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NEW DESING COMPOSITE 
angajează: 

ŞOFER 
TIR 

INTERN, 
PRELATĂ/CIS-

TERNĂ AD BLUE, 
NON ADR

CV-uri la e-mail: 
office@

newdesigncomposite.ro  
Interviurile se vor ţine la 

sediul firmei din 
Bdul Petrochimi ştilor 

nr. 45, Piteşti, vizavi de 
Vama Piteşti.  
Relaţii, la tel. 

0744 626 100.

HOTEL VICTORIA 
ANGAJEAZĂ: 

- CAMERISTĂ 
- OSPĂTAR.

Tel. 0722.320.047, 
între orele 10-18.

SOCIETATE COMERCIALĂ CAUTĂ URGENT
N ŞEF ATELIER N LĂCĂTUŞ DE CONFECŢII 
METALICE.
Se oferă: •   Pachet salarial motivant(tichete masa, asigu-
rari sanatate, decontare transport) •   Bonusuri personal-
izate în funcție de performanță individuală •   Un mediu 
de lucru prietenos • Oportunități de formare profesion-
ală și dezvoltare personală. 

Relații, la numărul de telefon 0736.637.628.

SOCIETATE COMERCIALĂ angajează:
n SUDORI ELECTRICI n ELECTRICIAN n INGIN-
ER CONSTRUCŢII CIVILE n MANAGER PROIECT 
PENTRU LUCRĂRI APĂ-CANAL n INGINER HI-
DROTEHNICIAN - instalaţii pentru post Şef Şan-
tier n CANALIŞTI n DULGHERI n ZIDARI.

Relații la tel. 0723389777.

PRESTAREA SCM cu sediul 
în mun. Piteşti, str. Pictor 

Nicolae Grigorescu, nr. 43, 
angajează CONTABIL ŞEF/ 
CONTABIL AUTORIZAT, 

cu experienţă. Rel. la tel. 
0741243707 - oficiul juridic. 

SC CONSTRUCŢII 
ANGAJEAZĂ URGENT 

PAVATOR 
pentru GERMANIA.

RELAŢII, LA TEL. 
0729101887.

SOCIETATE DE 
CONSTRUCȚII 

angajează 
JURIST.

Tel 0761.348.179.

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează 

GESTIONAR 
DE DEPOZIT, 

cu sau fără experiență. 
Relații suplimentare la 

tel. 0740.774.129  

GARDEN PUB 
angajează 

AJUTOR BUCĂTAR şi 
SPĂLĂTOR VASE cu sau 

fără experienţă. 
Tel. 0733956281.

DEPOZIT MATERIALE de 
CONSTRUCŢII angajează:
n PERSONAL GESTIONAR 

DEPOZIT.
n ŞOFER categoria B

n PERSONAL VÂNZĂRI.
CV, la nr. de WhatsApp 
0734955355, sau email 

deladandepozit@yahoo.com

PENSIUNE PITEȘTI 
angajează 

CAMERISTĂ, 
cu experiență, 

NEFUMĂTOARE. 
Salariu 2.400 lei în mână. 

Tel.  0744. 313.776.

GENERAL TRUST 
ARGEŞ S.R.L.

 PITEŞTI angajează
INSPECTOR RESURSE 

UMANE. Relaţii, la 
tel. 0770.326.229.

SC CONSTRUCŢII 
ANGAJEAZĂ URGENT

 INGINER 
CONSTRUCTII.
RELAŢII,  LA TEL. 

0729101887.

Restaurant Pitești 
angajează AJUTOR DE 

BUCĂTAR cu experiență 
și PERSONAL 

SPĂLAT VASE. 
Tel. 0766. 574.707.

ANGAJEZ 

INFIRMIERĂ. 
Tel. 0744383278

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează 
n TEHNICIAN DEVIZE  Cerinţe: studii superioare
n BULDOEXCAVATORIST 
n LĂCĂTUŞ MECANIC n INSTALATOR  
n MUNCITORI NECALIFICAŢI.

