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Atenţie! Pentru mare publicitate contactaţi DEPARTAMENTUL PUBLICITATE:
Galaţi, str. Domneascã nr. 68, tel: 0236 460719 e-mail: pub@viata-libera.ro, www.viata-libera.ro

Cartele PrePay: Orange
la cele mai bune preţuri,
prin cea mai mare reţea
de difuzare din Galaţi
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VREŢI SĂ VĂ FACEŢI RECLAMĂ? SUNAŢI LA Tel. 0236460 719, Fax 0236460 875

viaţa liberă

Programul OperaĠional Sectorial „Creúterea CompetitivităĠii Economice”
-co-finanĠat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„InvestiĠii pentru viitorul dumneavoastră”
ANUNlȱDEȱPRES"ȱ

Cumpărări Diverse

• RomTopINSTAL intervenţii sanitare,
termice, subsoluri, apometre, mobilier
comandă. 0743042562, contact@galati-instal.ro (48870)
• CONSTRUCŢII CASE, amenajări interioare,
exterioare, hidro+ TERMOIZOLAŢII, instalaţii sanitare/ electrice, tâmplărie termopan,
DEMOLĂRI PEREŢI+ TRANSPORT. PREŢURI
AVANTAJOASE. 0751886694. (60331)
• Reparaţii aer condiţionat, montaj, vânzare
24 ore. 0744105096, 0766105096. (62806)
• Repar televizoare color, rapid, garanţie,
la domiciliu. 0766327431, 0746983030,
0236320318. (62813)
• EXECUTĂM IEFTIN fundaţii, garduri, fose,
trotuare, acoperişuri, mansarde, zidării.
0742111307. (71641)
• INSTALATOR TERMIC şi SANITAR: montaje- reparaţii. Telefon 0758294335. (84258)
• DECUPAJE (demolări) pereţi, debarale, băi, balcoane+ transport moluz.
0742111307. (84843)
• SC ACHIZIŢIONEAZĂ FIER VECHI,DOZE
ALUMINIU, NEFEROASE, CARTON, PLASTIC
DIRECT DE LA DOMICILIU. CEL MAI BUN
PREŢ!TEL 0745.383.583 (86953)
• Alpinişti utilitari executăm termoizolaţii, tâmplărie Al-PVC, demolăm- zidim balcoane. 0745209979. (87186)
• Demolări- decupaje pereţi, gips carton, amenajări interioare. Executăm
garduri. 0745209979. (87187)
• Reparaţii frigidere, maşini spălat automate, domiciliul clientului, garanţie.
0763772722, 0741580988, 0336809021,
0236496406. (87332)

• Bărbat 49 ani, doresc cunoştinţă doamnă vârstă 40 -52 ani, relaţie serioasă,
stabilă, lungă durată, pentru la ţară. Tel.
0753593914. (90578)
• Tânăr 33 ani, caut pentru prietenie,
căsătorie, tânără până în 30 de ani. Tel.
0757507373. (90584)

S.C. DUTCH MARINE TRADING DESIGN S.A., cu sediul în GalaĠi, Str. Vadul Sacalelor, Nr. 6,
derulează, începând cu data de 14.11.2013, proiectul “CREùTEREA COMPETITIVITĂğII
S.C. DUTCH MARINE TRADING DESIGN S.A. GALAğI PRIN ACHIZIğIA DE
ECHIPAMENTE PERFORMANTE”, co-finanĠat prin Fondul European de Dezvoltare
Regională, în baza contractului de finanĠare încheiat cu Ministerul Economiei.
Valoarea totală a proiectului este de 2.303.338,75 lei, din care asistenĠa financiară
nerambursabilă obĠinută din bugetul alocat "OPERATIUNEA a) – „Sprijin pentru consolidarea
sectorului productiv prin investiĠii tangibile úi intangibile - Schema de finanĠare – A2 - sprijin
financiar cu valoarea de până la 1.065.000 lei” este de 1.064.497,83 lei (din care 915.468,13 lei
valoarea eligibilă nerambursabilă acordată prin FEDR úi 149.029,70 lei valoarea eligibilă
nerambursabilă acordată din bugetul naĠional).
Proiectul se implementează în localitatea GALAğI pe o durată de 12 luni.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creúterea productivităĠii S.C. Dutch Marine
Trading DESIGN S.A. GalaĠi prin dezvoltarea la maxim a produselor realizate úi prin utilizarea
cunoútinĠelor privind cele mai noi tehnologii, favorizând adaptarea produselor úi serviciilor
oferite la cerinĠele pieĠei europene úi reducerea decalajelor dintre productivitatea
întreprinderilor româneúti úi cea de la nivelul Uniunii Europene. Acest obiectiv se încadrează în
obiectivul general al POS CCE în conformitate cu principiile unei dezvoltări durabile.
Detalii suplimentare puteĠi obĠine de la:
Nume persoană contact: Antohi Simona
FuncĠie: Director economic
Tel. +40 236 406 006, Fax: 0236 464 050, e-mail: sa@dmt-design.ro
• Întocmesc evidenţe contabile complete.
0726786442,
0771340080.
(88905)

