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OFERTE SERVICIU
CLUB Vila Bran (Bran, Bra[ov) angajeaz` cu experien]`: ani-
mator (fire sociabil` [i sportiv`). 0722.268.866.

SC Arcforce Solutions SRL, Craiova, caut` personal disponibil,
cunosc`tor al limbii franceze pentru deta[are în Fran]a (Cor-
sica) pentru urm`toarele posturi: osp`tar, buc`tar, barman,
cameriste, ajutor buc`tar. Pentru informa]ii suplimentare v`
rug`m s` ne contacta]i la num`rul de telefon: 0251.544.000;
0748.157.596; adres` e-mail: amarcu@arcforce.ro

CITA}II
Se citeaz` Paul Udine (fosta M`r`cineanu) pentru termenul
din 21 mai 2014 la Tribunalul Prahova, sala 1, parter, ora 12:00,
\n dosar nr. 30631/281/2012, \n proces cu Lupsa Loredana Flo-
rentina, ce are ca obiect “pl~ngere \mpotriva \ncheierii de Carte
funciar`”.

Subsemnatul Robotin Ioan, intervenient \n Dosar nr. 928/2010
al Judec`toriei N`s`ud chem \n judecat` p~r~]ii Anisia Lipan,
Simion Lipan, Vartolomei Lipan, Domde Lipan, Gherasim Lipan,
Lipan Sofia, Paraschiva Maricut, Sever Gusa, Iacob Gusa, S~nge-
orzan Floarea, S~ngeorzan Mina, Todor George, Bureac`
Simion, pentru termenul din data de 22 mai 2014.

Se citeaz` pârâtul Olteanu Vasile Emilian cu ultimul domiciliu
cunoscut în Bucure[ti, str. Valea Oltului, nr.6, bl. AA, sc. D, ap.48,
sector 3, pentru data de 08.05.2014, ora 12.00 la Judec`toria
Ploie[ti cu sediul în Ploie[ti, str. V`leni nr. 44, în dosarul nr.
3491/281/2013, cu obiect succesiune, reclamant` Fr`]il` Maria.

P~r~tul Ple[a Sorin cu domiciliul \n Austria, Guntramsdorf 2353,
Kammeringstrasse 9/38, este citat la data de 20 mai 2014 Ora
13.30 Sala J ,La Judec`toria Bra[ov \n dosarul 13483/197/2012,
av~nd ca pbiect: pensie de \ntre]inere.

DIVERSE
SC Girueta SA, cu sediul în comuna Jilava, {os. Giurgiului nr. 3-
5, jude] Ilfov, înregistat` la R.C. sub nr. J23/1589/2004, având
C.U.I. RO 477558, anun]` to]i ac]ionarii s`i c` s-a întocmit ra-
portul anual aferent anului 2013. Raportul este pus la dispozi]ia
celor interesa]i la sediul societ`]ii, mai sus men]ionat, [i pe
site-ul www.gyrueta.ro. Pre[edintele Consiliului de Adminis-
tra]ie.

SC Salice Comprod SRL anun]` publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Consolidarea [i cre[terea competitivit`]ii econom-
ice a SC Salice Comprod SRL prin Retehnologizarea procesului
de produc]ie mobilier, la punctul de lucru din localitatea
Huedin, Str. Fildului, nr.15”, în ora[ Huedin, Str. Fildului, nr. 15,
jude]ul Cluj. Informa]iile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Cluj, Calea
Doroban]ilor, nr.99 în zilele de: luni între orele 09.00-16.30 [i
mar]i-vineri între orele 09.00-14.00 [i la sediul SC Salice Com-
prod SRL, din municipiul Cluj-Napoca, Str. Câmpului, nr. 225F,
ap. 1, jude]ul Cluj. Observa]iile publicului se primesc zilnic la
sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Cluj în zilele de luni-
joi între orele 08.00-16.30 [i vineri între orele 08.00-14.00.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
tel/fax 0244 519800, numit` lichidator judiciar conform
incheierii din data de 14.04.2014 pronun]at` de Tribunalul Pra-
hova în dosarul 2786/105/2014, anun]` deschiderea procedurii
simplificate a insolventei debitoarei SC K.E.M. Publisoft SRL,
Ploie[ti, str. Victoriei, nr. 3, jud. Prahova, J29/2349/2005, CIF CUI
18117390.Termenul limit` pentru înregistrarea cererii de ad-
mitere a crean]elor este 19.05.2014. Termenul limit` pentru ver-
ificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului

preliminar al crean]elor este 28.05.2014. Termenul pentru solu-
tionare eventuale contestatii si afi[area tabelului definitiv al
crean]elor este 11.06.2014. Prima adunare a creditorilor la data
de 23.05.2014, ora 14:30 la sediul lichidatorului judiciar.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
tel/fax 0244 519800, numit` lichidator judiciar conform
incheierii din data de 17.04.2014 pronun]at` de Tribunalul Pra-
hova în dosarul 2639/105/2014, anun]` deschiderea procedurii
simplificate a insolventei debitoarei SC Punem Distribution
SRL, comuna Berceni, sat Corlatesti, str. Nicolae Balcescu, nr.
121B, jud. Prahova, J29/1205/2012, CUI 30516748.Termenul limit`
pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor este
26.05.2014. Termenul limit` pentru verificarea crean]elor, în-
tocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al
crean]elor este 05.06.2014. Termenul pentru solutionare even-
tuale contestatii si afi[area tabelului definitiv al crean]elor este
20.06.2014. Prima adunare a creditorilor la data de 10.06.2014,
ora 15/00 la sediul lichidatorului judiciar.

SCP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de administrator judiciar al SC
Monte Carlo Palace Apart Hotel SRL desemnat prin sentinta
civila din data de 15.04.2014, pronuntata de Tribunalul Bu-
curesti, Sectia a VII-a Civila in Dosar nr. 37365/3/2013, notificã
deschiderea procedurii insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2006 împotriva SC Monte Carlo Palace Apart Hotel SRL, cu
sediul in Bucure[ti Sectorul 1, Str. Paris, Nr. 17, Etaj P, Ap. birou 5,
CUI 22776615, nr. de ordine in registrul comertului
J40/21790/2007. Persoanele fizice si juridice care inregistreaza
un drept de creanta impotriva SC Monte Carlo Palace Apart
Hotel SRL vor formula declaratie de creanta care va fi inregis-
trata la grefa Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-a Civila, cu
referire la dosarul nr. 37365/3/2013, in urmatoarele conditii: a)
termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a cre-
antelor asupra averii debitorului 30.05.2014; b) termenul de
verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a
tabelului preliminar de creante 21.06.2014; c) termenul pentru
intocmirea  si afisarea tabelului definitiv la 07.07.2014; d) data
primei sedinte a adunarii generale a creditorilor, 27.06.2014 ora
14.00; e) adunarea generala a asociatilor la data de 05.05.2014,
ora 14.00 la sediul administratorului judiciar.

LICITA}II
Biroul Executorului Judec`toresc Petcu Alexandru, va scoate la
licita]ie public` în data de 08.05.2014, la sediul executorului
judec`toresc din Ploie[ti, strada Luminii, nr. 2, bl.30D, parter,
ap. 2, jude]ul Prahova (acces direct la interfonul propriu sau la
cel de bloc-cod 02), urm`toarele bunuri mobile: 1.ora 13.30-bun
mobil incorporal reprezentat de autoriza]ie de func]ionare far-
macie comunitar` în mediul rural nr.10259/RL852 emis` de
Ministerul S`n`t`]ii în data de 02.02.2012, pentru comun` Gor-
gota, sat Poienarii Apostoli nr.83, jude]ul Prahova, pre]ul de stri-
gare fiind 91.636 Lei,, proprietatea debitoarei SC Kiron Pharm
SRL, cu sediul în Ploie[ti, str.Cri[an nr.49, jude]ul Prahova (dosar
executare nr.44/2014); 2.ora 14.30-bun mobil incorporal
reprezentat de autoriza]ie de func]ionare farmacie comunitar`
în mediul rural nr.10908/EN6313 emis` de Ministerul S`n`t`]ii
în data de 19.06.2013, pentru comun` Gorgota, sat Potigrafu
nr.282, DN1, jude]ul Prahova, pre]ul de strigare fiind 91.636 Lei,,
proprietatea debitoarei SC Kiron Pharm SRL, cu sediul în
Ploie[ti, str.Cri[an nr.49, jude]ul Prahova (dosar executare
nr.44/2014); 3.ora 15.30-bun mobil incorporal reprezentat de
autoriza]ie de func]ionare farmacie comunitar` în mediul rural
nr.10662/EN739 emis` de Ministerul S`n`t`]ii în data de
29.01.2013, pentru comun` Poienarii Burchii, sat Poienarii
Burchii nr.434,C2, jude]ul Prahova, pre]ul de strigare fiind 91.636
Lei,, proprietatea debitoarei SC Kiron Pharm SRL, cu sediul în
Ploie[ti, str.Cri[an nr.49, jude]ul Prahova (dosar executare

