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SELECȚII DE OFERTE
INSTITUTIA ORAS RASNOV, cu
sediul in Rasnov, Judetul Brasov, Str.
Piata Unirii nr.12,cod postal 505400,
telefon 0268/230002; 0268/230115,
fax 0368.401.858, e-mail: secretariat@
primariarasnov.ro, invita persoanele
fizice si juridice fara scop patrimonial,
respectiv asociatiile sportive constituite
in conformitate cu Legea 69/2000,
sa depuna oferta in scopul atribuirii
contractelor de finantare nerambursabila
in cadrul programului PROMOVAREA
SPORTULUI DE PERFORMANTA
pentru anul 2021. Suma propusa pentru
finantare este: 1.225.000 lei. Data limita
pentru depunerea proiectelor: 17.05.2021,
ora 12:00. Locul de depunere a proiectelor:
sediul Institutiei Oras Rasnov: Rasnov,
Judetul Brasov, Str. Piata Unirii nr.12,cod
postal 505400. Informatiile necesare
pentru intocmirea proiectelor, criteriile
de eligibilitate, inregistrare, capacitatea
tehnica si financiara a solicitantilor, se
regasesc in Regulamentul postat pe siteul Institutiei Oras Rasnov (aprobat prin
HCL nr.203 din 19.12.2019) sectiunea
Informatii de interes public/Anunturi
sau de la sediul Institutiei Oras Rasnov,
telefon 0268.230002.
OFERTE SERVICIU
NUROL INSAAT VE TICARET AS
MASLAK SUCURSALA BUCUREȘTI
angajează controlor poarta cu studii
generale. Cv la nuzetmitroiu@yahoo.com
DIRECȚIA Generală de Salubritate Sector
3, cu sediul în str.Jean Alexandru Steriadi,
nr.17, parter, Sector 3, anunță scoaterea la
concurs, în data de 13.05.2021, a
următoarelor posturi contractual vacante
de execuție, conform prevederilor Regula
mentului-Cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286/23.03.2011, cu modifi
cările și completările ulterioare: Direcția
Întreținere Domeniul Public: Biroul
Întreținere Sisteme Instalații: -Muncitor
necalificat II -5 posturi, 1 normă, fără
studii, fără vechime. Biroul Parc
Dendrologic: -Muncitor necalificat II -1
post, 1 normă, fără studii, fără vechime.
Direcția Curățenie Domeniul Public și
Deszăpezire:
Serviciul
Curățenie
Domeniul Public: -Muncitor necalificat II
-20 posturi, 1 normă, fără studii, fără
vechime. Concursul se va organiza con
form următorului calendar: -05.05.2021,
ora 09.00, data limită de depunere a
dosarelor; -13.05.2021, ora 09.00, proba
practică; -Proba interviu se va stabili nu
mai târziu de 4 zile lucrătoare de la
susținerea probei practice. Locul de
desfășurare al concursului -strada
Releului, nr.4, Sector 3, Direcția Generală
de Salubritate Sector 3. Pentru mai multe
detalii accesați site-ul: www.salubritate3.
ro, secțiunea Utile ->Cariere. Candidații
trebuie să obțină minim 50 puncte la proba
practică pentru a susține interviul.
Dosarele respinse cât și actele din acestea
nu se eliberează ulterior.
Liceul Tehnologic Doamna Chiajna, cu
sediul în sat Roșu, comuna Chiajna, str.1
Decembrie 1918, nr.90, judeţul Ilfov,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de: 1 post
-administrator financiar, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
14.05.2021, ora 10.00; -Proba interviu în
data de 14.05.2021, ora 12.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: studii superioare economice;
-vechime: debutant; -cunoștinte medii de
limba engleză. Candidaţii vor depune
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dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a la sediul din
localitatea Roșu-Chiajna, str.1 Decembrie
1918, nr.90, judeţul Ilfov. Relaţii
suplimentare la sediul din localitatea
Roșu-Chiajna, str.1 Decembrie 1918,
nr.90, jud.Ilfov, persoană de contact:
Veronica Apostol, tel 0727.865.514 sau
e-mail: dchiajna@yahoo.com.
ÎN conformitate cu prevederile Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale O.M.S.nr.284/2007,
privind aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare şi desfăşurare a concursurilor/
examenelor pentru ocuparea funcţiilor
specifice comitetului director din spitalele
publice, modificat de art.1 din O.M.S.nr.
954/2017. Spitalul Orășenesc Cernavodă,
cu sediul în Cernavodă, Str.Gheorghe
Doja, nr.1A, județul Constanța, organi
zează concurs/examen pentru ocuparea
funcţiei specifice comitetului director al
unităţii, după cum urmează: -1 post de
director financiar -contabil. La concurs/
examen se pot înscrie candidaţii care
îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale
şi specifice. Criteriile generale sunt
următoarele: a)au domiciliul stabil în
România; b)nu au fost condamnaţi
definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care i-ar face
incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea; c)au o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie
sau de unităţile sanitare abilitate; d)nu au
vârsta de pensionare, conform prevederilor
legale în vigoare. Criteriile specifice sunt
următoarele: 1.sunt absolvenţi de