• Cumpăr fier vechi de la domiciliu- transport gratuit. 0747458297. (87809)

Matrimoniale

Lansarea activităĠilor proiectului CREùTEREA COMPETITIVITĂğII S.C. DUTCH
MARINE TRADING DESIGN S.A. GALAğI PRIN ACHIZIğIA DE ECHIPAMENTE
PERFORMANTE
GALAğI, 27 Noiembrie

• Înfiinţări firme, ieftin, 3 zile, SRL, PFA,
II. 0752904043. (88943)
• Cumpăr fier vechi de la domiciliu.
0757081950. (87600)
• SC execută hidroizolaţii, amenajări interioare, placări gresie, scafe, rigips, gleturi, restructurări complete băi, bucătării.
0748601575. (87655)

• FIRMĂ HIDROIZOLAŢII, calitate, experienţă, seriozitate, garanţie. 0741211335.
(89369)
• Decupaje ziduri, găuri hote, instalaţii
electrice. 0723434777. (89535)
• Executăm termoizolaţii exterioare. Tel.
0767578162, 0746569547. (89746)

Prestări Servicii

• REPARAŢII FRIGIDERE, maşini spălat
automate, aer condiţionat. Domiciliul
clientului. GARANŢIE. 0753862501,
0768796861. (45221)

• REPARAŢII FRIGIDERE, congelatoare, lăzi,
MAŞINI SPĂLAT. Domiciliu, GARANŢIE.
0741523857, 0784103041. (87670)
• Execut puţuri forate şi denisipări.
0756342940, 0747847652. (87687)
• Rulouri exterioare- jaluzele. Preţuri minime- montaj profesional. 0236436785,
0722248732, 0741793039. (87752)
• Transport marfă 1,2 lei km. 0748942643,
0764891571. (87914)
• Alpinism utilitar, realizăm termoizolaţii.
0744199986. (88285)

• Executăm amenajări interioare şi hidroizolaţii acoperişuri. Tel. 0767578162,
0746569547. (89747)
• Execut găuri cu carote diamantate pentru
centrale, hote, ventilaţii. Fără zgomot şi
praf. 0743536219. (89773)
• Montăm centrale de apartament, instalaţii sanitare, electrice. 0753806772. (89776)
• Amenajări interioare, exterioare, gresie,
faianţă, rigips, tâmplărie PVC -Al, rulouri exterioare, rolete, izolaţii polistiren.
0756581528. (89803)
• Executăm amenajări interioare- exterioare, de calitate, la preţuri convenabile.
Telefon 0740367063. (90058)
• Reparaţii la domiciliu, TV cu tub şi LCD.
Tel. 0742304757. (90075)
• Schimb tapiţerii canapele şi fotolii.
0755378221. (90085)
• Executăm reparaţii acoperişuri, uluce şi burlane, vopsire acoperişuri vechi,
montăm tablă zincată şi Lindab. Telefon
0734030334. (90360)
• Particular executăm instalaţii electrice, sanitare, zugrăveli, faianţă. Telefon
0746230937. (90363)

