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A 109/2011-es számú Sürgősségi Kormányrendelet, valamint a 722/2016-os számú 
Kormánydöntés előírásainak értelmében, Székelyudvarhely Város Önkormányzata 

versenyvizsgát hirdet, a városi távhőszolgáltatást biztosító Urbana Rt. 
5 vezetőtanácsi tisztségének betöltésére.

Minimális részvételi feltételek: 
a) Az állást betöltő személynek Romániai vagy más Európai Uniós tagállami 
állampolgársággal és Romániai lakcímmel kell rendelkeznie
b) Ismernie kell a román nyelvet, szóban és írásban
c) Teljes cselekvőképességgel bír
d) Az elmúlt 7 év során nem lehetett elbocsátva köztisztviselői állásból vagy 
munkaszerződése nem lehetett felbontva fegyelmi okok miatt
e) A munkavégzéshez szükséges egészségügyi állapottal kell rendelkeznie
f) Nem sorolható a 161/2003-as törvény, közfeladat ellátása, köztisztviselői állás 
betöltése és az üzleti környezetben történő munkavégzés során, az átláthatóságat 
biztosító, valamint a korrupciós ügyeket és az összeférhetetlenséget megelőző és 
büntető törvény, 88. cikkelye által megjelölt esetek egyikébe sem. 
g) Nem volt elítélve vagyon ellenes bűncselekményekért, bizalommal való 
visszaélésért, valamint megvesztegetésért, sikkasztásért, közokirat-hamisításért, 
adócsalásért, a 129/2019-es törvényben meghatározott bűncselekményekért, ami a 
pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és büntetésére vonatkozik
h) Nem tölthet be háromnál több állami vállalatnál vagy kereskedelmi társaságnál  
vezetőtanácsi és/vagy ellenőrző bizottsági tisztséget
i) Nem működött együtt a hírszerző szolgálatokkal
j) Nem szerepelhet a bűnügyi nyilvántartásban
k) Nem szerepelhet adóhátrálékkal
Továbbá teljesítenie kell a következő előírásokat:  
a) Rendelkeznie kell közgazdasági, jogi vagy mérnöki egyetemi végzettséget igazoló 
záróvizsgával
b) Legkevesebb 3 év, valamint két tagnak a testületből legkevesebb 5 év, 
a végzettségének megfelelő, szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie, a 109/2011-es 
Sürgösségi Kormányrendelet 28-as cikkelyének előírásain alapján
c) Legkevesebb 3 év tapasztalat tapasztalattal kell rendelkeznie vezetői/irányítói 
állás betöltésében, cégeknél vagy közigazgatási intézményeknél. 
d) Ismernie kell a részvénytársaság tevékenységi ágazatait
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
a) Jelentkezési ív
b) Europass típusú önéletrajz
c) Személyi igazolvány másolat
d) Tanulmányokat igazoló dokumentumok
e) Régiséget igazoló dokumentumok
f) Erkölcsi bizonyítvány 
g) Adóigazolás
h) Orvosi igazolás
i) Dokumentumok, melyek alátámasztják a jelentkező által vezetett vállalat 
teljesítményének javulását támasztják alá (például: forgalomnövekedést alátámasztó 
dokumentum, alkalmazottak számának növekedése, nyereség növekedése stb.)
j) Dokumentumok, melyek alátámasztják, hogy a jelentkező teljesíti a vezetőtanács és 
a vezetőtanácsi tagok profiljára vonatkozó követelményeket (például: ajánlólevél, 
oklevél, díj, szaktanulmány, publikáció, cikk)
k) Nyilatkozat, hogy nem működött együtt a hírszerző szolgálatokkal
l) Nyilatkozat, a jelentkező által betöltött vezetőtanácsi tisztségekről, a 109/2011-es 
sürgősségi kormányrendelet, 7-es cikkelyének előírásai alapján
m) Nyilatkozat, hogy az elmúlt 7 év során, nem volt menesztve köztisztviselői állásból 
vagy nem volt a munkaszerződése felbontva fegyelmi okok következtében
n) Nyilatkozat, hogy bele egyezik a személyes adatainak felhasználásába

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, a kiválasztási folyamatra, illetve 
a vezetőtanács profiljára vonatkozó előírások a Székelyudvarhelyi Polgármesteri hivatal 

honlapján, a www.udvarhely.ro honlapon érhetők el, az álláshirdetések címszó alatt. 
A jelentkezési iratcsomagot mely tartalmazza a jelentkezéshez szükséges dokumen-

tumokat a Székelyudvarhelyi Polgármesteri hivatal székhelyén, a Városháza tér 5. szám 
alatt lehet benyújtani, a 133-as irodában, a hirdetés megjelenését követő 30 napon 

belül, azaz 2021. november 3-ig. További információkért érdeklődni a 0266-218383-as 
telefonszámon, 1804 mellék, a kiválasztó bizottság titkári feladatait ellátó személynél, 

Gergely Ida Hajnalnál, illetve a kozuzemekvt@udvarhely.ro e-mail címen lehet.