învăţământ universitar de lungă durată, cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în
profil economic; 2.au cel puţin 2 ani ve
chime în specialitatea studiilor. Concur
sul/examenul pentru ocuparea funcţiei
specifice comitetului director al unităţii se
va organiza în data de 14.05.2021, ora
10.00 -proba scrisă, respectiv data de
14.05.2021, ora 13.00 -susţinere orală a
proiectului de specialitate, ora 15.00
-interviul de selecţie, la sediul unităţii.
Data limită până la care se pot depune
actele pentru dosarul de concurs este
06.05.2021. Bibliografia pentru concurs/
examen şi temele-cadru pentru proiectul
de specialitate se afişează la sediul
Spitalului Orășenesc Cernavodă şi se
publică pe site-ul spitalului spitalcernavoda@yahoo.com. Relaţii supli
mentare se pot obţine la telefonul
0241/236.460 -Biroul Resurse Umane.
PRIMĂRIA Mitreni, cu sediul în comuna
Mitreni, sat Mitreni, Str.Mușețelului,
nr.188, județul Călărași, organizează
concurs pentru ocuparea funcțiilor con
tractual vacante de: muncitori necalificați,
(2 posturi) conform H.G.nr.286/23.03.
2011. Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 13.05.2021, ora
10.00; -Proba interviu în data de
17.05.2021, ora 10.00. Pentru participarea
la concurs candidații trebuie să îndepli
nească următoarele condiții: -studii: 8
clase; -vechime: nu este cazul. Candidații
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunțului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la
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sediul Primăriei Mitreni, comuna Mitreni,
Str.Mușețelului, nr.188, județul Călărași.
Relații suplimentare la sediul: Primăriei
Mitreni, comuna Mitreni, Str.Mușețelului,
nr.188, județul Călărași, persoana de
contact: Mariana Oprican, secretar general
comună Mitreni, telefon 0242/525.450,
fax 0242/525.322.
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi anunţă scoaterea la concurs a postului
vacant de Director al Consiliului
Studiilor Universitare de Doctorat
(CSUD) pentru mandatul 2020-2024,
concurs ce va avea loc în data de 28 iunie
2021, începând cu orele 10 în Sala de
Conferințe ”Ferdinand”-Rectorat UAIC
(orele 8,00-10,00 -analiza dosarului și
orele 10,00-12,00 interviul). La concursul
pentru ocuparea postului de Director al
CSUD se pot prezenta numai persoane
din țară sau străinătate care au dreptul de
a conduce doctorate și care îndeplinesc
standardele minimale și obligatorii
pentru acordarea atestatului de abilitare
în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea a-III-a, a
anunțului privind scoaterea la concurs a
postului. Metodologia de desfăşurare a
concursului pentru funcţia de Director
al CSUD de la IOSUD –Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, precum
și: conținutul dosarului, condiţiile de
concurs sunt publicate pe adresa web
proprie: https://www.uaic.ro/angajariuaic/
concurs-pentru-postul-de-director-alconsiliului-studiilor-universitare-dedoctorat-csud-pentru-mandatul-20202024/. Dosarele de concurs se vor depune
începând cu data publicării anunțului în
Monitorul Oficial al României, partea
a-III-a și până pe data de 18.06.2021, ora
15 la registratura UAIC, direct sau prin
intermediul serviciilor poştale care permit
confirmarea primirii.
NOTIFICĂRI
MANAGEMENT COMPANY IPURL,
in calitate de administrator judiciar al SC
A&S ELDERS HOME SRL, anunta toti
creditorii faptul ca, prin incheierea din
data de 12.04.2021 pronuntata de catre
Tribunalul Sibiu in cadrul dosarului
nr.673/85/2021 a fost dispusa deschiderea
procedurii generale de insolventa fata de
debitoare.
ALPINSOLV SPRL, lichidator judiciar
desemnat în dosarul nr.96/104/2021 aflat
pe rolul Tribunalului Olt notifică începerea
procedurii simplificate a falimentului
împotriva debitorului CTD CON
STRUCT 2006 SRL, CIF: 18700724,
J28/387/2006, având termenele: depunerea
cererilor de creanțe 21.05.2021; întocmirea
tabelului
preliminar
31.05.2021;
depunerea contestațiilor la creanțe 7 zile
de la publicarea in BPI a tabelului
preliminar; întocmirea tabelului definitiv
al creanțelor 25.06.2021; adunarea
creditorilor (la sediul lichidatorului
judiciar) 04.06.20201, ora 12:00; termenul
de control 28.06.2021.
ÎN DOSARUL Nr.1342/111/2021 aflat pe
rolul Tribunalului Bihor s-a dispus des
chiderea procedurii simplificate de in
solvenţă împotriva SC MARININSTAL
SRL CUI 19963222, cu mentiunile:
termen limita pentru: depunerea creanţelor
12.07.2021; verificarea creanţelor, întoc
mirea, afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor 23.07.2021;
termenul de afişare a tabelului definitiv al
creantelor 18.08.2021, termen de judecata
16.09.2021; adunarea creditorilor 29.07.
2021 la ora 9. Termenul de soluţionare a
contestaţiilor este de 10 zile de la primirea
notificarii. Vă rugăm să depuneţi la