• Reparaţii televizoare, cuptoare microunde. Tel. 0741486120. (90385)
• Transport marfă, mobilă în ţară şi local. Telefon 0757307294. (90394)
• Persoană serioasă execut lucrări de amenajări interioare. 0764475579. (90427)
• Aer condiţionat, reparaţii, montaje 24 ore.
GARANŢIE. 0744886819. (90461)
• Filmări profesionale, fotografii diverse evenimente. Avantajos. 0746689591.
(90486)
• NOI IEFTINIM CĂLDURA! PANOURI
RADIANTE. ECOTERMICA. 0741401022.
(90540)
• Execut lucrări din fier forjat, garduri, porţi,
gratii etc. 0743042578. (90555)
• Reparaţii instalaţii sanitare, subsoluri,
montaj centrale termice lemne, calorifere.
Tel. 0749669436, 0742593544. (90559)
• Electrician autorizat execut, repar instalaţii, dosare „Electrica”. 0741114619. (90561)
• ELECTRICIAN AUTORIZAT execuţii, reparaţii, automatizări porţi, interfoane.
0726534069. (90562)
• Construim case, structură lemn, foişoare,
garduri. 0744395480. (90564)
• Zidării, tencuieli, gresie, faianţă, zugrăveli, lavabile. 0742581467. (90591)
• Amenajări interioare, gresie, faianţă, glet,
parchet, demolări. 0749184102. (90594)
• Meseriaş particular execut lucrări zugrăveli, tencuieli, gresie, faianţă. Ieftin, imediat. Tel. 0745671839, 0732245884. (90601)
• ELECTRICIAN AUTORIZAT execut, repar, modific instalaţii. 0746045199.
(90610)
• Curăţăm, construim sobe teracotă, coşuri
rigips, faianţări, zugrăveli, parchet, găuri
hotă. 0754309681. (90635)

Propuneri
de Afaceri
• Superafacere! SC vinde fabrică de pâine în funcţiune, situată în com. Schela.
Tel. 0741239235. (87846)
• Cedez afacere la cheie (magazin alimentar şi restaurant). Tel. 0758628329,
0744852754. (89764)
• Vând firmă taxi, cu două maşini Reno
Symbol, +încă o licenţă pentru a treia maşină. 0743357849. (89842)
• Instituţie Financiară Nebancară acordăm împrumuturi: persoane fizice/ juridice. Condiţii avantajoase. 0236411122,
0724599854. (90444)

Licitaţii
• ANUNT PRIVIND VANZAREA PENTRU
BUNURI MOBILE In temeiul art.162 alin. 1
din O.G.92/2003 republicata privind Codul
de Procedura Fiscala,va facem cunoscut
ca in ziua de 10.12.2013,ora 10.00, SFO
TG.BUJOR, organizeaza la sediul din str.
G-ral Eremia Grigorescu, nr 28, vanzarea
prin licitatie publica (licitatia a II -a) a urmatoarelor bunuri mobile apartinand debitorului SC AGROTRANSPORT SRL, cu domiciliul fiscal in Oras TgBujor,str Abatorului,
nr.16,jud. Galati, C.U.I. 3121406,dosar de
executare nr. 26 Denumirea bunurilor
imobile descriere, semne particulare de
identificare, stare de uzura, daca este cazul
Cantitatea (buc) Valoarea evaluare (exclusiv TVA) - lei - 1. Banc centricubat pompe
injectie pentru motoare RABA,ARO SI
TRACTOARE situat in Oras TgBujor, str
Abatorului, nr.16, jud. Galati, 1 3878 lei
Total 3878 lei Preturile nu contin T.V.A.
Cei interesati pentru cumpararea acestor

bunuri sunt invitati sa prezinte pana ziua
precedenta termenului de vanzare urmatoarele documente: - oferta de cumpararare pt persoanele fizice,copie dupa actul
de indentitate sau pasaport pt persoanele
fizice straine. - pentru persoanele juridice
romane,copie dupa CUI si imputernicirea
persoanei care-l reprezinta pe ofertant
-pentru persoane fizice cat si persoane
juridice,dovada emisa de creditorii fiscali
ca nu au obligatii fiscale restante(Primaria
si SFO de domiciliu) - pentru persoane fizice si juridice dovada achitarii taxei de
participare in procent de 10% din contravaloarea bunurilor imobile licitate,in
ct.50674412276 deschis la Trezoreria
Tg.Bujor. - pentru persoanele fizice si/sau
juridice declaratie pe propria raspundere
ca nu sunt interpusi cu debitorul. Impotriva
acestui inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca
competenta , in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta , in conformitate cu prevederile art. 172-173 din
O.G. nr. 92/2003, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare. Invitam pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri sa instiinteze despre acesta organul
de executare inainte de ora stabilita pentru vanzare. Potrivit dispozitiilor art.9,alin
(2),lit.d) din OG nr.92/2003,republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare,cand
urmeaza sa se ia masuri de executare silita,
nu este obligatorie audierea contribuabilului. Relatii suplimentare la sediul SFO TG.
BUJOR, tel. 0236/340962. (90663)