Az URBANA Rt. Vezetőtanácsában öt vezetőtanácsi
tisztség betöltésére.

A tegnapi lapszámban rosszul megjelent hirdetés
javított változata ez!

ÁLLAT

Eladók házilag előnevelt tojócsirkék, va-
lamint 2,2 kg-os, vágnivaló húscsirkék. 
Ugyanitt eladók 3 kg-os kakasok. Szállítás 
megoldható. Tel.: 0744-597003.

(4254)

BÚTOR

Eladó jó állapotban lévő, kicsi szobában 
használt szobabútor Székelyudvarhelyen. 
Ára: 800 lej, érdeklődni telefonon. Tel.: 
0742-528881.

(3924)

FELHÍVÁS

Családi ház heti 2 alkalommal való takarítá-
sára takarítónőt keresünk Székelyudvarhe-
lyen - megbízható, pontos nő személyében. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0748-475554.

(4248)

Állatgondozót keresek 20 db. tehén mellé, 
Tarcsafalvára. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0737-324327.

(4287)

HÁZTARTÁS

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

(2292)

Eladók automata mosógépek, mosogatógé-
pek, szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirl-
pool, Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasz-
tók 1 év garanciával. Régi mosógépet, hűtőt 
beszámítunk. Vállaljuk hűtők, mosógépek 
javítását, háznál is. Székelyudvarhely, 1918. 
december 1 u. 18. szám (a Merkúr áruházzal 
szemben). Tel.: 0722-495625.

(3468)

INGATLAN

Eladó Székelyudvarhelyen, a felső Beth-
len-negyedben, a Lakatosok utcában 4 
szobás, 4. emeleti, felújított tömbházlakás. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0755-804135.

(3627)

KÖRNYEZETVÉDELEM

CSATA NADA-SYLVIA értesíti az érdekel-
teket, hogy a – Zonális Rendezési Terv 
készítése, engedélyeztetése HALASTÓ 
KIALAKÍTÁSA, TURISZTIKAI PANZIÓ ÉS 
MELLÉKÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE céljából – 
(Ditró község, Orotva falu kültelek, szám 
nélkül) vonatkozó terv bemutatott válto-
zatára környezetvédelmi véleményezést 
kérelmezett. A terv lehetséges környezeti 
hatására vonatkozó információk megte-
kinthetők a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség székhelyén (Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám). Az érdekeltek 
az említett terv környezeti hatásaival kap-
csolatos észrevételeiket írásban, az észre-
vételező adatainak feltüntetésével megte-
hetik naponta: hétfő-csütörtök 8.00 – 16.30, 
pénteken 8.00-14.00 óra között a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél. 
(Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám), 
2021. október 22-ig.

(4236)

MEZŐGAZDASÁG

Eladó 651-es trolis traktor, 2002-es, új 3 
m-es tárcsa, 2-es forgóeke, SMB 400x2000 
vaseszterga, nagy kockabálázó, 2 soros ku-
koricavető gép, 7 soros répavető gép, aszta-
losgépek és -szerszámok, 2 személyes 2005-
ös Smart és egy 100 lovas traktormotor. Tel.: 
0740-781202.

(4149)

Eladó 2020-as, száraz  törökbúza, 2021-es 
tavaszi búza, őszi búza, kalászos vetőmag 
őszi búza, nyolc soros vetőmag őszi árpa, 
piros és fehér nagy pityóka: 1,20 lej/kg; hi-
bás termés: nagy: 0,60 lej/kg, apró: 0,40 lej/
kg. Minőség garantált. Termelőtől. Csíkma-
daras, Fő út 28. szám alatt, az óvoda szom-
szédságában. Tel.: 0745-839675.

(4257)

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, terü-
letegyengetést, ásást (víz-, gáz-, villany-, 
szennyvízvezetést, alap), betontörést és 
földelhordást 3,5 tonnás billenős autóval, 
valamint betonkavics, vakolóhomok és ter-
mőföld elszállítását. Tel.: 0744-522026.

(3387)

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Ter-
mopán ajtók, ablakok javítása és karban-
tartása. Ugyanitt rendelhető nyitható szú-
nyogháló, valamint ablakpárkány, illetve 
ezek átalakítását vállaljuk. Érdeklődni tele-
fonon. Tel.: 0741-464807.

(3426)

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok ké-
szítését márványból, gránitból és termé-
szetes kőből, valamint régi sírkövek fel-
újítását – Csíkszeredában és környékén, 
Gyergyószentmiklóson és környékén, va-
lamint Székelyudvarhelyen és környékén. 
Már előrendelhet a 2022-es évre is. Infor-
mációért hívjon telefonon, vagy keresse 
Facebookon az Egon Kőfaragó Kft .-t. Tel.: 
0752-386256.