Tribunalul Bihor cererile dvs. de creanţă
întocmite si timbrate conform art.104 din
Legea 85/2014.
SP SUMA INSOLVENCY IPURL, de
semnata administrator judiciar al SC
MDM BEST EURO SPEDITION SRL
–CUI: 34972755, anunta deschiderea pro
cedurii generale a insolventei prevazuta
de Legea nr.85/2014 in dosarul nr.9/1259/
2021 Tribunalul   Specializat Arges. Ter
menul limita pentru depunerea declaratiilor
de creanta 31.05.2021. Termen de veri
ficare a creantelor, intocmire, afisare si
comunicare a tabelului preliminar al
creantelor la 22.06.2021. Termen de
intocmire si afisare a tabelului definitiv
19.07.2021. Sedinta adunarii generale a
creditorilor la data de 28.06.2021, orele
13:00 la sediul–administratorului judiciar,
adresa Bucuresti Al. Emil Botta nr.4 Bl.
M104 scara 1 apt.5 sector 3, tel
031.435.93.96/fax 0372.895.818.
NOTIFICARE PRIVIND
INTRAREA IN FALIMENT PRIN
PROCEDURA SIMPLIFICATĂ
1. Număr dosar 5019/3/2021, Tribunalul
Bucuresti, Secţia a VII-a Civila
2. Debitor: C.R. MILLENIUM TEAM
S.R.L., Bucuresti, Str. Maicanesti,
nr.39B, cam.5, sector 1, J40/5212/2009,
CUI 25470610
3. Lichidator judiciar: CII IACOB
MIHAI BOGDAN
NOTIFICĂ
4. Intrarea in faliment prin procedura
simplificata pentru debitorul C.R.
MILLENIUM TEAM S.R.L.
4.1. Debitorul C.R. MILLENIUM TEAM
S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile
de la deschiderea procedurii să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la
art.67 alin.(1) din Legea 85/2014.
4.2.
Creditorii
debitorului
C.R.
MILLENIUM TEAM S.R.L.trebuie să
procedeze la înscrierea la masa credală:
4.3. Termenul limita pentru depunerea
cererii de admitere a creanţei este
17.05.2021.
Termenul limită pentru verificarea crean
ţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor este
27.05.2021.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea
tabelului definitiv al creanţelor este
21.06.2021.
Data primei sedinte a adunarii generale a
creditorilor 01.06.2021.
LICHIDATOR judiciar BORA INSOL
VENCY IPURL notifica intrarea in
faliment prin procedura simplificata,
ridicarea dreptului de administrare si
dizolvarea debitorului MOVIDA NA
VAL CONSTRUCTION SRL, cu sediul
in Bucuresti, str. Burnitei nr.24, et.1,
biroul 120, sector 3, avand nr. de ordine
in registrul comertului J40/283/2017, CUI
36916204.
Termene limita:
-27.05.2021 -termen pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor asupra
averii debitorului;
-07.06.2021 -termen pentru verificarea
creantelor, intocmirea si publicarea
tabelului preliminar;
-14.06.2021, ora 14:00 -adunarea
creditorilor;
-02.07.2021 -termenul de definitivare a
tabelului creantelor.
VÂNZĂRI TERENURI
Vând 30 ha teren, Autostrada BucurestiPitesti (stanga) Km 34, deschidere
Autostrada 550 ml, cu utilități (apa,
curent), pretabil construcții industriale
(hale, depozite, parcare etc). Preț 14 euro/
mp, negociabil. Tel. 0722 43 10 43