Meditaţii
• Română şi franceză, orice nivel.
0236469164, 0763913542. (86336)
• Meditez matematică clasele III-VIII.
0742045272. (87647)
• Ofer meditaţii pentru limba engleză, clasele I-VIII. Relaţii tel. 0747072791. (90455)

Pierderi
• Pierdut act concesiune pe numele
Iordache Aniţa, Cimitirul Eterntatea, P102,
R6, L21. Se declară nul. (90553)
• Pierdut legitimaţie ArcelorMittal, pe numele Juravischi Gabriel Eduard. Se declară
nulă. (90569)
• Pierdut legitimaţie handicap şi abonament Transurb, pe numele Matei Georgeta.
Se declară nule. (90574)
• Pierdut anexă la certificatul de înregistrare sediu secundar loc. Fundeni, str.
Primăriei nr. 4, SC Epi SRL, J17/3086/1994.
Se declară nulă. (90617)

Diverse
• Închiriez utilaj tip Nacelă-PRB H= 20 ml.
0722824360. (88848)
• Familia Dumitrache D. Vasile, soţia şi fiica mulţumeşte doamnei doctor Ifrim, şi
întreg personalul secţiei cardiologie al
Spitalului Judeţean, pentru diagnosticul şi
tratamentul administrat şi totodată doctorului Baloş Sorin, secţia chirurgie al Spitalul
Nr. 1 Târgu Mureş. (90571)
• Primăria Cuza Vodă cu sediul în sat Cuza
Vodă, comuna Cuza Vodă, jud. Galaţi, titular al proiectului „Amenajări platforme betonate” anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de către
APM Galaţi fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru
proiectul „Amenajări platforme betonate”,
propus a fi amplasat în sat Cuza Vodă,
comuna Cuza Vodă, jud. Galaţi. Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul
APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, şi
la sediul titularului, sat Cuza Vodă, comuna
Cuza Vodă, jud. Galaţi, în zilele de luni până
joi, între orele 8.00- 16.00 şi vineri între
orele 8.00- 14.00, precum şi la următoarea
adresă de internet http://apmgl.anpm.ro reglementari - acordul de mediu - proiect
decizie etapa de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentariile/ observaţiile
la proiectul deciziei de încadrare în termen
de 5 zile de la data publicării prezentului
anunţ, până la data de 2.12.2013. (90603)
• S.C.”HRISFLOR” SRL, cu sediul in mun.
Tecuci, judetul Galati, titular al proiec-