Relaţii, tel. 0248 27 27 97, e-mail: 
deltatermoconstruct@yahoo.com; 

office@deltatermoconstruct.ro
HOEDLMAYR LAZĂR ROMANIA angajează 
Şofer Profesionist Autotransportor

ATRIBUŢII:
 efectuează transport internaţional de autovehicule

n se încadrează în programul stabilit pentru încărcarea/
livrarea autovehiculelor n respectă timpii de conducere/
odihnă precum şi legislaţia rutieră în vigoare n utilizează 
optim şi se încadrează în normele stabilite de companie 
în ceea ce priveşte resursele necesare activitaţii (carbu-
rant, taxe de drum etc) n menţine o comunicare eficientă 
cu managerul de flotă n predă la timp şi complete, docu-
mentele aferente mărfurilor transportate precum şi doc-
umentele specifice activităţii.
CERINŢE: n  posesor permis de conducere categoriile: B, 
C, E n posesor atestat transport marfă şi agabarit n pos-
esor de card tahograf n disponibil la lucrul în spaţiul in-
tracomunitar n minimum 1 an experienţă în conducerea 
de autotrailere şi în încărcarea-descărcarea şi asigurarea 
maşinilor transportate.

Pentru mai multe detalii, persoanele interesate pot 
suna la numărul de telefon 0720700433.



M
ic

a 
pu

bl
ic

it
at

e
Cu

ri
er

ul
 z

ile
i -

 p
ag

. 8
Vi

ne
ri

, 2
0 

ia
nu

ar
ie

 2
02

3 

VÂNZĂRI
DIVERSE

STÂLPI, ºpalieri me-
talici noi pentru gar-
duri- vie, 2,10 m, 25 lei/ 
bucatã. 0765376535. 
(C.100120230003)

VÂND pianinã cu 
corzi( instrument 
nobil), perfectã 

stare. 0744313866.  
(C.100120230011) 

VÂND masã de bucãtãrie 
aproape nouã, 350 
lei. Tel. 0755567518. 
(C.170120230001)

VÂNZĂRI
ELECTRONICE

ALCOR SERVICE NET
CALCULATOARE  

ACCESORII
SERVICE - REFILL
I.C. Brătianu, bl. B1, parter, 

Piteşti (pasaj Magnolia)
Tel. 0744/300418,     

    0771/692925. E-mail: 
office@alcornet.ro

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
CUMPÃR auto pen-
tru programul Ra-
bla. Tel. 0745141627. 
(C.040120230001)

VÂND voucher, euro 
3. Tel. 0761687014.  
(C.040120230002)

Anunţuri la telefon
VÂND Dacia Doker 2013, 
motor 1.5 diesel, euro 5. 

0768869757. 

STRĂINE
VÂND Kia Sorento, 4 
x 4, 7 locuri, 2004. Tel. 
0726859378. (C.16012 
0230012)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND urgent garso-
nierã Gãvana 3. Tel. 
0729847987. (C.180120 
230009)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament cf. 
2, Banatului, et. 2, mo-
bilat complet. Tel. 
0771731550; 0771282867. 
(C.110120230002)

VÂND apartament 2 ca-
mere, cartier Trivale- Com-
plex 1. Tel. 0740359279. 
(C.160120230003)

VÂND apartament 2 ca-
mere, zona Spitalul Mili-
tar,  43.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0799663403. 
(C.180120230005)

CASE
VÂND casã ºi te-
ren, Topoloveni. 
Tel. 0729504874.  
(C.190120230010)  

CADASTRU
CERTIFICAT ENERGETIC 

Tel. 0248 610 093, 
0744 815 510

www.cadastru-arges.ro
www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã Bradu, 
8 camere, living, 

garaj, 4 bãi, 2 balcoa-
ne, toate utilitãþile. 
Tel. 0744313866. 
(C.100120230010) 

VÂND casã ultracen-
tral (zona Sf. Vineri), 
5 camere, grãdinã, 

toate utilitãþile. 
Tel. 0744313866. 
(C.100120230009) 

VÂND casã ªtefã-
neºti, Coasta Câmpu-
lui. Tel. 0744668618. 
(C.030120230007)

TERENURI
VÂND teren Moºoa-

ia, stradal. Tel. 
0740135566.  

(C.100120230006) 

VÂND teren la munte, 
pretabil cabanã, 

500 mp, Poieniþele 
Vâlsanului( lângã 

Brãdet), în apropierea 
pârtiei de ski Moliviº. 

