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ANUNȚURI

LIBER
TATEA

Nume_____________ 

Prenume__________________________

Strada___________________Nr._______ 

Bl _____ Sc ____ Et ___ Ap ____________ 

Localitate__________________________

Judet/Sector __________ Cod Postal ___

Tel _________ E-mail ________________

Am achitat suma de _______________ lei 

cu mandat poștal / ordin de plată 

nr ______________ din data __________

în contul SC Ringier România, nr. cont 

RO27BACX0000001044222000, 

cod fiscal RO 9060359

Abonamentul va începe din luna 

__________________________________   

Semnatura_________________________

TALON DE ABONARE
Prin completarea și trimiterea prezentului talon, sunt de acord ca datele 

mele personale să intre în baza de date a Ringier România S.R.L., cu 
respectarea prevederilor legii nr.677/2001.

LIBER
TATEA

✁

Abonează-te la

* important: Abonamentele plătite până la data de 25 a lunii în curs, vor fi distribuite începând cu data de 1 a lunii 
următoare. Dacă plătești după data de 25 a lunii, data de început a abonamentului se decalează cu o lună.
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A început 
operațiunea

➥ online la http://www.libertatea.ro/ 
abonamente.html;
➥ prin virament bancar sau mandat 
poștal în contul SC Ringier România, nr. cont 
RO27BACX0000001044222000 deschis la 

Unicredit sucursala Grigore Mora, București, 
cod fiscal RO 9060359. Trimite-ne dovada 
plăţii, pe adresa OP 52, CP 161, sau prin fax, 
la 021.40.43.451. 

➥ la toate oficiile poștale;
➥ la firmele de abonamente;
➥ la sediul Ringier România -  
Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A,  
sector 2 București.

Pentru informaţii și reclamaţii abonamente: email; abonamente@libertatea.ro; tel: 021.20.35.600 (de luni până vineri între orele 9.00 -18.00).

Cum te 
abonezi

1 LUNĂ 
plătești 24 lei 

    REDUCERE
față de prețul de la chioșc

6 LUNI 
plătești 125 lei 

   REDUCERE
față de prețul de la chioșc

3 LUNI 
plătești 65 lei 

    REDUCERE
față de prețul de la chioșc

12 LUNI 
plătești 230 lei 

  ECONOMISEȘTI
față de prețul de la chioșc
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Tarifele 
afișate 

nu au incluse 
taxele 

poștale.

PUBLICITATE

*Ziarul Libertatea nu-şi asumă responsabilitatea pentru anunœurile publicate

ASOCIAŢIA COPYRO -Societate de 
Gestiune Colectivă a Drepturilor de 
Autor cu sediul în Bucureşti, Str. 
Paleologu nr. 5A, et. 3, ap. 3, Sector 
2, CIF 2787628 anunţă convocarea 
Adunării Generale Extraordinară 
a COPYRO -Societate de Gestiune 
Colectivă a Drepturilor de Autor 
pentru data de 27 august 2020, ora 
11, la sediul COPYRO din Bucureşti, 
Str. Paleologu nr. 5A, et. 3, ap. 3, 
Sector 2. În situaţia în care nu se 
realizează cvorumul necesar, con-
form Statutului, Adunarea Gene-
rală Extraordinară se reconvoacă 
pentru data de 28 august 2020, ora 
11, Bucureşti, B-dul Carol I nr. 34-36, 
Sector 2 (fostul Hotel MODERN), 
cu aceeaşi ordine de zi. În respec-
tarea măsurilor dispuse de autori-
tăţi pentru prevenirea şi reducerea 
riscului de răspândire a COVID-19, 
Adunarea Generală Extraordinară 
a membrilor COPYRO se va putea 
desfăşura prin corespondenţă, ur-
mând ca informarea membrilor în 
acest sens sa se facă prin anunţ pe 
site-ul asociaţiei www.copyro.ro 
(vă rugăm urmăriţi site-ul). Ordinea 
de zi: -Prezentarea şi aprobarea 
ordinei de zi; -Prezentarea textului 

şi expunerea de motive a hotărâri-
lor ce urmează a fi supuse aprobă-
rii Adunării Generale; -Prezentarea 
şi supunerea spre aprobare a ra-
portului comisiei de supraveghere 
pentru anul 2019; -Prezentarea şi 
supunerea spre aprobare a situţi-
ei Dare de seama anuală şi anexe 
privind activitatea în anul 2019, în 
formatul stabilit de ORDA; -Infor-
mări, discuţii. Diverse. 

