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Székelyudvarhely, Bethlen Gábor 40.
Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Káposztaléleves
Csirkemell corn flakes bundában
Natúr krumpli petrezselyemmel

Savanyú uborka
Desszert

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

» alumínium 
és PVC 
nyílászárók;
» alumínium- 
redőnyök;
» garázs-
kapuk;
» külső, belső 
párkányok;
» rovarhálók.

Ajánlati felhívás köztulajdonban lévő 
vagyontárgy koncesszióba adása érdekében

1. Általános információk az átruházóra, különösen a kapcsolattartó 
nevére, adószámára, címére, telefonszámára, fax- és/vagy e-mail 
címére vonatkozóan:
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város, székhelye Székelyudvarhely, 
Piaţa Városháza tér 5. szám, tel./fax: 0266-218132, egyedi 
nyilvántartási száma 4367558, postakód 535600, Hargita megye, 
e-mail cím: jozsef.maria@udvarhely.ro, József Mária 0372-662-906.
2. Általános információk a koncesszió tárgyáról, különös tekintettel 
a koncesszióba adandó ingatlan leírására és azonosítására:
Székelyudvarhely, Bányai János utca 26. szám alatt található, 
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város köztulajdonában lévő, 5067 m2, 
a 62695-Székelyudvarhely sz. telekkönyvben nyilvántartott, 62695 
kataszteri számmal rendelkező földterület, amely egy szintetikus 
gyeppel ellátott sportpályának és annak tartozékainak elrendezését 
és felszerelését szolgálja. 
A koncesszióba adás az utólagosan módosított és kiegészített 
57/2019 sz. sürgősségi kormányrendelet rendelkezéseinek 
megfelelően, valamint Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Helyi 
Tanácsa 2021. április 22-én hozott 86 sz. Határozatának előírásaival 
összhangban történik.
3. Pályázati dokumentációra vonatkozó információk:
3.1. A pályázati dokumentáció példányának az érdekelt személyek 
általi megszerzésének módszere vagy módszerei: a pályázati 
dokumentáció páldányát személyesen Székelyudvarhely Megyei Jogú 
Város Polgármesteri hivatalában vagy e-mailben lehet átvenni. 
3.2. Az átruházó keretén belül működő szolgálat/részleg neve és 
címe, ahol a pályázati dokumentáció páldánya átvehető: 
a polgármesteri hivatal Vagyonkezelési és nyilvántartási osztálya, 
Székelyudvarhely, Városháza tér 5. szám. 
3.3. A másolat beszerzésének költségei és, adott esetben, fizetési 
feltételei az 57/2019 sz. sürgősségi kormányrendelet rendelkezései 
szerint: 50 RON, mely összeg az átruházó  Székelyudvarhelyi 
Államkincstárnál vezetett, RO30TREZ24A510103200101X számú 
bankszámlájára fizethető be, amennyiben a dokumentáció 
papíralapon volt lekérve. 
3.4. A pontosítások iránti kérelmek határideje: 
2021. 06. 14, 12.00 óra.
4. Ajánlatokra vonatkozó információk:
4.1. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2021 év, június hónap, 
23 (szerda) nap, 12.00 óra.
4.2. Az ajánlatok benyújtásának címe: Székelyudvarhely Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala
4.3. A benyújtandó ajánlat példányainak száma: egy példány
5. Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
2021 év, június hónap, 24 (csütörtök) nap, 8,00 óra, 
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában
6. A felmerülő jogviták rendezésében hatáskörrel rendelkező bíróság 
neve, címe, telefonszáma, faxszáma és/vagy e-mail címe, valamint 
a bíróság értesítésének határideje:
Hargita Megyei Bíróság, székhelye Csíkszereda, Szász Endre utca 
6. szám, postakód 530132 tel.: 0266-371616, fax.: 0266-314482, 
e-mail: tr-harghita-reg@just.ro. 
7. A pályázati felhívás illetékes intézményekhez történő 
továbbításának napja, közzétételének érdekében: 2021. 05. 19.