Tel. 0744313866. 
(C.100120230008)

VÂND 2.000 mp teren 
platou Prundu( zona 
Târg). Tel. 0760586851.  
(C.040120230004)

VÂND teren 320 mp, Pi-
teºti, zona Nord. Tel. 
0740968881. (C.1130006)

SPAŢII
SPAÞIU 30 mp, pretabil 
birouri/ magazin/ reprezen-
tanþã, stradal, renovat, toa-
te utilitãþile, 350 euro ne-
gociabil. Tel. 0734921619. 
(C.090120230010)

ÎNCHIRIERI
3 CAMERE lux, eventual bi-
rouri, Eroilor( Tribunal), mo-
bilat, garaj. 0757534422.  
(C.170120230007)

OFER închiriere garsonierã 
Gãvana 3, parter, mobilatã, 
utilatã. Tel. 0743047422.  
(C.090120230002)

OFER închiriere o ca-
merã în apartament, Tu-
dor Vladimirescu, con-
venabil. 0770641345. 
(C.100120230002)

OFER spre închirie-
re camerã la casã pe 
termen lung, Triva-
le. Tel. 0751602594. 
(C.100120230004)

OFER spre închirie-

re garsonierã mobilatã, 
utilatã, centralã ter-
micã. Tel. 0752613667. 
(C.130120230010)

Garsonierã la curte, 1 
bãiat-650 lei, Prundu. 
0743922377.  (C.1300003)

GARSONIERÃ. Ofer-
ta zilei! 4 bãieþi, 450 
lei/ persoanã, la curte 
Prundu. 0743922377. 
(C.130120230004)

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.160120230011)

ÎNCHIRIEZ garsonierã 
mobilatã ºi utilatã, Dede-
man, unei fete/ familii, ter-
men lung. 0745528521. 
(C.160120230002)

ÎNCHIRIEZ/vând  aparta-
ment 2 camere, zona Cra-
iovei. Tel. 0744533118. 
(C.160120230005)

OFER spre închiriere 
apartament, zona Rãzbo-
ieni. Tel. 0724051182.  
(C.160120230008)

ÎNCHIRIEZ apartament, 
zona Dedeman, avan-
tajos. Tel. 0744963528. 
(C.180120230006)

LOCURI DE VECI

VÂND criptã 2 locuri, li-
berã, Cimitirul Sf. Gheor-
ghe, zona nouã, 23.000 
lei. Tel. 0773328868. 
(C.170120230004)

VÂND 4 locuri de veci în 
cavou 8 locuri, construit 
2023, Cimitirul Sf. Ghe-
orghe. Tel. 0757845105.  
(C.180120230012)

CUMPĂRĂRI
AUTO

CUMPÃR auto. 
Tel. 0754580767.  
(C.061220220009)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT doamnã pentru 
menaj. Tel. 0747049991.  
(C.060120230005)

PRESTĂRI
SERVICII

CADASTRU- carte fun-
ciarã. GPS- RTK. Tere-
nuri- 500 lei! Apartamen-
te- 300 lei. 0723290682.  
(C.110120230001)

EXECUTÃM lucrãri 
construcþii de orice 

fel. Tel. 0766301300. 
(C.030120230002)

DEVIZE ºi proiectare con-
strucþii. Tel. 0724874964.  
(C.050120230007)

EXECUT interioare ºi ex-
terioare. Tel. 0764965018. 
(C.110120230003)

TRANSPORT CU 
DUBÃ. 0762133044. 
(C.110120230014)

TRANSPORT/ Mutãri. 
0746063023.  (C.1600013)

TRANSPORT marfã cu 
autoutilitarã 3,5 tone, in-
tern ºi extern România- 
Franþa. Tel. 0738474043. 
(C.180120230008)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.190120230009)

PIERDERI
PIERDUT carnet de ºomaj, 
eliberat de AJOFM Argeº, 
pe numele Lina Claudia 
Mihaela. Se declarã nul.  
(C.190120230007)

MATRIMONIALE
EDUCAT, situaþie materi-
alã bunã doresc cunoºtinþã 
doamnã/ domniºoarã, în 
vederea unei relaþii bazate 

DELIA 27 ani, curatã, drãgutã, locaþie centru. Tel. 0730549092. (C.281220220005)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. (C.180120230010)

MODALITĂŢI DE PRELUARE A ANUNŢURILOR DE MICĂ PUBLICITATE:
CU PLATĂ, la sediul din Piteşti, Bdul Republicii nr. 1 A (lângă Poliţia Circulaţie)  
TELEFONIC, o singură zi pe lună. Numai pentru persoane fizice, anunţuri de vînzări diverse, electronice, auto, servicii îngrijire, cumpărări diverse, animale. 