nr.44/2014); Executarea silit` imobiliar` are loc la cererea [i
st`ruin]a creditoarei SC Mediplus Exim SRL, cu sediul ales pen-
tru comunicarea tuturor actelor de procedura la SCPA Rotaru [i
Asocia]ii, cu sediul în Bucure[ti - 031253, str. Brându[elor nr. 3A,
et.1, corp III, sector 3, în vederea recuper`rii unei crean]e în
sum` de 5.720.000 lei, conform titlului execu-
toriu reprezentat de contract de cogarantare nr.
20837/27.06.2013, ce constituie garan]ie real`
mobiliara ca urmare a înregistr`rii sale în
Arhiva Electronic` de Garan]ii Reale Mobiliare
cu aviz ini]ial nr.2014-00033685761952-LZD, la
care se adauga [i cheltuieli de executare
ocazionate de efectuarea execut`rii silite. So-
licit`m pe to]i cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor urm`rite descrise mai sus s`
îl anun]e pe executorul judec`toresc înaintea
datei stabilite pentru vânzare. Invit`m pe to]i
cei care doresc s` cumpere bunurile scoase la
licita]ie public`, s` se prezinte la data, or` [i
locul stabilit, iar pân` la aceast` dat` s` prez-
inte oferta de cump`rare. În conformitate cu
disp.art.767 alin.1 C.Proc.Civ, participan]ii la
licita]ie trebuie s` consemneze pe seama [i la
dispozi]ia executorului judec`toresc Petcu
Alexandru, la Libra Internet Bank SA în contul
de consemn`ri nr. RO17 BREL 0001 2003 4602
0101, cel pu]in 10% din pre]ul de începere al
licita]iei pentru bunurile care inten]ioneaz` s`
liciteze, iar originalul recipisei va fi depus` la
executor. În conformitate cu disp.art.737 alin.2
C.Proc.Civ., creditorii urm`ritori sau interve-
nien]ii nu au obliga]ia de a depune garan]ia de
participare.

DECESE

MATRIMONIALE
Pensionar`, 65 ani, studii superioare dore[te o
toamn` t~rzie l~ng` un domn tomnatic. Tele-
fon 0755.333.491.

PIERDERI
Pierdut legitima]ie, carnet student pe numele
Zamfirache Virgil. Le declar nule.

Pierdut contract vânzare- cump`rare nr.
1590/3/92 pe numele de Chilom Georgeta, îl
declar nul.

SC Wind Energy Technology Saraiu S.R.L., cod
unic de înregistrare 26501676, declar̀  pierderea
Registrului Unic de control seria A, nr. 1491271
IN se declar` nul.

Pierdut acte firm` Dalia Consultan]` Credite
S.R.L. cu sediul social Bucure[ti, Sector 5, str.
Zamfir Olaru nr.6, bl. 87C, sc.I, et. III, ap.20: -cer-
tificat de înregistrare, cod unic de înregistrare

24592740 din 13.10.2008; -certificat constatator emis în temeiul
Legii nr. 359/2004, le declar nule.

Declar pierdute urm`toarele: 1) Planuri integrante autoriza]ie
de construire; 2) Planul de amplasament al construc]iei, inclu-
siv retragerile. Planurile au fost depuse de Varghida Marius

Stelian sub nr. 10946/23.04.2012 în vederea ob]inerii aut. de
construire nr. 183-D din 04.05.2012.

Pierdut legitima]ia de trasport [i legitima]a de student - ASE,
Economia Agroalimentar`, pe numele Filip Florentina. Le de-
clare nule.

Cu durere în suflet 
anun]`m decesul medicului

THEODOR ENåCHESCU, 
membru al Academiei Române.

Dumnezeu s`-l odihneasc` 
în împ`r`]ia Sa! 

Familia îndurerat`.
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