tul „ANEXA AGRICOLA” anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei etapei de
incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului pentru proiectul „ANEXA
AGRICOLA” propus a fi realizat in extravilan Tecuci, T3, P9, judetul Galati. Proiectul
deciziei de incadrare si motivele care o
fundamenteaza pot fi consultate la sediul
APM Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2 si
la sediul S.C.”HRISFLOR” SRL, din mun.
Tecuci, str. Nicoresti nr.20, judetul Galati
in zilele de luni- vineri, intre orele 08.0014.00. Publicului interesat poate inainta
comentarile/observatiile la proiectul deciziei de incadrarea in termen de 5 zile de la
data publicarii prezentului anunt, pana la
data 30.11.2013. (90606)
• Primăria Suceveni solicită oferte privind
lucrări de deszăpezire pentru perioada
de iarna 2013 – 2014. Relaţii la telefon
0236/348260 (90608)
• INTEXSUNCOLECT SRL solicită emiterea
autorizaţiei de mediu pentru activităţile:
3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase, 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate, 4677 – Comerţ cu ridicata
al deşeurilor şi resturilor, activităţi ce se
desfăşoară la punctul de lucru situat în Sat
Movileni, Comuna Şendreni, Tarlaua 75,
Parcela 250, Jud. Galaţi. Eventualele observaţii se pot comunica în scris la Agenţia
pentru Protecţia Mediului Galaţi în termen
de 5 zile de la anunţ. (90632)
• SC Grafprint cu sediul în str. Siderurgiştilor
nr.42, Galaţi, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de autorizaţie
de mediu în scopul desfăşurării activităţii
„Alte activităţi de tipărire” pe amplasamentul din str. Odobeşti nr. 1Bis, localitatea Galaţi, jud. Galaţi. Informaţii privind impactul asupra mediului al activităţii pentru
care se solicită autorizaţia de mediu pot fi
consultate zilnic, de luni până vineri, între
orele 8.00-14.00, la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Galaţi, strada Regiment
11 Siret nr.2, Galaţi, jud. Galaţi, cod 800322.
Observaţiile, sugestiile şi/ sau propunerile
publicului se primesc în scris la sediul APM
Galaţi. (90639)
• S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuţie Muntenia
Nord S.A. – S.D.E.E. Galaţi, titular al proiectului,, Imbunatatire nivel tensiune un
sat Costi, comuna Vanatori, jud.Galati “
, anunţă publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare fără evaluarea
impactului asupra mediului de către A.P.M.
Galaţi, în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului şi de evaluare
adecvată, pentru proiectul susmenţionat,
propus a fi realizat pe amplasament situat
în intravilan sat Costi, com.Vanatori, jud.
Galaţi. Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment
11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele
08.00-16.00 şi vineri între orele 08.00-14.00,
precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro/Reglementari/
Acordul de mediu/Proiect decizie etapa de
încadrare. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de la data
publicării prezentului anunţ, până la data
de 2.12.2013. (90646)
• Subsemnatul Donici Silviu, cu domiciliul
în localitatea Matca, Jud. Galaţi, informează publicul interesat că s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizaţiei de mediu
pentru activitatea de „Staţie peco şi skid
gpl” desfăşurată în com. Corod, Jud. Galaţi,
Cv 128, P 23, Lot 2. Informaţiile se pot solicita la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului din Galaţi, Str. Regiment 11 Siret,
nr. 2, Mun. Galaţi, Jud. Galaţi, de luni până
joi, între orele 8.00 - 16.00 şi vineri între
orele 8.00 - 14.00. Propuneri sau contestaţii se pot depune zilnic la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Galaţi. (90647)
• Colegiul Consilierilor Juridici Galaţi
anunţă organizarea examenului de definitivat în profesie în condiţiile Legii
514/ 2003 şi ale Statutului profesiei de
consilier juridic pentru consilieri juridici
stagiari, în data de 4.12.2013. Informaţii
privind regulamentul şi tematica examenului se obţin la sediul Colegiului
din str. Brăilei nr. 157, bloc A7, et.1,
ap.35 sau la telefon 0236322122, program: luni, marţi, miercuri, vineri: 8,3014,00. (90661)
• SC Treter SRL titular al proiectului „Anexe
gospodăreşti a exploataţiei agricole în
comuna Bereşti Meria, jud. Galaţi” anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi, fără
evaluarea impactului asupra mediului şi
fără evaluarea adecvată pentru proiectul
„Anexe gospodăreşti a exploataţiei agricole în comuna Bereşti Meria, jud. Galaţi”,
propus a fi realizat în extravilanul satului
Slivna, comuna Bereşti Meria, T 79, P 705,
jud. Galaţi. Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul APM Galaţi din Galaţi,
str. Regiment 11 Siret nr. 2, în zilele de
luni- joi, între orele 8.00- 16.00 şi vineri
între orele 8.00- 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.
anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/ observaţii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de la data
publicării prezentului anunţ, până la data
de 3.12.2013. (90677)
• Administratia Porturilor Dunarii Maritime
SA Galati cu sediul social in Galati, str.
Portului nr. 34, anunţă publicul interesat
asupra dezbaterii publice pentru consultarea Planurilor de actiune pentru portul
Galati privind zgomotul, in data de 12.12
2013,ora 11:00 la sediul companiei , etaj
2 – Sala de sedinte. Planurile de actiune
pentru portul Galati pot fi consultate online la pagina www.romanian-ports.ro.
Observaţiile, sugestiile si/sau propunerile
publicului se primesc zilnic la sediul CN
APDM SA Galati, fax: 0236460140 sau email.
environment@apdmgalati.ro. (90682)