NU se preiau anunţuri imobiliare, prestări servicii, angajări, matrimoniale, 
decese, comemorări, citaţii, mici afaceri, magie, meditaţii. 

Tel. 0248 215 740, 0248 215 726.  NU SE PRIMESC PE E-MAIL.
Anunţurile de deces, comemorare, matrimoniale, senzaţii tari şi citaţii se preiau numai pe baza cãrţii de identitate.  Se poate solicita CI şi la alte genuri de anunţuri.
Anunţurile se primesc în zilele lucrătoare, luni - vineri, între orele 9 şi 16.
Tarifele sunt postate pe www.curier.ro, la secţiunea publicitate.

Anunţurile de mică şi mare publicitate sunt postate pe www.curier.ro, PUBLICITATE PDF 
APARTAMENTE NOI - VICTORIEI 

ultracentral, str. Victoriei 
Finisaje de lux 

Tel. 0799 00 88 22
www.maiavictoriei.ro

APARTAMENTE NOI - CRAIOVEI
Calea Craiovei nr. 91 

- Garsoniere şi apartamente de la 72.230 euro
- Finisaje superioare  /  Compartimentări generoase

0799 00 88 33 / www.maiacraiovei.ro

EN GROSS-UL LEGUME FRUCTE, 
 din str. Depozitelor nr. 7, 

OFERĂ SPAŢII DE ÎNCHIRIAT.  
Aici puteţi să vindeţi legume şi fructe şi din producţia proprie pe baza certificatului de 

producător atât din standuri închiriate cât şi din maşină direct.
 Vă aşteptăm! Preţurile sunt accesibile! 

Relaţii direct la sediul firmei. Tel. 0755.12.22.42.

10.02.2023

VÂND CEREALE: 

GRÂU, PORUMB, 
FLOAREA SOARELUI. 

Tel. 0745.134.126. 

OFER SPAȚII spre ÎNCHIRIERE 
DEPOZITARE cu FRIG și FĂRĂ 

FRIG, PARCARE TIR-uri, autotur-
isme și camionete, la cele mai mici 

prețuri. Tel. 0724. 522. 985.
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pe respect. 0748821372. 
(C.020120230001)

DOMN 53 ani cu serviciu ºi 
maºinã doresc cunoºtinþã 
cu doamnã de vârstã apro-
piatã.Tel. 0722813630. 
(C.180120230003)

DOMN, 52 ani, fãrã obli-
gaþii, necãsãtorit do-
resc relaþie serioasã 
cu persoanã, vârstã 
apropiatã, fãrã obligaþii. 
Tel. 0756859018. 
(C.120120230005)

TÂNÃR 39 ani, caut 
fatã pentru cãsãto-
rie. Tel. 0757284050. 
(C.120120230008)

40 ani, auto ºi casã doresc 
doamnã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0753593689. 
(C.130120230002)

DOMN, 50 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.130120230008)

DOMN, locuiesc sin-
gur, caut doamnã/ dom-
niºoarã pentru priete-
nie, socializare. Rog 
seriozitate. 0753427282. 
(C.170120230010)

ANGAJĂRI
ANGAJEZ în con-
strucþii. 0766301300.  
(C.030120230006)

SC Kranz Eurocenter  an-
gajeazã lãcãtuº meca-
nic ºi electrician pentru 
montaj echipamente de 
ridicat. Punctul de lu-
cru  se aflã în Bucureºti. 
Relaþii, la 0747.492.311; 

0752.107.853; offi-
ce@kranz.ro (OP) 
(C.040120230006)

CÃMIN de bãtrâni Tri-
vale angajeazã in-
firmiere ºi îngrijitoa-
re. Tel. 0724510150.  
(C.050120230010)

ANGAJEZ tinichigiu ºi 
izolator în construcþii. 
Tel. 0744756425. 
(C.060120230007)

ANGAJEZ urgent doam-
nã spãlat vase în resta-
urant. Tel. 0722390309. 
(C.170120230005)

ANGAJÃM personal re-
staurant: barmani, os-
pãtãriþe, ajutori bucãtar, 
pizzeri. Tel. 0753955346. 
(C.170120230006)

S.C. angajeazã ºofer 
TIR (tur-retur), cu expe-
rienþã. Tel. 0730585259.  
(C.170120230009)

