Delta

Joi,
6 august

anunþuri
ZONA MTJT CONSTANÞA

Pentru lucrãrile anuale de reparaþii ºi întreþinere instalaþii ºi reþele electrice, precum
ºi posturi de transformare, Enel Distribuþie - Unitatea Teritorialã Reþea, anunþã întreruperea furnizãrii energiei electrice în timpul lucrãrilor dupã urmãtorul program:
Joi, 6.08.2015: Mun. Tulcea, str. Neptun, BL J4 sc A, loc. Nufãrul, zona spre Tulcea,
Bãltenii de Jos, Nalbant, Trestnic, all, mun. Tulcea - str. Isaccei - abonat SC Deltapan,
Sabinelor, Ion Creangã nr. 4 - 08.00-16.00.
Vineri, 7.08.2015: Municipiul Tulcea, str. I saccei - abonat SC Deltapan, str. Sabinelor, loc.
Nufãrul - zona spre Tulcea, mun. Tulcea, str. Neptun, BL J4 sc A, loc. Bãltenii de Jos, all - 08.00-16.00.
Observaþie: Întreruperile în furnizarea energiei electrice vor avea loc în intervalul indicat,
dar durata lor nu este determinatã încã.
SC Enel Distribuþie Dobrogea SA îºi rezerva dreptul, ca operator de reþea sã actualizeze
lista întreruperilor programate în fiecare zi de vineri, pentru sãptãmâna imediat urmãtoare.

S.C. Transport Public S.A. Tulcea
Anunþã beneficiarii Decretului - Lege nr. 118/1990 cã potrivit noilor reglementãri
legislative tichetele de cãlãtorie gratuite eliberate pentru transportul local în Mun.
Tulcea pot fi ridicate ºi utilizate ºi de cãtre soþul/soþia sau de cãtre alte persoane
mandatate de titulari sã le reprezinte interesele, pe bazã de împuternicire cu datã
certã.
Pentru mai multe informaþii adresaþi-vã punctelor de lucru ale STP.
Anunþ public privind decizia Etapei de încadrare
COMUNA FRECÃÞEI, titular al proiectului „REPARAÞIE REÞELE DE DISTRIBUÞIE ªI ADUCÞIUNE A APEI POTABILE COM. FRECÃÞEI, JUD. TULCEA", anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei Etapei de încadrare de cãtre APM
Tulcea în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului ºi de evaluare adecvatã pentru proiectul „REPARAÞIE REÞELE DE DISTRIBUÞIE ªI ADUCÞIUNE A
APEI POTABILE COM. FRECÃÞEI, JUD. TULCEA", propus a se amplasa în intravilanul localitãþii Cataloi - Lot 2 - str. Fagului, str. Teiului; lot 3 (DS1, DS3, DS4); Lot 4
(De655), Lot 5 (DN22A), com. Frecãþei, judeþul Tulcea ºi în intravilanul satului Poºta - str.
Fagului (DS1206), str. Carpenului (DS1207), str. Zambilei (DS1209), str. Bradului
(DS1242, 1235), str. Celic (DS1234), com. Frecãþei, jud. Tulcea.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Tulcea, strada 14 Noiembrie, nr. 5, Tulcea, în zilele de luni pânã joi între orele
08.00-16.30 ºi vineri între orele 08.00-14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet:
http://apmtl.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ.
ANUNÞ
Primãria comunei Frecãþei intenþioneazã sã contracteze servicii de evaluare pentru
închirierea sau concesionarea suprafeþei de teren aferent fostului district DN din satul
Cataloi. Depunere oferte la fax 0240548291.