Árnika Könyvesbolt
Székelyudvarhely, Kossuth L. u. 13.,

Tel.: 0741–015911, 0266–210046.
www.arnikabolt.ro

A HÉT KÖNYVE 
G. Fodor Gábor

Az Orbán-szabály
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Árukísérő, sofőr, targoncás, 
polcrendező
• CSÍKSZEREDA
A Distrib Plus Kft . az Ursus Breweries Rt., Co-
ca-Cola HBC Románia Kft ., Intersnack Románia 
Kft . termékeinek regionális forgalmazásával 
foglalkozó cég új munkatársakat keres: árukísé-
rőt, C-kategóriás sofőrt, targoncást, polcrende-
zőt az Intersnack termékeinek, valamint áruelő-
készítőt éjszakai műszakba. Az önéletrajzokat 
küldjék az alábbi e-mail címre, vagy személye-
sen a cég székhelyére, Hargita utca 157. szám 
alá. E-mail: harghita@prosoft grup.ro.

#292444

Termékfeltöltő
• CSÍKSZEREDA
Alkalmazunk csíkszeredában webáruház-ter-
mékfeltöltőket. Feladataid lesznek: online ter-
mékfeltöltés, a webáruházzal kapcsolatos napi 
feladatok elvégzése. Feltételek: számítógépes 
ismeret és középfokú románnyelv-tudás. Az 
érdekeltek 10 és 16 óra között jelentkezhetnek a 
következő telefonszámon. Tel.: 0756-112114.

#292465

Elárusító és segédraktáros
• SZÉKELYUDVARHELY
A Szilánk Kft . elárusítót alkalmaz a Sas utcai 
bemutatóüzletébe Székelyudvarhelyen. Előny 
a románnyelv-tudás. Önéletrajzokat a cég szék-
helyén, a Sas utca 2/B. szám alá lehet leadni ( a 
tűzoltóság mellett).

#292467

Éjjeliőr
• SZÉKELYUDVARHELY
Az EURO SANGIFT Kft . éjjeliőrt alkalmaz Széke-
lyudvarhelyen. Önéletrajzukat leadhatják sze-
mélyesen a cég székhelyén, a II. Rákóczi Ferenc 
utca 102. szám alatt, vagy elküldhetik az info@
eurosangift .ro e-mail címre.

#292484

Bolti eladó
• SZÉKELYUDVARHELY
Székelyudvarhelyi élelmiszerüzletekbe mun-
katársakat keresünk bolti eladói munkakörbe 
(nappali nyitvatartással, valamint non-stop 
nyitvatartási programmal). Az önéletrajzokat a 
Bethlenfalvi út 49/B. szám alatt várjuk vagy az 
e-mailen, érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 0266-
218113. E-mail: offi  ce@kolibri.ro.

#292486

Elárusítónő
• CSIKTAPLOCA
Elárusítónőt alkalmazunk Csiktaplocán, a Pa-
tak utca 40. szám alatt található vegyes üzletbe. 
Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 
0748-031104. E-mail: salamontimike@yahoo.
com.

#292497

ÁLLAT
Vásárolok pirostarka, kékbelga ünő- és bika-
borjakat, illetve selejt szarvasmarhákat. Tel.: 
0747-663378.

#291787

Vásárolok pirostarka és kékbelga bika-, illetve 
ünőborjakat. Tel.: 0745-526564.

#291961

Eladók 100-200 kg közötti sertések, lovak, tehe-
nek. Tel.: 0740-750248.

#292293

Vásárolok vágnivaló lovakat! Ár megegyezés 
alapján. További információ telefonon. Tel.: 
0747-995432.

#292310

Eladók előnevelt házicsirkék. Érdeklődni az 
alábbi telefonszámokon. Tel.: 0754-961885, 
0741-648310.

#292379

Eladók 12 hetes malacok Nagytusnádon, a 319. 
szám alatt. Érdeklődni telefonon vagy a helyszí-
nen lehet. Tel.: 0720-541987.

#292403

Eladó nagyon fi nom, házilag nevelt csirke, 
(3,0-3,5 kg), 23 lej/kg, Csíkkozmáson, Hargita 
megyében. Minden pénteken a megrendelt csir-
kéket szállítjuk Csíkszeredába és környékére, a 
kívánt címre. Tel.: 0727815339. E-mail: fl oribit@
yahoo.com.

#292496

BÉRBE ADÓ
Kiadó 2 szobás tömbházlakás és garzonlakás 
Csíkszeredában. Tel.: 0743-267035.

#292081

FELHÍVÁS

Dr. Eremia-Antal Erika bőrgyógyász szak-
orvos a Sananova klinikán rendel, Csík-
szereda, Lejtő utca 2. szám alatt. Hetente 
egy alkalommal (szerda/csütörtök) 15-20 
óra között. Érdeklődni az alábbi telefon-
számokon lehet. Tel.: 0749-553853, 0754-
838838.

