financiare pe anul 
2014; 5.Descărcarea de gestiune a Consiliului de 
Administraţie pentru exerciţiul financiar al 
anului 2014; 6.Programul de activitate al 
Romexpo SA pe anul 2015; 7.Bugetul de veni-
turi si cheltuieli pe anul 2015; 8.Planul de 
investiţii, aprovizionare şi reparaţii pe anul 
2015; 9.Alegerea auditorului financiar; 10.
Fixarea remuneraţiei auditorului financiar şi 
durata contractului de audit financiar; 11. 
Aprobarea remuneraţiei şi avantajelor 
membrilor Consiliului de Administraţie şi a 
reprezentantului acţionarului majoritar în 
A.G.A. şi C.A. Materialele aflate pe ordinea de 
zi la punctele 1, 2 şi 3 se află la dispoziţia acţion-
arilor la sediul societăţii din Bd.Mărăşti, nr.65-
67, sector 1, Bucureşti -biroul din Bd.Expoziţiei, 
nr.4, parter, sector 1, Bucureşti, pentru consul-
tare, începând cu data 10.04.2015. Sorin Vornic 
-Preşedintele Consiliului de Administraţie

Convocator: Consiliul de Administraţie al S.C. 
Monte Carlo- A.P. S.A., cu sediul în Bucureşti, 
Parc Cişmigiu, Restaurant Monte Carlo, sector 
1, înregistrată în registrul comerţului sub nr. 
J40/9030/1995, Cod unic de înregistrare 
8512901, în temeiul art.117 din Legea nr.31/1990 

republicată, cu completările şi modificările 
ulterioare, precum şi a actului constitutiv al 
societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor, pentru data de 11 mai 2015, 
ora 16, la sediul social al societăţii, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea şi apro-
barea raportului de activitate al Consiliului de 
Administraţie privind activitatea exercitată în 
2014. 2. Discutarea şi aprobarea bilanţului şi a 
situaţiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor 
prezentate de Consiliul de Administraţie şi de 
comisia de cenzori a societăţii, pentru exerciţiul 
anului 2014. 3. Aprobarea activităţii Consiliului 
de Administraţie şi descărcarea de gestiunea 
anului 2014. 4. Prezentarea, discutarea şi apro-
barea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum 
şi a programului de activitate pentru anul 2015. 
5. Realegerea comisiei de cenzori a societăţii. 6. 
Aprobarea indemnizației membrilor Consiliului 
de Administraţie şi Comisiei de cenzori pentru 
2015. 7. Diverse. Dacă nu vor fi îndeplinite 
condiţiile de validitate la prima convocare, a 
doua convocare va fi stabilită pentru data de 13 
mai 2015, ora 16, cu aceeaşi ordine de zi şi în 
aceeaşi locaţie. Preşedinte Consiliu de Adminis-
traţie, Pircan Florea.

Pierdut certificat de înregistrare al CASTLE 
LINKS SRL, având J23/1054/2008, CUI 
23620770, cu sediul în Buftea, Str. Bucureş-
ti-Târgovişte nr. 268, jud. Ilfov. Îl declar nul.

SC Central Arts Studio SRL, C.U.I. 33472913 
din data de 11.08.2014, J40/9402/11.08.2014, 
declar nule 3 ştampile care nu au inscripționate 
litera „C”, deoarece una dintre ele a fost furată 
în data de 15.01.2015.

SC Royal Eco Prest, C.U.I. RO 26822927, com. 
Jilava, Ilfov, declar pierdut bilet la ordin 
RZBR3AA 0710128 emis de Euroconstruct 
Management SRL la banca Transilvania.

P i e r d u t  C e r t i f i c a t  C o n s t a t a t o r 
nr.875/09.01.2013, emis în baza Legii 359/2004 
pentru Marinoiu Petru PFA cu nr. de ordine în 
Registrul Comerţului F23/267/2010, CUI: 
19347990. Îl declar nul.
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