SC CONVENABIL SRL
angajeazã sudori autogen, lucrãtor comercial, vânzãtor piese auto, mecanici auto,
vopsitori, electrician auto, fete ºi bãieþi pentru cosmeticã auto,
muncitori necalificaþi. Program ºi salariu avantajos. 0240.533.223.
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ANUNÞ
Consiliul local al comunei Mihail Kogãlniceanu, jud. Tulcea, Cod fiscal 4508770, cu sediul în comuna Mihail Kogãlniceanu, jud. Tulcea, telefon / fax 0240/563001 / 0240563177,
anunþã cã pe data de 26.08.2015 ora 14.00, la sediul Primãriei comunei Mihail Kogãlniceanu, judeþul Tulcea, va avea loc licitaþia publicã cu strigare pentru închirierea unui spaþiu cu
destinaþia frizerie ºi unul cu destinaþia farmacie, amplasate în intravilanul localitãþii Mihail
Kogãlniceanu, aparþinând domeniului privat al comunei, dupã cum urmeazã:
Nr.
Denumire
Elemente de identificare
Suprafaþa
crt.
construitã
mp
1 Spaþiu amenajare
supraf. totalã - 9 mp; supraf. utilã - 9 mp;
frizerie
Nr cad. / CF - 30211- C1 - U 6
9
2. Spaþiu cu destinaþia supraf. totalã - 26,97 mp; supraf. utilã - 26,97 mp;
farmacie
Nr cad 1085 / CF - 894 /N
26.97
Documentaþia privind organizarea ºi desfãºurarea licitaþiei pentru spaþiile menþionate mai
sus poate fi procuratã de la sediul Primãriei, zilnic, între orele 8.00 - 16.00, persoanã de contact - Unguru Nineta.
Costul documentaþiei - Caiet de sarcini ºi Instrucþiunile pentru ofertanþi - 50 lei / set se achitã la casieria Primãriei.
Se pot solicita clarificãri pânã cel târziu la data de 24.08.2015.
Documentele necesare participãrii la licitaþie se pot depune pânã la data de 24.08.2015
la secretariatul Primãriei comunei Mihail Kogãlniceanu.
Instanþa competentã în soluþionarea litigiilor -Tribunalul Tulcea.
Anunþul de licitaþie va fi transmis la data de 14.07.2015 ziarului Delta ºi Obiectiv în vederea publicãrii.
ANUNÞ
ªCOALA GIMNAZIALÃ FRECÃÞEI, anunþã scoaterea la concurs în data de
25.08.2015 a unui post de muncitor calificat I - ºofer.
Relaþii la telefon: 0240548310, 0787527207 sau la secretariatul ºcolii.
Anunþ public privind decizia etapei de încadrare
CERNAGOR IVAN titular al proiectului „SCHIMBARE ÎNVELITOARE
LOCUINÞÃ C1”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Tulcea în cadrul procedurii de evaluare adecvatã,
pentru proiectul „SCHIMBARE ÎNVELITOARE LOCUINÞÃ C1”, propus a fi amplasat
în intravilanul localitãþii Slava Rusã, str. Mare, nr. 393, T20, P826, 827, 828, com. Slava
Cerchezã, jud. Tulcea.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Tulcea din str. 14 Noiembrie, nr. 5, Municipiul
Tulcea, în zilele de luni pânã joi între orele 08.00 - 16.30 ºi vineri între orele 08.00 - 14.00,
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet http://apmtl.anpm.ro, reglementãri - acte de
reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ.
CAUT SOCIETATE COMERCIALÃ (SRL) CARE ÎN ULTIMII
3 ANI NU A AVUT PIERDERI. TEL.: 0751.553.821.

ANUNÞ
Angajãm pentru Mangalia:
 Electricieni navali  Tubulatori  Vopsitori navali cu experienþã
 Polizatori cu experienþã (pregãtirea suprafeþei, arsuri, cuplãri etc.)
Asigurãm cazare, masã, transport, salarii negociabile.
Relaþii la telefon: 0758.066.342 E-mail: tatoiuvirginia@gmail.com

