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Numai cu noi  eşti mai sănătos!

CMI Dr Sivu Nicu 
Piteşti, Bdul I.C. Brătianu nr. 62 (în cadrul CDT Brătianu)

ECOGRAFII şi ELASTOGRAFII, cu ecografe de înaltă performanţă, 
clasa premium, TOSHIBA APLIO XG (neXt Generation), Esaote My LAB 
60 X-V (neXt Vision)
n ECOGRAFII: f abdominale, genitale f endovaginale (la ovare) şi 
intrarectale (la prostată) f artere şi vene (la gât şi membre), cu Doppler 
color f sân, tiroidă, testicule, părţi moi (muşchi) f de sarcină - morfologie 
fetală şi 3D, 4D, cu înregistrare pe CD/DVD
n ELASTOGRAFIA - o nouă metodă ecografică de: 
f diferenţiere a formaţiunilor benigne de cele maligne la sân, tiroidă şi 
prostată f  măsurarea gradului de fibroză (înaintare către ciroză) în bolile 
cronice de ficat, virale sau nevirale.
n VIDEOGASTROSCOPII n COLONOSCOPII  
n RECTOSCOPII n ANULOSCOPII 
n BREATH TEST (test respirator) pentru diagnosticul colonului iritabil.

Programări, la tel. 0772/28.44.75
Luni - Vineri, între orele 11.00 - 16.00. 

www.drsivu.ro

Protezele cu capse  suportate de 
implanturi sunt un tip de proteză 
amovibilă conectată la implanturi 
dentare. Implanturile sunt echipa-
te cu un mecanism special care se 
fixează cu proteza dentară pentru 
a le bloca în siguranță. Protezele 
cu capse  pe  implanturi pot oferi 
confort, funcționare și încredere 
sporite.

Avantaje ale protezelor cu capse 
pe implant  includ:

Stabilitate – protezele cu capse  
funcționează ca puntile pe implant. 
Implanturile permanente la nivelul 
maxilarului mențin protezele  ferm 
atașate de gingii, eliminând nevoia 
de adezivi suplimentari. 

Ușurința de a mânca – Avand 
proteze cu capse  mai stabile, ac-
țiuni precum vorbirea și mâncatul 
sunt mai ușoare.

Conservarea  osoasa – Proteze-
le pe capse necesită instalarea de 
implanturi de titan în os. Acest pro-
ces (numit osteointegrare) previne 
deteriorarea osului, păstrându-ți 

structura feței. 
Acest tip de proteze  sunt eficien-

te pentru pacienții cărora le lipsesc 
toți dinții de pe arcada dentară su-
perioară sau inferioară. 

Practic ele ajută la o mai bună ca-
litate a vieții prin restabilirea func-
ționalității dentare.

Clinica de Medicină 
Dentară Dr. Teo  
Zâmbim oricând 

împreună!

Tel. 0736/407.404 
email: contact@drteo.ro 

CLINICA DE OFTALMOLOGIE 
DR. DIACONU

 vă oferă în exclusivitate în Argeş
OPERAŢIE DE CATARACTĂ 

PERSONALIZATĂ cu 
INVESTIGAŢIE PREOPERATORIE COMPLETĂ:

- Biometrie dublă (ultrasonică şi optică)
- Ecografie QUANTEL - AVISO
- OCT TOPCON - pol posterior şi anterior
- Microscopie speculară KONAN.
- TOPOGRAFIE CORNEEANĂ OCULUS PENTACAM HR 

ANESTEZIA ESTE TOPICĂ, 
FĂRĂ INJECŢIE, DOAR CU PICĂTURI

Nou în Argeş!!!
Chirurgia premium a cataractei  

cu cel mai nou aparat al firmei ALCON 
CENTURION®ACTIVE SENTRY®

pentru siguranţa actului operator şi
SISTEMUL DE GHIDAJ IMAGISTIC VERION
NOUL BIOMETRU OPTIC ARGOS (ALCON) 

cel mai performant la nivel mondial 
prin tehnologia SS OCT, asigurând rate

 de achiziţie a imaginilor net superioare altor aparate.
Operaţia, total nedureroasă, este efectuată de doctorul Emanoil 
Diaconu, cel mai experimentat oftalmolog din Argeş, cu peste 
15.000 de intervenţii chirurgicale la activ.

