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Buzãului

Suntenmă!
în zo

SUNÃ LA 720.026. SAU COMPLETEAZÃ TALONUL {ANUNÞUL T~U VA FI PUBLICAT ÎN SÃPTÃMÂNALUL „VIAÞA BUZÃULUI“)
ANGAJ~RI
AGI CONSTRUCT
angajeaz`:
- zidari - zugravi;
- finisor;
- faian]ar;
-instalatori.
CV-urile se depun mar]i
[i vineri, \ntre orele 9 - 11,
la sediul firmei din str.
R`scoalei 1907, nr. 105.
Rela]ii suplimentare la
tel.: 0744.530.900
Firma DANAVIZ Buz`u
angajeaz` v=nz`tor. Avantaj cei cu experien]` sau
cuno[tin]e de electric`. Salariu atractiv. CV la magazinul firmei, str. Oltului
nr. 3. Rela]ii la telefon
0763.337.823, 0724.501.222.
Angajez frigotehnist,
calificat sau necalificat.
Solicit seriozitate. Tel.:
0761.91.55.90.

V+NZ~RI/SCHIMBURI
IMOBILIARE
V=nd cas` \n com. Br`deanu, 3 camere, anexe,
teren 4280 mp, f=nt=n` \n
curte, acoperi[ \n bun`
stare. Pre] 320 milioane lei
vechi. Tel.: 0238.704.522
[i 0741.662.635.
V=nd cas` \n M`r`cineni,
sat C`p`]=ne[ti, pre] avantajos. Are 4 camere, baie,
buc`t`rie, hol, teren 600
mp., anexe. La strad` asfaltat`. Rela]ii la tel.:
0765.58.45.99.
V=nd cas` \n Buz`u,
Aleea Plopilor nr. 5, cu teren 860 mp., utilit`]i, Carte
Funciar`, pre] 50.000 euro.
Rela]ii
la
telefon:
0766.655.057.

V=nd apartament 3 camere, Bro[teni, etaj 4/4,
dou` balcoane, posibilitate
mansardare, bloc izolat,
central` termic`. Telefon:
0727.000.019.
V=nd ap. 2 camere semidecomandate, etaj 3, Obor.
Rela]ii
la
telefon:
0238.412.289.

V+NZ~RI TERENURI
V=nd teren intravilan cu
carte funciar` \n satul
Foc[`nei, comuna Vadu
Pa[ii. Pre] negociabil. Tel.:
0729.870.543.
V=nd teren extravilan,
com. Smeeni, sat Albe[ti, 2
ha [i 20 ari, carte funciar`,
36.000 lei. Rela]ii la tel.:
0730.224.761.
V=nd teren extravilan,
3,62 hectare, la S`h`teni,
jude]ul Buz`u. Rela]ii la
telefon: 0757.152.030.

PREST~RI SERVICII
Repara]ii frigidere, congelatoare, combine frigorifice [i ma[ini de sp`lat
automate de orice tip, la
domiciliul clientului sau la
atelierul situat \n Buz`u,
vizavi de Spitalul CFR.
Tel: 0786.370.532.
Realizez grafic` publicitar`, la pre]uri avantajoase.
Rela]ii la telefon:
0749.120.953.

CUMP~R~RI
Colec]ionar cump`r tablouri, monede, timbre,
ceasuri aur-argint, icoane,
c`r]i vechi, medalii, discuri, gramofoane, bijuterii
alte antichit`]i. Rela]ii la
telefon: 0751.721.591.

.

