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OFERTE SERVICIU
CLUB Vila Bran (Bran, Bra[ov) angajeaz` cu expe-
rien]`: animator (fire sociabil` [i sportiv`).
0722.268.866.

CITA}II
Sîrbu Dumitru Olimpiu, cu domiciliul in comuna Giurgi]a,
Str Port`re[tii Noi, nr 14, Dolj, este citat în calitate de pârât
la Judec`toria Segarcea, complet 4 minori [i familie, ora
8.30, în dosarul nr 1063/304/2013, cu termen de judecat`
la data de 09.05.2014, în litigiul cu Sîrbu Georgeta, în cal-
itate de reclamant` pentru Fond-divor].

SC Andrei Construct  SRL cu sediul în Sat Poieni, Comuna
Schitu Duca, Casa nr.100, Jude]ul Ia[i, înregistrat` la ORC
Ia[i sub nr.J22/1081/2007, CUI RO21517574, reprezentat`
prin Administrator Olaru Claudiu Adrian este chemat` la
Judec`toria Ia[i- Sec]ia Civil`, Str. Grigore Ureche nr.3, Bl.
Gh. Sontu, [edin]a de judecat` urmând s` se desf`[oare
în incinta Sec]iei Penale la adresa Str. Sf. Laz`r nr.2, Et.1,
Sala 3P, complet C23F, în ziua de 12 mai 2014 orele 08:30,
în calitate de intimat`, în Dosarul nr. 34913/245/20113
având ca obiect „contesta]ie la executare, opozi]ie la ex-
ecutare“ - fond, în proces cu SC Red Point Media SRL, cu
sediul în Târgu Frumos, Str. Stefan cel Mare [i Sfânt nr. 14,
Jud. Ia[i, înregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J22/2082/2007, CUI 22140137, reprezentat` legal prin Dl.
Pirlea Neculai având func]ia de Administrator în calitate

de Contestatoare [i Zamfirescu Pahopol Corneliu cu domi-
ciliul în Ia[i, Str. Ciric nr. 66, Jude]ul Ia[i [i Biroului Execu-
torilor Judecatore[ti Asocia]i „Iovu Drago[ [i Sirbu Ciprian
Ioan“ cu sediul în Ia[i, Str. Sf. Laz`r nr.27, et.2, birou 215,
Jude]ul Ia[i, CIF 30416315 în calitate de Intima]i.

DIVERSE
Sc Meritstahl Srl, cu sediul în Sat Mîn`stirea, Comuna
Crevedia, Str.[os.Buc.-Târgovi[te, nr.232C, Jude]ul Dâm-
bovi]a, titular al activit`]ii ,,Fabricarea de construc]ii met-
alice [i p`r]i componente ale structurilor metalice”, CAEN
2511, anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii
de ob]inere a autoriza]iei de mediu pentru punctul de
lucru amplasat în {os.Buc.-Târgovi[te, nr.232C, Comuna
Crevedia, Jud.Dâmbovi]a. Informa]iile privind docu-
menta]ia depus` pot fi ob]inute la sediul APM Dâmbovi]a,
Calea Ialomi]ei, nr.1, Târgovi[te, în zilele de luni-joi, între
orele 9.00-15.00 [i vineri între orele 9.00-13.00.
Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Dâmbovi]a, pe toat` durata derul`rii procedurii de autor-
izare.
Administratorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL no-
tific` creditorii cu privire la deschiderea procedurii gen-
erale a insolven]ei prevazut` de Legea nr.85/2006,
împotriva debitoarei SC  Util Trans SRL cu sediul în sat 1 De-
cembrie, comuna 1 Decembrie, bl.P25, ap.33, jude]ul Ilfov,
J23/885/2006, CUI 18636141, în dosarul 2451/93/2012 aflat
pe rolul Tribunalului Ilfov, Sec]ia Civil`. Termenul limit`
pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor
asupra averii debitorului –26.05.2014, termenul de verifi-
care a crean]elor, de întocmire, afi[are [i comunicare a
tabelului preliminar de crean]e –16.06.2014, termenul de
definitivare a tabelului crean]elor –30.06.2014 iar data
primei [edin]e a adun`rii creditorilor –20.06.2014, ora
14.00 la sediul administratorului judiciar din Bucure[ti, Str.
Lucian Blaga nr.4, et.8, sector 3. Urm`torul termen de jude-
cat` a fost fixat pentru data de 09.09.2014. Pentru rela]ii:
021.318.74.25.

LICITA}II
Prim`ria comunei Vadu Pa[ii, jude]ul Buz`u, cu sediul în
sat Vadu Pa[ii, Str. Principal` nr. 26, organizeaz` în data
de 15.05.2014, ora 11.00, licita]ie public` deschis` pentru
concesionarea unei suprafe]e de 100000 mp, luciu de
ap` [i teren, situat` în extravilanul comunei Vadu Pa[ii,
sat Scurte[ti, tarlaua 88, jude]ul Buz`u. Documenta]ia
de atribuire care include [i caietul de sarcini poate fi
procurat` de la sediul Prim`riei comunei Vadu Pa[ii, sit-
uat` în sat Vadu Pa[ii, Str. Principal` nr. 26, comuna Vadu
Pa[ii, jude]ul Buz`u, de luni pân` vineri, între orele
08.00-14.00. Data limit` pentru depunerea ofertelor este
15.05.2014, ora 14.00. Data limit` pentru solicitarea
clarific`rilor este 09.05.2014. Rela]ii suplimentare la tele-
fon 0238.588.109.

SC DUMAGAS TRANSPORT SA
cu sediul \n Craiova, jude]ul Dolj, 

lider pe pia]a de transport 
[i logistic` \n Romania [i Europa 
de est, datorit` expansiunii sale 

\n domeniu, selecteaz` \n 
vederea angaj`rii personal 

corespunz`tor pentru 
postul de conduc`tor auto 

categoria C+E:- pentru 
transport interna]ional 
de marf` (minim 1 an 

experien]` interna]ional`). 
Se ofer` condi]ii de lucru 

\ntr-o echip` omogen` 
de profesioni[ti [i 

salariu atractiv. 
Rela]ii [i program`ri la telefon:

0733100396; 0372512094  
sau la adresa de 

e-mail: transport@dumagas.ro.
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