ANUNÞ
Consiliul local al comunei Mihail Kogãlniceanu, jud. Tulcea, Cod fiscal 4508770, cu sediul în comuna Mihail Kogãlniceanu, jud. Tulcea, telefon / fax 0240/563001/ 0240563177, anunþã
cã pe data de 26.08. 2015 ora 10.00, la sediul Primãriei comunei Mihail Kogãlniceanu, judeþul Tulcea, va avea loc licitaþia publicã cu strigare pentru închirierea a unui numãr de 14 locuinþe,
ºi a suprafeþei de 500 mp aferente fiecãrei locuinþe, amplasate în intravilanul localitãþii Rândunica, ºi a unui spaþiu de locuit aparþinând domeniului public al com. Mihail Kogãlniceanu
dupã cum urmeazã:
Nr. Denumire
Elemente de identificare
Suprafaþa Suprafaþa
Crt.
construitã teren pentru
mp
închiriere
mp
1
Locuinþã Nr inv. - 1057; supraf. totalã - 2896 mp;T 25; A 557- 2194 mp; Cc 559- 702 mp; Nr cad. / CF - 30273- localitatea Rândunica
112
500
2
Locuinþã Supraf. totalã - 3489 mp;T 24; A 517- 2474 mp; Cc 519 - 1015 mp; Nr cad./ CF - 1355 / 1147/N - Rândunica
184,01
500
3
Locuinþã Nr inv. 1068; supraf. totalã - 5156 mp; T 35; Cc 841-1167 mp; V 842 - 541 mp; A 843 - 3448 mp; Nr cad. /CF - 30441 - localitatea Rândunica 86
500
4
Locuinþã Nr inv. -1070; supraf. totalã - 4652 mp; T 37; A 882- 4308 mp; Cc 884- 344 mp; Nr cad./CF - 1290 / 1079/N - localitatea Rândunica
79
500
5
Locuinþã Nr inv. -1038; supraf. totalã - 6868 mp; T32; Cc 782- 730 mp; A 783 - 6138 mp; Nr cad. / CF - 1287 / 1081 / N Localitatea Rândunica
66,32
500
6
Locuinþã Nr inv.-1028; supraf. totalã - 3717 mp; T 16; Cc 381 - 1170 mp; A 383 - 1410 mp; V 384 - 1137 mp; Nr. cad./CF - 1294 / 1075 /N - localitatea Rândunica
255,65
500
7
Locuinþã Nr inv.-1035; supraf. totalã-1581 mp; T 31; Cc 766-657 mp; A 767-549 mp; V 767/1 - 375 mp; Nr cad./CF - 1291/1084/N - localitatea Rândunica
96
500
8
Locuinþã Nr inv.- 1055;supraf. totalã-5173 mp; T19; V438-1397 mp; A439-2533 mp; Cc 441- 1243 mp; Nr cad/CF-1348/1153/N - localitatea Rândunica 156,64
500
9
Locuinþã Nr inv.- 1004;supraf.totalã- 3353 mp;T 39; A 937-180 mp; V 938 - 944 mp; Cc 939- 942 mp; A 940- 881 mp; V 941- 406 mp ; Nr cad. /CF - 1285 /
1082 / N - localitatea Rândunica
82,43
500
10 Locuinþã Nr inv. - 1050; supraf.totalã- 2909 mp;T 34; A 814- 1748 mp ; V 815 - 484 mp ;Cc 817- 677 Nr cad./CF - 1286 / 1077/N - localitatea Rândunica
151,95
500
11 Locuinþã Nr inv. -1062; supraf. totalã - 677 mp;T 27; Cc 654- 472 mp; A 655 - 205 mp Nr cad / CF- 1337 / 1150 / Nlocalitatea Rândunica
87,21
500
12 Locuinþã Nr inv.-1032;supraf.totalã - 5319 mp;T 26; A 631- 3324 mp Cc 632- 724 mp;V 633 - 1272 mp; Nr cad./CF - 30269 localitatea Rândunica
117
500
13 Locuinþã Nr inv.- 1010;supraf.totalã-4148 mp; T 5; A 140- 1245 mp; Cc 141- 366 mp; A142 2537 mp; Nr cad./CF - 30360- localitatea Rândunica
65
500
14 Locuinþã Nr inv. -1052;supraf.totalã - 3358 mp;T 28;Cc 676- 1018mp A 677- 2148 mp;V 678- 192 mp; Nr cad./CF - 1292/ 1078/N- localitatea Rândunica 156
500
Spaþiu locuit
T 7Cc 257; nr cad 1086; nr CF 896/N; supraf. Construitã 79,10 localitatea Mihail Kogãlniceanu
79,10 mp
Documentaþia privind organizarea ºi desfãºurarea licitaþiei pentru locuinþe ºi terenul aferent acestora poate fi procuratã de la sediul Primãriei, zilnic, între orele 8.00 - 16.00, persoanã
de contact Unguru Nineta.
Costul documentaþiei - Caiet de sarcini ºi Instrucþiunile pentru ofertanþi - 50 lei / set - se achitã la casieria Primãriei.
Se pot solicita clarificãri pânã cel târziu la data de 24.08.2015.
Documentele necesare participãrii la licitaþie se pot depune pânã la data de 24.08.2015 la secretariatul Primãriei comunei Mihail Kogãlniceanu.
Instanþa competentã în soluþionarea litigiilor -Tribunalul Tulcea.
Anunþul de licitaþie va fi transmis la data de 14.07.2015 ziarului Delta ºi Obiectiv în vederea publicãrii.