DIVERSE
Anunt public privind depunerea soli
citarii de emitere a acordului de mediu.
SC OMV PETROM SA anunta publicul
interesat asupra:depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: “Lucrari de abandonare
aferente sondei.103-Cherestur Nord”,
propus a fi amplasat în:localitatea Beba
Veche, CF.nr.402745-Beba Veche-jud.
Timis. Informatiile privind proiectul
propus pot fi consultate la:sediul Agentiei
pentru
Protectia
Mediului.Timis,
municipiul Timisoara, B-dul.Liviu
Rebreanu nr.18-18A, jud.Timis si la
sediul din:Bucuresti, str.Coralilor, în
zilele de:luni-joi, între orele:8:00-16:30,
vineri între orele:8:00-14:00. Observatiile
publicului se primesc zilnic la:sediul
APM.Timis.
Anunt public privind depunerea solici
tarii de emitere a acordului de mediu.
OMV PETROM SA anunță publicul
interesat asupra:depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: “Lucrări de abandonare
aferente sondei.688-Calacea”, propus a
fi amplasat în:extravilanul comunei
Satchinez, CF.nr.402626, jud.Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot
fi consultate la:sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului.Timiș, Municipiul
Timișoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.1818A, jud.Timiș și la sediul titularuluimunicipiul Timișoara, str.Coriolan
Brediceanu, nr.10C, jud.Timis, în zilele
de:luni-joi între orele:8:00-16:30, vineri
între orele:8:00-14:00. Observațiile
publicului se primesc zilnic la sediul
APM.Timiș.
Anunt public privind depunerea solici
tarii de emitere a acordului de mediu. SC
OMV PETROM SA anunta publicul
interesat asupra:depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu pentru:
“Lucrari de abandonare aferente
sondei.6032-Calacea”, propus a fi
amplasat în:com.Ortisoara, extravilan
loc.Calacea, CF.105960, nr.cad.top.105
960, jud.Timis. Informatiile privind
proiectul propus pot fi consultate la:
sediul APM.Timis, localitatea Timi
soara-str.Liviu Rebreanu, nr.18-18A,
jud.Timis si la adesa titularului din:
Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sector 1,
în zilele de luni-joi, între orele:8:0016:30 si vineri între orele:8:00-14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM.Timis.
Anunt public privind depunerea solici
tarii de emitere a acordului de mediu. SC
OMV PETROM SA anunta publicul
interesat asupra:depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu pentru:
“Lucrari de abandonare aferente son
dei.640-Calacea”, propus a fi amplasat
în:com.Ortisoara,
extravilan
loc.
Calacea, CF.106064, nr.cad.top.106 064,
jud.Timis. Informatiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul APM.
Timis, localitatea Timisoara-str.Liviu
Rebreanu, nr.18-18A, jud.Timis si la
adesa titularului din:Bucuresti, str.
Coralilor, nr.22, sector 1, în zilele de
luni-joi, între orele:8:00-16:30 si vineri
între orele:8:00-14:00.
Observatiile
publicului se primesc zilnic la sediul
APM.Timis.
INFORMARE privind depunerea solici
tarii de emitere a avizului de gospodarire
a apelor. Aceasta informare este facuta
de:CIRCU GHEORGHE, cu domiciliul
in:comuna Giroc-sat Giroc, Judetul
Timis, str.Trandafirilor nr.103, tele