(3621)

Kedvezményes áron vállalunk lakásfelújí-
tást, átalakítást, diszperziós festést, gipsz-
kartonszerelést, csempézést, szalagparket-
ta lerakását és egyéb belső munkálatokat. 
Anyagbeszerzésbe besegítünk. Minőség és 
garancia garantált. Tel.: 0757-603442.

(4212)

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíksze-
redában rendel 2021. október 12-én és ok-
tóber 26-án. Programálás telefonon. Tel.: 
0748-100551.

(4188)

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

(4191)

Dr. Beke Noémi szemorvos rendel a székely-
udvarhelyi Polimed Center rendelőben. 
Programálás telefonon. Tel.: 0784-421818, 
0748-100554.

(4194)

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

(4197)

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

(4200)

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

(4203)

Dr. Bán Erika-Gyöngyi allergológiai és kli-
nikai farmakológiai szakrendelést folytat a 
székelyudvarhelyi Polimed Center rendelő-
ben. Szolgáltatások: gyógyszeres kezelés-
sel kapcsolatos kérdések megválaszolása, 
gyógyszermellékhatások felderítése, med-
dőséget okozó gyógyszerek felderítése. Tel.: 
0748-100554.

(4242)

TELEK

Eladó 47 ár építkezésre alkalmas beltelek 
Székelyudvarhelyen (a Széldombon), akár 
parcellázva is. Irányár: 2000 euró/ár. Ér-
deklődni telefonon. Tel.: 0722-662969.

(3978)

VÁSÁROLNÉK

Vásárolok pirostarka és kékbelga ünő- és 
bikaborjakat, illetve selejt szarvasmarhá-
kat. Érdeklődni lehet a 0747-663378-as tele-
fonszámon.

(579)

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

(3993)

Vágnivaló lovat, tehenet vásárolok (Hargita 
megye, Maros megye, Kovászna megye). Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 0744-542670.

(3531)

Vásárolnék (fi zikai személy) Székelyudvar-
helyen 3 vagy 4 szobás lakást magasföld-
szinten, esetleg I. vagy II. emeleten. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 0741-523023.

(3732)

VEGYES

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopán ablakok, egy- és kétnyí-
lósok; új bejárati ajtók, teraszajtók, többféle 
méretben, új fa- és műanyag ablakok – ked-
vező áron, Kápolnáson. Szállítás megold-
ható. Árak: 200–2000 lej, mérettől függően 
változik. Tel.: 0742-630838.

(3150)

Pálinkának való szilva, valamint minősé-
gi bornak való szőlő eladó. Szállítás meg-
oldható. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0751-
855225.

(3378)

Eladó bükk és csere tűzifa 33 cm hosszúra 
vágva, hasogatva, valamint vegyes mére-
tű, olcsóbb bükkfa bütlések (kandallóba, 
csempébe való). Érdeklődni lehet telefonon. 
Tel.: 0745-253737.

(3756)

Házhoz szállítunk jó minőségű, hasogatott 
bükkfát, valamint kályhaméretre felvágott 
bükk- és fenyőbütlést Csíkszereda és Gyer-
gyószentmiklós környékén. Érdeklődni te-
lefonon. Tel.: 0755-182889.

(3765)

Eladó jó minőségű, hasogatott bükkfa, 
fenyőfa, fenyőcándra, illetve Ruf bükkbri-
kett. Házhoz szállítás, méretre vágás, elra-
kás is megoldható. Tel.: 0746-369387.

(3588)

Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es (120 lej), 
10x8 m-es (580 lej), 6x10 m-es (460 lej). 
Ugyanitt eladók minőségi pálinkák: szilva 
(40 lej/L), barack (50 lej/L), körte (45 lej/L), 
agancsnyelű bicska (130 lej), alumíniumlét-
rák (420/520/670 lej), autótető csomagtartó 
rúdak (180 lej). Szállítás megoldható. Tel.: 
0745-460858. E-mail: endybaba@freemail.
hu.

(4140)

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. Ára: 
350 lej/m, a mennyiség és a minőség garan-
tált. Tel.: 0751-257700.

(3570)

Eladók villanymotrok: 0,75 kw 1500 fordu-
lat; 1,1 kw 900 ford.; 1,1 kw 3000 f.; 2,2 kw 
1500 f.; 2,2 kw 3000 f.; 3 kw 1500 f.; 3 kw 
3000 f.; 4 kw 1500 f.; 4 kw 3000 f.; 5,5 kw 
1500 f.; 5,5 kw 3000 f.; 7,5 kw 1500 f.; 7,5 kw 
3000 f.; 7,5 kw 900 f.; 11 kw 3000 f.; 22 kw 
1400 f.; 22 kw 3000 f.; 30 kw 1400 f. Reduk-
toros motrok, többféle típus és fordulat, ki-
csitől nagyig, függőleges és vízszintes. Tel.: 
0748-195398, 0747-204164.

(4266)