#291703

Vállalkozót (szakembert) keresünk 400 m kert 
elkészítésére Lókodban. A kert betonoszlopok-
ból, dróthálóból és az ezt lent, középen és fent 
megerősítő drótból lenne elkészítve, felelősség-
vállalással. Ajánlatokat és bővebb felvilágosí-
tást telefonon. Tel.: 0744-266073.

#292447

HÁZTARTÁS
Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogatógépek 
garanciával. Régi gépét beszámítjuk. Házhoz 
szállítás is. Érdeklődni: Székelyudvarhely, 
Szent János utca 38. szám alatt. Tel.: 0744-
539487, 0744-782879.

#291804

Eladók automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, Mi-
ele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 év ga-
ranciával. Régi mosógépet, hűtőt beszámítunk. 
Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását, háznál is. 
Székelyudvarhely, 1918. december 1/18. szám (a 
Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 0266-219825, 
0722-495625, 0722-626495.

#292096

INGATLAN
Eladó Csíkszeredában, a Gyermek sétány 2/B 
szám alatt IV. emeleti garzonlakás. Érdeklődni 
az alábbi telefonszámokon a napnak bármely 
órájában. Tel.: 0741-406119.

#292441

KÖRNYEZETVÉDELEM
Onu Mihail értesíti az érdekelteket, hogy a 
gyergyótölgyesi erdészethez tartozó "UP III Tul-
gheș” üzemtervének a kezdeti változatára kör-
nyezetvédelmi véleményezést kérelmezett. Az 
érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival 
kapcsolatos észrevételeiket írásban, az észrevé-
telező adatainak feltüntetésével megtehetik na-
ponta 8.30 és 16.30 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökségnél (Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám) 2021. június 11-ig.

#292414

Gyergyószentmiklós municípium értesíti az 
érdekelteket, hogy II-es üzemosztály üzemter-
vének a kezdeti változatára környezetvédelmi 
véleményezést kérelmezett. Az érdekeltek az 
említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező adata-
inak feltüntetésével megtehetik naponta 8.30 és 
16.30 óra között a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökségnél (Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt).

#292492

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfedő bádogos vállal kisebb-nagyobb 
javításokat, cserépfedést, lemezfedést, 
cserépforgatást, cserépdugdosást, külön-
féle ereszcsatornák gyártását és szerelé-
sét, kéménybádogolást, vápalemezelést. 
Ne habozzon, hívjon bizalommal! Tel.: 
0748-533073.

#292445

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, kereske-
delmi hűtők javítását vállalom az ön lakásán, 
Csíkszeredában és környékén – Dombi Barna. 
Érdeklődni naponta 9-17 óra között. Tel.: 0744-
621819.

#291784

Vállalunk tetőkészítést, -felújítást, tető-
fedést Lindab-lemezzel, cserépfedést, 
lemezfestést, egyéb bádogos munkák el-
készítését, valamint belsőépítészeti mun-
kálatokat, előnyös árakon. Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 0753-473256.

#292454

Dr. Balló István reumatológus szakorvos rendel 
a székelyudvarhelyi Polimed Center rendelő-
ben. Programálás telefonon. Tel.: 0775-141855, 
0748-100554.

#292047

Dr. Ráduly Pap Andrea szülész-nőgyógyász 
szakorvos rendel a székelyudvarhelyi Polimed 
Center rendelőben. Programálás telefonon. Tel.: 
0748-100554.

#292048

Dr. Tóth-Deák Tímea belgyógyász szakorvos 
rendel a székelyudvarhelyi Polimed Center 
rendelőben. Programálás telefonon. Tel.: 0748-
100554.

#292050

Dr. Beke Noémi szemorvos rendel a székelyud-
varhelyi Polimed Center rendelőben. Programá-
lás telefonon. Tel.: 0784-421818, 0748-100554.

#292051

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos rendel Székelyudvarhelyen: a Beth-
lenfalvi út 3. szám alatti Polimed Centernél (a 
Kaufl and mellett), szerdánként 16–20 óra kö-
zött. Érdeklődni lehet a következő telefonszá-
mon: Tel.: 0741-607670.

#292136

Vállalunk folyamatosan autóalváz-kezelést mi-
nőségi anyagokkal (paraffi  n, viasz), valamint 
házhoz szállítunk kiváló minőségű, 25 cm-re 
felvágott bükk-, fenyő- és cserefabütlést. Csík-
szereda, Felcsík környéke. Tel.: 0755-182889.