on.0723336556, ce intentioneaza sa
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solicite de la:ADMINISTRATIA BAZI
NALA DE APA BANAT avizul de
gospodarire a apelor pentru:“PUZZONA REZIDENTIALA CU FUNC
TIUNI COMPLEMENTARE”-PARCE
LELE.406924,407661,
localitatea
Giroc-judetul Timis. Aceasta investitie
este in etapa de proiectare. Ca rezultat al
activitatii vor rezulta permanent
urmatoarele ape uzate:ape uzate
menajere, ce se vor evacua in reteaua de
canalizare a localitatii Giroc. Aceasta
solicitare de aviz este conforma cu
prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina
informatii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodarire a
apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa mentionata. Persoanele care
doresc sa transmita observatii, sugestii si
recomandari se pot adresa solicitantului
dupa data de:08.04.2021.
ANUNT PUBLIC. Subscrisa SC LARA
DEVELOPMENT INTERNATIONAL
SRL, proprietar al terenurilor din str.
Erou Iancu Nicolae nr.126, NC.115763,
Oras Voluntari-jud.Ilfov, in suprafata
de:9463mp, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii Avizului
Tehnic Consultativ pentru documentatia
PUZ-Construire imobile cu regim de
inaltime 2S+P+2E+ER si 2S+P+3E+ER
cu modificare acces auto si pietonal asa
cum au fost reglementate prin docu
mentatia de urbanism aplicabila imo
bilului teren, realizata pentru terenurile
mai sus mentionata. Documetatia a fost
depusa pentru consultare la Consiliul
Judetean Ilfov la data de:19.04.2021.
Observatii/comentarii se primesc in
scris la Directia de Urbanism, din
cadrul:Consiliului Judetean Ilfov, str.
Ghe.Manu nr.18/Doctor Ernest Juvara
nr.3, sector.1 - Bucuresti (tel. 021.212.
56.93) in termen de:15.zile de la data
sedintei CATU de avizare.
SOMAŢII
Dosar nr. 1943/273/2020; Somatie
-uzucapiune -art. 130 din Decretul -Lege
nr. 115/1938, Romania, Judecatoria
Oravita, Judetul Caras- Severin, SOMA
TIE emisa in temeiul incheierii de
sedinta din data de 25. 02. 2021. Prin
cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei
Oravita, sub nr. 1943/273/2020, pose
soarea Pop Floarea, avand domiciliul in
com. Ticvaniu-Mare, sat Secaseni, nr.
99, jud. Caras-Severin, a invocat
dobandirea prin uzucapiune a dreptului
de proprietate asupra imobilului inscris
in c. f. nr. 36435 Ticvaniu Mare (nr. c.f.
vechi 125 Secaseni), parcela nr. top 130
Secaseni, ca fiind curte si gradina in
suprafata de 719 m.p., avand ca
proprietari pe numitii Bezsinar Floarea
nascuta Milecszku si Csorobara Maria
nascuta Bezsinar. Toti cei interesati sunt
somati sa formuleze opozitie, cu
precizarea ca, in caz contrar, se va trece
la judecarea cererii in termen de 30 de
zile de la emiterea celei din urma
publicatii. Presedinte Poputi Lucian
Mihai;
Grefier
Sporea
Serafina
Marioara.
Dosar nr. 1349/273/2020; Somatie
-uzucapiune -art. 130 din Decretul -Lege
nr. 115/1938; Romania Judecatoria
Oravita, Judetul Caras-Severin; SO
MATIE emisa in temeiul incheierii de
sedinta din data de 25. 02. 2021. Prin
cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei
Oravita, sub nr. 1349/273/2020,
posesorul Liuta Pavel, avand domiciliul
in com. Ticvaniu-Mare, sat Ticvaniu-