ANGAJÃM lãcãtuºi me-
canici ºi electricieni 
pentru lucrãri de întreþi-
nere ºi reparaþii indus-
triale. Tel. 0722349725. 
(C.090120230005)

S.C. ANGAJEAZÃ ope-
rator prelucrare cauciuc 
ºi lãcãtuº mecanic. Ofe-
rim condiþii avantajoa-
se de muncã ºi salari-
zare. Tel. 0722643905.  
(C.110120230011)

ANAGAJEZ ºofer trans-
port intern, 3,5 tone. 
Tel. 0722370779. 
(C.120120230001)

ANGAJEZ muncitori 
în construcþii. Salariu 
motivant. Asigur caza-
re.Tel. 0744355166.  
(C.130120230001)

CABINET medical sto-

matologic angajeazã 
asistent(ã) medical(ã). 
CV pe email: dragos_
stanciu69@yahoo.com 
sau Tel. 0723378189. 
(C.130120230007)

ANGAJEZ persoanã 
pentru întocmit acte 
primare de contabilita-
te. Tel. 0724568351. 
(C.160120230004)

ANGAJEZ ºofer categoria 
C, camion 7.5 t, cu/ fãrã 
experienþã, curse- Româ-
nia- Franþa ºi retur. Sala-
riu atractiv. 0724268382.  
(C.180120230007)

SC TEHNO FLUID SO-
LUTIONS SRL, angajea-
ză muncitori necalificaţi, 
vorbitor de limba engleză. 
Relaţii, la tel. 0729101887.
(C.160120230009)

ªCOALA Gimnazialã de 
Excelenþã Sfânta Mu-
ceniþã Filoteia- Piteºti 
organizeazã concurs de 
titularizare pentru pos-
turi didactice în data de 
27 februarie 2023. Detalii 
la sediul unitãþii sau te-
lefonic la: 0744159311.  
(C.190120230011)

CURS agenþi securitate 
ºi responsabil gestionare 
deºeuri. Tel. 0756364499.  
(C.190120230002)

ROMCOLET angajea-
zã ºofer pentru distri-
buþie produse patise-
rie. Tel. 0720063266. 
(C.190120230006)

Ziarul nostru îşi rezervă dreptul de a-şi selecta 
clienţii pentru anunţurile de mică publicitate.

ANUNȚ PUBLIC 1
MUNICIPIUL PITEȘTI, având sediul în str. Victoriei, 
nr. 24, județ Argeș, localitatea Pitești, titular al planului 
“PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL 
MUNICIPIULUI PITEȘTI”, anunță publicul intere-
sat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de 
mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de 
încadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Argeș, din localitatea 
Pitești, str. Egalității nr. 50 A, jud. Argeș, de luni până joi, 
între orele 9.00-11.00.
Observații/ comentarii și sugestii se primesc în scris la 
sediul APM Argeș, în termen de 18 zile de la data pub-
licării anunțului.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu

GELCA MECANICĂ STAR S.R.L, cu sediul în comuna Stolni-
ci, sat Stolnici, str. Principală nr. 156, camera 4, judeţul Argeş, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul ,, DEZVOLTARE AC-
TIVITATE NON-AGRICOLĂ ÎN CADRUL FIRMEI GELCA 
MECANICĂ STAR S.R.L”,, Construcţie hală producţie peleţi, 
propus a fi amplasat în comuna Stolnici, sat. Stolnici, punct,, 
Zootehnie,, judeţul Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de luni 
până joi, între orele 9- 13.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură şi cu 
date de identificare la sediul APM, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. 
Argeş. 

ANUNT PUBLIC 1
Beneficiarul S.C GEOMIH AGROFARM S.R.L, cu sediul în 
comuna Săpata, sat Bănărești, nr. 215, judetul Arges, titular 
al planului PLAN URBANISTIC ZONAL-P.U.Z., în vederea 
realizării investiției „CONSTRUIRE SI DOTARE FABRICĂ 
PELEȚI GEOMIH AGROFARM SRL”, amplasat în comuna 
Săpata, sat Bănărești, str. Bănărești, T6, P1, 23, 24, jud. Argeş, 
anunță publicul interest asupra depunerii solicitarii de obține-
re a avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea 
etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Argeş,din Mun. Piteşti ,str. Egali-
tatii nr.50 A, jud. Arges, de luni până joi între orele 9:00- 11:00.
Observații /comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul 
APM Argeş în termen de 18 zile de la data publicării anunțu-
lui.