BTT-SA, Bucureşti, Calea Victoriei 
nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sec-
tor 1, RO1573170, secretariat@btt.
ro, 021.222.82.36, închiriază prin 
licitaţie publică lotul de teren 167 si-
tuat în Costineşti, incinta Baza BTT, 
jud. Constanţa. Licitaţia publică va 
avea loc în Bucureşti, Calea Victo-
riei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, 
sector 1, pe 03.08.2020, ora 11.00. 
Informaţiile complete se găsesc pe 
site-ul: www.btt.ro
BTT-SA, Bucureşti, Calea Victoriei 
155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 
1, RO1573170, secretariat@btt.ro, 
021.222.82.36 închiriază prin lici-
taţie publică lotul de teren 300/2 
situat în Costineşti, incinta Baza 
BTT, în partea de sud a staţiunii, în 

vecinătatea disco Ring, jud. Con-
stanţa. Licitaţia publică va avea loc 
în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, 
bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1, pe 
03.08.2020, ora 13.00. Informaţi-
ile complete se găsesc pe site-ul: 
www.btt.ro 

MOSTENITORII defunctei DIMĂN-
CESCU GEORGETA, cu ultimul 
domiciliu în Mun. Bucureşti, str. 
Schitului nr. 9, sect. 3, decedată 
la data de 14.01.2004, nascută 
la data de 15.09.1924, în Mun. 
Bucureşti, fiica lui Ion si Florica, 
sunt rugati sa se prezinte la Birou 
Notarial Omnia din Bucureşti cu 
sediul in Bd. Unirii nr. 27, bl. 15, 
sc.2, et. 1, ap. 26, sector 5, in ziua 
de 24.09.2020 ora 14.00, relaœii la 
telefon 0733 017 910.
MOSTENITORII defunctei SEPI 
IOANA, cu ultimul domiciliu în Mun. 
Bucureşti, str. Schitului nr. 9, sect. 
3, decedată la data de 23.12.2003, 
nascută la data de 01.05.1927, în 
com. Mînăstirea, jud. Calăraşi, 
fiica lui Gheorghe si Tudora, sunt 
rugati sa se prezinte la Birou Nota-
rial Omnia din Bucureşti cu sediul in 
Bd. Unirii nr. 27, bl. 15, sc.2, et. 1, ap. 

26, sector 5, in ziua de 24.09.2020 
ora 14.00, relatii la telefon 0733 
017 910.
MOSTENITORII defunctului SEPI 
VICTOR, cu ultimul domiciliu în 
Mun. Bucureşti, str. Schitului 
nr. 9, sect. 3, decedată la data 
de 20.08.2018, nascut la data de 
06.04.1933, în com. Dridu, jud. 
Ialomiţa, fiul lui Aurel si Maria, 
sunt rugati sa se prezinte la Birou 
Notarial Omnia din Bucureşti cu 
sediul in Bd. Unirii nr. 27, bl. 15, 
sc.2, et. 1, ap. 26, sector 5, in ziua 
de 24.09.2020 ora 14.00, relaœii la 
telefon 0733 017 910.

CAUT colaborator AGENT INSPEC-
TOR ASIGURĂRI -Broker, având 
COD RAF, pentru deschidere punct 
fix. Pregătesc agenţi Asigurări Bro-
ker. Telefon 0773.919.727.

DEPANEZ frigidere şi congela-
toare inclusiv sâmbăta şi dumi-
nica. Experienţă, promptitudine. 
021.425.87.56; 0744.517.905.
DOAMNĂ ofer MASAJ DE RE-
LAXARE, ZONA CENTRALĂ. 
0768.037.948. 

ACOPERIŞURI, căsuţe de vacan-
ţă, mansardări, finisaje interioa-
re, exterioare, pavaje, reducere 
pensionari 30%, vindem şi montăm 
materiale. 0725.953.333.

DISPOZITIVUL SENTINŢEI CIVILE 
3001/2018 din dosarul 3198/2017 a 
JUDECĂTORIEI NĂSĂUD. Admite 
acţiunea civilă, formulată de către 
reclamanţii GI şi soţia GG, GA şi 
soţia GC, GSP şi soţia GSC, OL şi 
soţia OV, NM. Dispune înscrierea în 
CF conform documentaţiei tehnice 
întocmită de expert ICC, tabel de 
mişcare parcelară f. 18, ce face 
parte integrantă din prezenta hotă-
râre; fără cheltuieli de judecată. Cu 
drept de apel în termen de 30 zile 
de la comunicare. Apelul se depune 
la Judecătoria Năsăud, sub sancţi-
unea nulităţii. Pronunţată azi, 19 de-
cembrie 2018, prin punerea soluţiei 
la dispoziţia părţilor prin mijlocirea 
grefei instanţei. Document: Hotarâ-
re 3001/2018 19.12.2018.
STEA-ROM SRL cu sediul în Timi-
şoara, Piaţa Unirii nr. 14, ap. 6, 
judeţul Timiş, titular al Planului 
Urbanistic Zonal “ZONA MIXTA: 
COMERT, BIROURI, LOCUINTE”, 