Mic, nr. 207 A, jud. Caras-Severin, a
invocat dobandirea prin uzucapiune a
dreptului de proprietate asupra imobilului
inscris in c. f. nr. 130 Ticvaniu Mic,
parcela nr. top 1152, in suprafata de
11510 m.p., avand ca proprietari pe
numitul Novac Pavel, decedat la
11.10.1974 si pe numita Novac Ersilia
(Ensilia) decedata la 30.01.1976. Toti
cei interesati sunt somati sa formuleze
opozitie, cu precizarea ca, in caz contrar,
se va trece la judecarea cererii in termen
de 30 de zile de la emiterea celei din
urma publicatii. Presedinte Poputi
Lucian Mihai, Grefier Sporea Serafina
Marioara.
CITAŢII
DGRFPB in reprezentarea Administratiei
Sector 2 a Finantelor Publice, cu sediul
in Bucuresti, str. Sperantei nr. 40, sector
2, în calitate de creditor, cheamă în
judecată în data de 26.05.2021, ora
10.00, camera E32, C6, dosar nr.
31669/3/2020 la Tribunalul Bucuresti
-Sectia a VII-a Civilă, pe debitoarea SC
AMBI TRADE 2000 SRL.
VÂNZĂRI AUTO
RENAULT Clio Symbol 1,5 DCI, 2004,
82.000 km, stare bună. Tel. 0723627331.
ADUC rulote şi accesorii la comandă.
0722-605. 431; 0723-863.308.
RULOTĂ Dethleffs, 1989, 4 M interior,
colţar, aragaz, frigider, instalaţie climati
zare, baie, cort, model nou, impecabilă.
0722-605.431; 0723-863.308.
RULOTĂ Beyerland Vitesse, 1987, 4 M
interior, colţar, aragaz, frigider, instalaţie
climatizare, cort, în perfectă stare. 0722605.431; 0723-863.308.
PASSAT 2002, berlină, argintiu metalizat
1,9 TDI, 130 CP, 6 viteze, climatronic,
scaune sport, închidere, 4 geamuri elec
trice, jenţi aluminiu. 0722 605431; 0723863308.
OPEL Vectra berlină, 2001, albastru
metalic, 1800 CMC, 125 CP, benzină
fără plumb + GPL original, climatronic,
piele, bord computer, tempomat, jenţi
aluminiu, 118.000 km cu carte service.
0722-605431; 0723-863 308.
VÂND Golf 4, 1,9 diesel, 2002,
înmatriculată, stare bună, 131.000 km.
Preţ 7.700 Euro negociabil. Tel: 0724222598.
Vindem maşini noi şi second-hand,
asigurăm şi finanţare în condiţii avan
tajoase. Tel: 0758-921060.
CUMPĂRĂRI AUTO
CUMPĂR auto avariate/inundate/incen
diate/neînmatriculate, indiferent de
stare. Plata şi actele pe loc. Asigur
transport. Tel. 0784404 040.
OFERTE SERVICIU
ANGAJĂM vânzător chioşc presă cu
experienţă în domeniu. Condiţii avan
tajoase. Telefon: 0213180797.
Ai experienţă în network marketing?
Atunci ai o şansă uriaşă! Firma abia
intrată oficial pe piaţa din România în
octombrie 2013 caută distribuitori pentru
un produs unic, revoluţionar, care se
adresează tuturor. Relaţii la tel:
0736338757.
MEDITAŢII
OFER meditaţii matematică clasele
V-VIII. Telefon: 0726/529160.
Dau meditaţii limba engleză începători
şi avansaţi. Bucureşti. Telefon 0721518
795.
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BERBEC
Multă lume roiește astăzi în preajma ta. Pe de
o parte, rudele și prietenii apropiați doresc să te
întâlnească, fie pentru a-ți cere ajutorul în chestiunile lor personale, fie pur și simplu pentru a tăifăsui
cu tine banalități.