MIGALA  ROMCONSTRUCT SRL, cu sediul social în Comu-
na Bălileşti, Sat Băjeşti Nr. 348, jud. Argeş, având cod unic de 
înregistrare 38158432, înregistrată la ORC Argeş sub numărul 
J03/2181/30.08.2017, reprezentata legal de lichidator judiciar 
Projuridic IPURL, organizează licitaţie publică deschisă cu 
strigare in zilele de 23, 30 ianuarie si 06 februarie 2023 ora 
9,00 la  sediul  UNPIR Filiala Argeş  din mun. Piteşti, B-dul I.C. 
Brătianu, nr.10, bloc B2, mezanin, jud. Argeş, pentru vânzarea 
următoarelor bunuri: Autoturism Renault Megane cu numar de 
inmatriculare AG-18-MGL al cărui preţ de pornire licitaţie fără 
TVA este de 5900 lei;  Autoturismul Ford Focus cu numar de 
inmatriculare  AG-23-MGL al cărui preţ de pornire licitaţie fără 
TVA este de 4900 lei.
În toate cazurile ofertanţii vor trebui să depună o cerere de par-
ticipare la licitaţie şi să facă dovada achitării unei cauţiuni de 
minim 10% din preţul de pornire la licitaţie  al bunurilor, in 
contul  MIGALA  ROMCONSTRUCT SRL  nr.   RO02 BREL 
0002 0038 5994 0100 deschis la Libra Internet Bank sucursala 
Piteşti  până in preziua licitaţiei ora  12.00.
Pentru ofertanţii care nu vor fi declaraţi adjudecatari aceasta 
cauţiune urmează să fie restituită integral în termen de trei zile 
lucrătoare de la data licitaţiei.  Preţul integral al bunurilor ad-
judecate urmează a fi achitat în termen de maxim 15 zile de la 
data licitaţiei. Predarea bunurilor va fi facută după achitarea in-
tegrală a acestora. Factura va fi emisă după achitarea integrală a 
bunurilor adjudecate. Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic 
intre orele 10 - 14 la telefon  0729 980 402 lichidator judiciar 
sau 0753585467 dl. Zavoianu. 

TITULAR PRIMĂRIA COCU anunţă public-
ul interesat asupra declanşării etapei de încad-
rare cf. HG nr.1076/2004 în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru Actualizare PUG si 
RLU comuna Cocu, jud. Argeș.  
Prima verisune a planului poate fi consultat la 
sediul Primăria Cocu – Str. Răchitele de Jos 
nr.115, din data de 17.01.2023. între orele 09.00 
-  14.00.  
Publicul interesat poate transmite în scris co-
mentarii şi sugestii în termen de 15 zile calen-
daristice de la data publicării anunţului, la APM 
Argeș, Strada Egalitatii, nr. 50A, jud. Argeș, tel. 
0248 213 099, e-mail: office@apmag.anpm.ro, 
în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 
16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00. 

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează 
MANIPULANT - 2 posturi 

pentru depozitul Albota şi Piscani (Bemo). Se acordă 
salariu motivant, bonusuri şi tichete de masă.  

Relaţii, la telefon 0744.508.005.

ANUNT DE MEDIU 
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC, cu se-
diul în Piteşti, strada Obor, nr. 3 prin cererea depusă 
la APM Argeş a solicitat autorizaţie de mediu pen-
tru desfăşurarea activităţii: SEDIU ADMINISTRA-
TIV PENTRU COORDONAREA ACTIVITĂŢII( 
ateliere întreţinere- confecţii metalice şi prelucrare 
lemn) în localitatea Piteşti, str. Obor nr. 3. 
Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum 
şi eventualele sugestii şi contestaţii se pot obţine, re-
spectiv depune, în scris, sub semnătură şi cu date de 
identificare la sediul APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 
50, tel. 0248/ 213099, în termen de 15 zile lucrătoare 
de la publicarea( afişarea) anunţului. 

ANGAJĂM: 
- BUCĂTAR 

- CAMERISTĂ 
FEMEIE ÎNGRIJIRE 

HOTEL. 
Tel. 0722247801.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei de 
preferat STUDENŢI, PENSIONARI, 
zona Mioveni, Piteşti şi Bascov. 