#292212

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, területe-
gyengetést, ásást (víz-, gáz-, villany-, szenny-
vízvezetést, alap), betontörést és földelhordást 
3,5 tonnás billenős autóval, valamint betonka-
vics, vakolóhomok és termőföld elszállítását. 
Tel.: 0744-522026.

#292368

Vállalok tetőfedést, bádogos munkát szaksze-
rűen kivitelezve, csatornázást, javítást alumí-
nium-, Lindab- és cínlemezből, valamint külső 
festést. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0747-756579.

#292389

Csaba ács-tetőfedő-bádogos munkákat vállal, 
tetőjavítást, cserepezést, cserépforgatást, tető 
készítését bármilyen anyagból, ereszcsatornák 
javítását, pucolását, cserélését, bármilyen ma-
gaslaton. Tömbházak tetőszigetelését is válla-
lom, homlokzatdeszkák festését, javítását - 15% 
kedvezménnyel. Tel.: 0757-386461.

#292415

Dr. Fancsali Edina endokrinológus rendel a 
székelyudvarhelyi Polimed Center rendelőben. 
Programálás telefonon. Tel.: 0748-100554.

#292052

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készítését 
természetes kőből, márványból, gránitból, an-
dezitből, mozaikból, kriptakészítést, alap ön-
tését, kopjafák faragását, kovácsoltvas kerítés 
készítését, régi sírkövek felújítását, betű, szám 
bevésését – Csíkszeredában és környékén, elér-
hető áron. Tel.: 0752-386256.

#292416

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termo-
pán ajtók, ablakok javítása és karbantartása. 
Ugyanitt rendelhető nyitható szúnyogháló, 
valamint ablakpárkány, illetve ezek átalakítá-
sát vállaljuk. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0741-
464807.

#292418

Vállalunk szobafestést, mázolást, fürdőkádzo-
máncozást, parkettcsiszolást, házak színezését, 
valamint teljes körű lakásfelújítást. Telefon: 
0742-851062.

#292472

TELEK
Eladó a bikafalvi Malomrétben 23 ár építésre 
is alkalmas terület, telekkönyvezve. Irányár: 
500 euró/ár. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0742-
895396, 0751-530721.

#292347

VEGYES
Eladó bükk tűzifa 33 cm-es hosszúra vágva, 
hasogatva, valamint vegyes méretű, olcsóbb 
bükk fa bütlések (kandallóba, csempébe való). 
Bükk tűzifa korrekt, becsületes, tisztességes 
kiszolgálással, kis és nagy mennyiségben! Ér-
deklődni telefonon. Tel.: 0745-253737.

#292257

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 800 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, haso-
gatott bükkfa. Ára: 220 lej/m, házhoz szállítás-
sal. Tel.: 0758-494744.

#292019

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 800 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, haso-
gatott bükkfa. Ára: 220 lej/m, házhoz szállítás-
sal. Tel.: 0758-494744.

#292194

Eladók jó minőségű bükk- és tölgyfa deszkavé-
gek (ára: 600 lej/öl), valamint bükkfa moszt – 
házhoz szállítás ingyenes. Érdeklődni telefonon 
lehet. Tel.: 0744-937920.

#292289

Házhoz szállítunk kiváló minőségű, 25 cm-re 
felvágott, darabos bükk-, csere- és fenyőbütlést, 
valamint nagy hőfokú akácfa mosztot és udvar-
töltésre alkalmas kavicsot. Csíkszereda és Gyer-
gyószentmiklós környéke. Tel.: 0755-182889.

#292329

Eladó jó minőségű, hasogatott nyír és bükk 
tűzifa. Ára: 225 lej/m nyír, 250 lej/m bükk, va-
lamint eladó fenyőfa cándra, házhoz szállítás 
megoldható. Tel.: 0740-292961.

#292437

Eladó jó, darabos, hasogatott nyír és bükk tűzi-
fa, valamint eladó fenyőfa cándra. Nyír - 225 
lej/m, bükk - 250 lej/m. Szállítás megoldható. 
Tel.: 0755-970006.

#292438

Eladó műlép eredeti csomagolásban, 1 kg/40 lej, 
valamint egy új gyémánt fenőkorong, 160 mm 
átmérőjű. Tel.: 0723-466629.

#292460

Szállítunk hasogatott bükkfát, hasogatott fe-
nyőfát, igény szerint kályhaméretre vágva. Tel.: 
0751-639102.

#292475