taur
Sunt momente bune pentru a te ocupa pe îndelete
de dieta ta. Informează-te din diferite surse vizavi
de alimentația de sezon, dar și despre ce anume
ți se potrivieste tie cel mai bine. În acest sens este
posibil să cheltuiești sume considerabile de bani.

gemeni

Rezervă-ți momente liniștite și gândește-te cum
ai dori să fie viața ta de acum încolo. Ai șanse
minunate de a alcătui planuri de viață noi, care se
vor materializa încet, dar sigur. Relaționezi mai greu
cu ceilalți, pentru că ești orientat spre ființă ta.

RAC
Chiar ar fi minunat dacă ai lăsa totul deoparte și
te-ai ocupa numai de tine. Stai de vorba cu sufletul
tău, întreabă-te serios ce anume îți dorești să se
petreacă în viață ta și ai încredere că așa va fi. Ai
nevoie de odihnă, departe de zgomotul cotidian.

LEU
Evită destăinurile și emiterea judecăților la adresa
altora. Posibil să ți se propună o implicare într-un
proiect profesional de anvergură. Deocamdată
adună informații despre asta și lasă deciziile pentru
zilele următoare.

FECIOARĂ
Poți considera că astăzi ești pe o scenă și toată
lumea așteaptă de la tine o prestație pe măsură.
Atât acasă, printre membrii familiei, cât și la serviciu
ai de luat decizii importante, ba chiar s-ar putea să
fii nevoit să-i ajuți pe alții.

BALANŢĂ
Este o zi în care s-ar putea să-ți schimbi multe
concepții despre lume și viață. Temele filozofice,
marile probleme ale omenirii, dar și curentele
religioase la modă sunt preocupările tale mai mult
sau mai puțin afișate fata de ceilalți.

SCORPION
Dacă ai să ai răbdare pentru a observa atent evenimentele și relațiile în care ești implicat ai obține
multe informații ascunse de obicei. Asta te-ar ajuta
să găsești soluții viabile și să înțelegi mersul real al
acestora.

SĂGETĂTOR
Provocările zile vin dinspre sectorul partenerial.
Pe de o parte, va trebui să te ocupi de relația cu
partenerul de viață care probabil necesită imbunatairi pe anumite zone ale vieții de cuplu. Însă vor
apărea solicitări și din partea colaboratorilor.

CAPRICORN
Ziua îți aduce noutăți în câmpul muncii. Ai multe
de făcut, însă și sporul îți este alaturi. Atât la
serviciu, cât și acasă ai susținători, dar mai mult
verbal... Selectează prioritățile și ocupă-te numai
de acestea.

VĂRSĂTOR
Este o zi excelenta pentru a te ocupa de copii, de
persoana iubită și de hobby-urile tale. Chiar dacă
la orizont se ivesc nori în relațiile sentimentale, cu
puțin efort vei depăși totul cu bine. Sunt momente
prielnice destainurilor fata de cei dragi.

PEŞTI
Este o zi minunată pentru a te ocupa de treburile
casei și de relațiile cu membrii familiei. Ești tentat să
te afunzi în chestiunile profesionale de la serviciu,
însă gândurile tale vor reveni numai acasă, la cei
dragi.
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