situat în localitatea Timişoara, 
bd. Liviu Rebreanu nr. 171, judeţul 
Timiş, CF nr. 430277, anunţă pu-
blicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a avizului de 
mediu pentru planul mentionat şi 
declanşarea etapei de încadra-
re. Consultarea primei versiuni 
a planului/ programului se poate 
realiza la sediul proiectantului 
Pilot Team SRL, localitatea Timi-
şoara, bd. 3 August 1919, nr. 19, 
ap. 2/A, zilnic între orele 10.00-
14.00. Comentariile şi sugestiile 
se vor transmite în scris la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Timişoara, localitatea Timişoara, 
bd. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în 
termen de 18 zile calendaristice de 
la data publicării anunţului. 
PORTO PETROL SRL cu sediul în 
Timişoara, Splaiul Nistrului nr. 
1, SAD 7, titular al Planului Urba-
nistic de Zonal “ZONA LOCUINTE 
CUPLATE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME 
MAX. P+2E”, situat în localitatea 
Timişoara, strada Rudolf Wal-
ter nr. 21, judeţul Timiş, CF nr. 
437330, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de ob-
ţinere a avizului de mediu pentru 
planul menţionat şi declansarea 
etapei de încadrare. Consulta-

rea primei versiuni a planului/ 
programului se poate realiza la 
sediul proiectantului Pilot Team 
SRL, localitatea Timişoara, bd. 3 
August 1919, nr. 19, ap. 2/A, zilnic 
între orele 10,00- 14,00. Comenta-
riile şi sugestiile se vor transmite 
în scris la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Timişoara, 
localitatea Timişoara, bd. Liviu 
Rebreanu nr. 18-18A, în termen 
de 18 zile calendaristice de la data 
publicării anunţului. 

TABLOURI, ceasuri, icoane, sta-
tuete, argintării, bijuterii, monezi, 
decoraţii militare. Plata pe loc. De-
plasare la domiciliu. 021.335.71.82, 
0766.616.434.
PLĂTESC IMEDIAT! Tablouri, statu-
ete, icoane, mobilier, porţelanuri, 
argintărie, ceasuri, bijuterii vechi. 
0722.405.201.

GERMAN BUSINESS MEN IS 
SEARCHING NICE, INTELLI-
GENT CREATIVE WOMEN BE-
TWEEN 25 -45 YEARS! PHONE 
0049.1736.590.562.

Petre Dobrescu●●

“Da, voi candida cu cea 
mai mare plăcere, să îi arăt 
lui Victor Ponta că nu exis-
tă în politică. Dacă nu era 
Adrian Năstase să-l ia de pe 

Champs Elysee, să-l bage la 
liceu, la școală, nu exista. În 
primul rând candidez pen-
tru că nu văd pe cineva care  
are o viziune pentru dez-
voltarea acestei capitale. 
Din păcate nici cele două 

partide mari nu 
au un lider pentru această 
poziție. Intrăm în bătălie 
pentru Primăria Capitalei. 
Bucureștiul nu poate fi 
împărțit în sectoare, trebu-
ie o viziune unică. Am cola-
borat mult cu Victor Pon-
ta, când avea nevoie de 

m i n e 
mă căuta 

cu socrul lui, ca 
un copilaș. Minte cum 

respiră”, a declarat Marian 
Vanghelie. Fostul edil al 
sectorului 5 a spus și de ce 
crede el că ar trebui să-l vo-
teze oamenii. “De ce să mă 
voteze oamenii? Într-un 
singur sector, am reușit să 
fac 7000 de străzi, să izolez 

500 de blocuri. Am făcut 
parcuri din terenuri 
agricole cu o sumă mică, 
cam cu 8% din cât are 

Gabriela Firea”.

Fostul edil i-a criticat 
pe candidații de la 
Primăria Capitalei

„Eu nu o încurc pe Ga-
briela Firea, ea este încur-
cată de ceea ce nu a făcut. 
Nici Gabriela Firea, nici 
Nicușor Dan nu sunt per-
sonajele care să reprezin-
te Capitala unei țări. În cei 
4 ani de mandat Gabriela 
Firea putea să construias-
că un spital regional care 
nu costa mai mult de 500 
de milioane de euro. În 
pandemie era vital un ast-

fel de spital, să nu mai fie 
oamenii plimbați. Putea să 
facă Centura Bucureș-
tiului, să nu mai existe 
aglo merația asta. Totuși 
banii se cheltuie pe cele 22 
de societăți comerciale, 
prin angajați, prin rude. 
Așa ceva nu am văzut de 
când sunt. Dotări, mașini, 
cheltuieli inutile de 300 
milioane de euro pe an. 

“În ceea ce-l priveşte pe 
Nicuşor Dan, Vanghelie a 
spus: „Este dezastruos, nu 
are nici o legătură cu Pri-
măria Capitalei. Se ocupa 
doar de spațiile verzi, în 
funcție de interesele pe care 
le avea. Nicușor Dan este o 
piesă micuță scoasă din jo-
ben de domnul Coldea”. l

Marian Vanghelie a condus Primăria Sectoru-
lui 5 în patru mandate, a fost trimis în judecată 
pentru corupție, a schimbat partidul, s-a retras o 
vreme din administrație, apoi a revenit pe un post de 
consilier local. În cadrul emisunii Adriana Nedelea LA FIX, 
Marian Vanghelie a vorbit despre ce l-a determinat să se 
gândească la o candidatură la Primăria Capitalei.

Marian Vanghelie, despre candidatura sa la șefia Bucureștiului: 
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«Nici Firea,  
nici Nicușor Dan  

nu sunt personaje  
care să reprezinte  

Capitala»