VÂNZÃRI DIVERSE

V=nd telefon mobil
UTOK 351 D cu touchscreen, dual SIM, Android
V 4.2.2 Jelly Bean, procesor 1 GHz, GPS, memorie
intern` 4 GB, RAM 512,
camer` foto 5 MP, camer`
secundar` 0,3 MP, display
TFT 3,5 inch., acumulator
1200 mAh Li-Ion, stare
foarte bun`, 200 lei. Tel.:
0760.939.875.
V=nd ieftin Samsung
Galaxy J5 Gold, dual SIM,
impecabil, \n garan]ie 1 an
[i 3 luni, display 50 inch
Superamoled, camera 13
MP, camer` secundar` 5
MP. Android 5.1 Lollipop,
upgradabil la 6.0.1, procesor Quad-Core, 1,2 GHz,
cortex A 53, memorie
intern` 8GB, RAM 1,5 G,
acumulator Li-Ion 2600
mAh. Pre] 600 lei. tel.:
0760.939.875.
V=nd: canapea, 2 fotolii,
birou, 4 scaune tapisate,
mas` pliant`, dulap buc`t`rie etc. Pre] negociabil.
Merit` v`zute. Tel.:
0238.433.091.
V=nd ieftin telefon mobil, HTC M8S, necodat, \n
garan]ie p=n` pe 22.06.
2017, camer` 13 MP,
camer` secundar` 5 MP,
dispay 5.0, memorie stocare 16 GB, 2 GB memorie
RAM, Android 502 (lollypop) acumulator 2840
LI/POL (3 zile) procesor
Quad-Core 1,7 GHz [i
Cortex A53 QuadCore 1.0
GHz. Aspect 9/10, func]ionalitate 10/10. Pre] 700
lei. Rela]ii la telefon:
0760.939.875.

V=nd 20 fiole a 10 ml.
CEREBROLYZIN [i 10
seringi a 10 ml., cu 220 lei.
Expir` la 04.2020. Tel.:
0723.525.318.
V=nd schelet dormez` [i
dormez` legat` la comand`. Rela]ii la telefon:
0238.571.679.
V=nd ieftin mobil` sufragerie Chippendale din
lemn masiv (lemn de nuc),
de Arad, anii 1900,
format` din 3 scaune,
2 fotolii, divan (model
deosebit cu lei), servant`
mic`, servant` mare cu
oglind` [i dou` corpuri
distincte laterale, bibliotec` 11 piese. Pre] 27.500
lei negociabil. Rela]ii la
tel.: 0760.939.875.

|NCHIRIERI OFERTE
Ofer spre \nchiriere garsonier` mobilat`, central`
termic`, Unirii Centru,
et.5/6, 120 euro/lun`. tel.:
0727.358.339.

CERERI SERVICIU
Doamn` serioas`, doresc
loc de munc`: femeie de
serviciu sau alte op]iuni.
Rela]ii la telefon:
0736.256.540.

MATRIMONIALE
T=n`r, 31 ani, brunet, ochi
c`prui, 1.87m. \n`l]ime,
studii postuniversitare,
serios, stabil, sincer [i
fidel, f`r` niciun viciu, cu
auto [i locuin]` proprie,
serviciu stabil, caut
domni[oar` pentru
prietenie, c`s`torie.
Tel: 0760.939.875.

Vând clădiri cu 3.000 mp teren
Împrejmuire cu gard din zid de cărămidă supraînălţat.  Pe teren sunt amplasate bazine îngropate,
betonate, pivniţă mare.  Are toate utilităţile de
capacitate mare, curent trifazic, staţie de gaze în incintă, apă, canalizare, supraveghere video.  Se
pretează pentru moară sau orice fel de fabrică cu birouri.  Are acces cu maşini de mare capacitate.
Locaţia este amplasată în str. Gârlaşi nr. 120, oraşul
Buzău. Tel.: 0757.049.827.


ANUNŢ DE LICITAŢIE PUBLICĂ
PENTRU VÂNZARE BUNURI
aflate în patrimoniul DUCTIL STEEL S.A.
- în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
Consorţiul EXPERT CONT INSOLVENCY SPRL şi
MMM Insolvency IPURL, în calitate de administrator
judiciar al debitorului DUCTIL STEEL S.A. - în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement
- aducem la cunoştinţa tuturor celor interesaţi organizarea,
în data de 28 aprilie 2017, ora 13.00, la sediul ales din
Buzău, str. Unirii, bl. 19F, ap. 2, jud. Buzău a licitaţiilor
publice pentru vânzarea următoarelor bunuri la următoarele preţuri de pornire a licitaţiilor:
- Imobil denumit „Spaţiu comercial”, situat în mun.
Buzău, judeţul Buzău, Bdul 1 Decembrie 1918, parter, bl.
3A şi 3F, identificat prin cartea funciară nr. 50003 şi
53158, cu următoarele numere cadastrale: 50003-C1-U5,
construcţie cu suprafaţa utilă de 54,62 mp şi teren cu
suprafaţa de 29,79 mp (întabulat sub nr. B10 din CF nr.
50003); 50003-C1-U6, construcţie cu suprafaţa utilă de
199.68 mp şi teren cu suprafaţa de 108,85 mp (întabulat
sub nr. B11 din CF nr. 50003) şi 53158-C1-U30, construcţie cu suprafaţa utilă de 71,82 mp şi teren cu suprafaţa
de 39,16 mp (întabulat sub nr. B48 din CF nr. 53158),
reprezentând spaţiu cu destinaţie comercială, situat la parterul unui bloc de locuit – preţ de pornire a licitaţiei:
120.690 Euro, la care se adaugă TVA conform dispoziţiilor legale;
- Imobil denumit „Casă Merei”, situat în comuna Merei,
judeţul Buzău, identificat prin cartea funciară nr. 17, nr.
cadastral 120, reprezentând casă de locuit cu subsol, parter
şi etaj, cu suprafaţa construită de 445,54 mp, împreună cu
teren cu suprafaţa de 1.000 mp – preţ de pornire a licitaţiei: 52.770 Euro, la care se adaugă TVA conform dispoziţiilor legale.
Bunurile se licitează şi vând în mod individual.