Relaţii, tel. 0748192233.

Societate de 
construcții angajează 

MANAGER PROIECT 
și INGINER 

PRODUCŢIE, cu sau 
fără experiență. 

Relații, la telefon 
0746.116.392.

SC CONSTRUCTII 
ANGAJEAZA URGENT:
-OPERATOR INCAR-
CATOR TELESCOPIC

-OPERATOR 
EXCAVATOR

-SEF SANTIER
RELATII LA TEL. 

0729101887.

BIRAM ELECTRIC 
angajează 

ELECTRICIENI 
în construcţii şi/ 
sau necalificaţi. 

Salariu foarte atractiv, 
bonusuri de perfor-

manţă + tichete de masă. 
Tel. 0745137833. 

SCF PLASTIC FACTORY 
din Ştefăneşti, Argeş, 

angajează EXTRUDERIST 
şi OPERATOR MAŞINI 

cu sau fără experienţă 
în mase plastice. 

Salariu avantajos + 
bonuri de masă.

Relaţii, la tel. 0745183461.
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Companie de construcții în plină dezvoltare 
își mărește echipa! ANGAJĂM 

MUNCITORI NECALIFICAȚI, FIERA-
RI, DULGHERI, ZIDARI şi OPERATOR 

minibuldoexcavator, utilaj nou, în 
condiții avantajoase: asiguram transport către șant-
ier, tichete de masă, salariu în funcție de performanță! 

Vino în echipa noastră de profesioniști!
Mai multe detalii, la tel. 0742.112.063.

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
u INGINER CONSTRUCTOR  

u MECANIC BULDO EXCA  VATOR  u MECANIC 
MINIÎNCĂRCĂTOR u ME CANIC EXCAVATOR 

PNEURI u MUNCITOR NE CALIFICAT u PAVATOR 
u ZIDAR PIETRAR u ZUGRAV  

u SUDOR u SUDOR POLIETILENĂ  u FIERAR 
BETONIST u LĂCĂTUŞ MECANIC u INSTALATORI 

u  MONTATOR PAVELE şi BORDURI. 
Se oferă salarii atractive şi negociabile. 

Relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI 

SERIE MAŞINĂ DE CUSUT, 
pentru S.C. QUAD SRL. 

Tel. 0754609807.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

S.C. CELLY RO  S.R.L. 
PITEŞTI angajează :

CAMERISTĂ,  
Hotel Celly.

Relaţii la tel. 
0724.170.604.

Specializată în fabricarea 
de piese auto pentru 

motorsport şi industria 
automotive

ANGAJEAZĂ: 
- VOPSITOR AUTO 

- RESPONSABIL/TEHNICIAN AUTOCLAVA
Cerinţe: - persoane cu experienţă, persoane serioase, orga-
nizate, atente la detalii, dinamice.
Oferim: salariul motivant, contract pe perioada nede-
terminată, tichete de masă, decontare transport, loc de 
muncă stabil în cadrul unei companii în plina expansiune.
Program de lucru: de luni până vineri, orele 7-15.30, 
weekend-urile libere.

Telefon: 0348445367 ; 0723 864 184.
E-mail: i.tudoreanu@carl-composite.eu

ANGAJAM:

- CONFECTIONERI 
- CUSATORI. 

Tel. 0720.638.047.

ANGAJĂM 

ŞOFER pentru 
livrare PRODUSE 
de PANIFICAŢIE. 

Tel. 0756049965.

S.C. ARGIF. S.A. angajează:
- INGINERI 

PRODUCŢIE OFERTARE;
- TEHNICIAN DEVIZE;

Cerinţe: cunoştinţe program 
Doclib şi experienţă. 

Tel. 0248/219309.

Curierul Zilei 
angajează 

AGENT PUBLICITAR 
cu experienţă.

Aşteptăm CV-uri la 
e-mail: office@curier.ro

ANGAJEZ 
VÂNZĂTOARE magazin 
alimentar(ieşire cartier 
Trivale, la intrare în sat 
Smeura). Salariu mo-

tivant. Tel. 0744313658. 

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează
ŞOFER, CAMION 40 tone. 

Program de lucru luni - vineri, numai de zi. 
Se acordă salariu motivant, bonusuri şi ti-

chete de masă.Relaţii, la telefon 0744.508.005.
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