Angajează:  Electricieni (automatizări)  Muncitori necalificaţi  Şofer B, C  Lăcătuş mecanic  Dispecer video
Ofertă: pachet salarial motivant, tichete de masă,
transport asigurat.
Alătură-te echipei noastre!
Relaţii: tel. 0238.401918/401.900, 0725.827.679, 0733.773.215
- Resurse Umane; recrutare@aaylexprod.ro;
Sos. Brăilei DN 2B km 9+270 (Gălbinaşi)

Se va asigura vizionarea/inspectarea bunurilor în prezenţa
personalului debitorului şi/sau a administratorului judiciar
sau a reprezentanţilor desemnaţi de aceştia. Regulamentele privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de vânzare prin licitaţie publică deschisă a bunului imobil „Spaţiu
comercial” şi a bunului imobil „Casă Merei” sunt disponibile pe site-ul debitorului www.ductilsteel.ro şi este pus
la dispoziţia persoanelor interesate la sediul debitorului.
La licitaţia publică deschisă pot participa persoane fizice
şi juridice române şi străine, care îndeplinesc condiţiile şi
depun documentele de participare menţionate în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de
vânzare prin licitaţie publică deschisă a bunului imobil
pentru care doresc să participe („Spaţiu comercial” sau
„Casă Merei”) până la data de 27.04.2017, orele 16.00.
Participanţii la licitaţie vor plăti, anterior depunerii documentaţiei de participare, în contul unic de insolvenţă, deschis pe numele debitorului Ductil Steel S.A. (CUI RO
11845183) la OTP Bank România S.A. sucursala Buzău,
RO07 OTPV 4800 0090 8377 RO01, o garanţie de participare la licitaţie în valoare de 1.000 (una mie) lei.
Potrivit art. 53 din Legea nr. 85/2006 activele se vând
libere de orice sarcini.

Vând clădire nouă - parter şi etaj
- cu suprafaţă construită 900 mp + clădire 304 mp birouri,
utilităţi, situate pe suprafaţa de 1350 mp teren. Se pretează pentru sediu firmă de orice fel. Are acces cu auto de mare capacitate. Locaţia este amplasată în Buzău, Bariera Ploieşti, str.
Carol Davila nr. 14. Tel.: 0757.049.827.

CONTACT:
Consorţiul EXPERT CONT INSOLVENCY SPRL şi
MMM Insolvency IPURL
e-mail: buzau@expertcontinsolvency.ro; fax: 0238710565
e-mail: melania.marcu@mmminsolvency.ro
DUCTIL STEEL SA
e-mail: administrator.special@ductilsteel.ro,
tel: +4 0758689065, +4 0726166850.

Închiriem terenuri de tenis de câmp cu nocturnă, pe bază de programare,
în spatele fostului Bazin Olimpic, după terenul de rugby, pentru recreerea copiilor
şi adulţilor. Avem profesori specialişti, pentru copii şi începători.
Program zilnic, inclusiv sâmbăta şi duminica. Tel.: 0752.246.346.

SC Aaylex Prod Buzău
Abatorul de carne de pasăre, renumit pentru producţia şi comercializarea produselor
din carne de pui COCO RICO