Pregătirea preoperatorie: doctor Maria Gavril, dr. Iasmine Uşurelu.
Ochii dumneavoastră sînt foarte preţioşi!          

Oferiţi-le o şansă deosebită la
     Clinica de oftalmologie Doctor Diaconu

Piteşti, Bdul Eroilor (vizavi de Planetariul Muzeului Judeţean)
Tel. 0749 107756, 0348 807890, 0348 807891

 Informaţii suplimentare şi filme video pe www.clinicadiaconu.ro  

Începând de la 100 lei... 
Atât costă cel mai mic anunţ în această pagină.

Comenzile se dau cu min. 7 zile înainte de apariţie.
Vă aşteptăm la sediul redacţiei Curierul zilei, din Bdul 

Republicii nr. 1A, sunaţi la tel. 0348 439 035 sau trimiteţi 
anunţul pe e-mail, la: anuntcurierulzilei@gmail.com 

Veţi fi contactaţi de agenţii noştri publicitari în cel mai scurt timp.

Protezele dentare cu 
capse pe implanturi
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Optica Negreanu & Cabinet Oflalmologic  
MEDIC PERMANENT Dr. Victoria Ursu

NOU!!!  n ecografie oculară  n tomografie oculară (O.C.T.) n 
Ochelari în 10 min.,  indiferent de dioptrie n Consult copii > 6 luni 
fără picături n Pahimetrie non-contact / Câmp vizual computerizat n 
Montaj computerizat  3D ultima generatie.     
Pitesti, Str. Mihai Eminescu, bl.30, Piata Ceair 
 Tel. 0248/223162, 0348/807935  www.opticanegreanu.ro

luni-vineri:9-19  
sîmbătă:9-13

MEDICAL VETERINAR  Rubrica iubitorilor de animale

Cabinetul veterinar ANIMALS 
HELP CENTER  își propune să 

facă tot ceea ce este posibil pentru 
binele animalului dumneavoastră 
de companie. Grație competenței 

echipei medicale formată din 6 me-
dici veterinari și unor echipamente 
moderne și performante, asigurăm o 
gamă diversificată de servicii medi-
cale: consultații veterinare, ecografie, 
analize de laborator, deparazitări, 
vaccinări, microcipări, sfaturi nutri-
ție, pet-shop. 

Situat în apropierea centrului orașului 
Pitești, pe bulevardul Frații Golești nr. 

90-92, la 300m de Gara Sud (sens către 
Prundu), cabinetul nostru veterinar este 

deschis de luni până vineri 
(09:00 - 19:00), sâmbătă (09:00 - 16:00), 

duminica (09:00 - 14:00).
Pentru PROGRAMARI sau 

INFORMAŢII, sunaţi la numărul 
de telefon  0773 377 935.

Prin FARMACIA noastră asigurăm şi 
medicaţia necesară, iar pet-shop-ul 
vă stă la dispoziţie cu o gamă foarte 

variată de produse.
Vă recomandăm să transportați 

animalele de companie într-o 
cușcă de transport adecvată!

Motto: 
“Animalele împart cu noi privile-
giul de a avea suflet.” -  Pitagora

ECHIPA MEDICALĂ
CENTRUL MEDICAL MEDICII

              Florea Hirizan Natalia
medic primar

• Consultaţie
Gastroenterologie

• Ecografie 
abdomen şi pelvis

E-mail: office@e-medicii.ro / Bd. I.C. Bratianu, bl. A5, sc. A (mezanin)
 www.e-medicii.ro / Phone: 0372 799 799, 0754 757 757, 0348 411 119

ECHIPA MEDICALĂ
CENTRUL MEDICAL MEDICII

              Ionescu Robert
medic specialist

Oprea Elena Claudia
medic specialist

• Consultaţie Obstetrică-Ginecologie
• Recoltări secreţii şi Examen Papanicolau
• Întrerupere medicamentoasă sarcină
• Ecografie Sarcină
• Ecografie Transvaginală

E-mail: office@e-medicii.ro / Bd. I.C. Bratianu, bl. A5, sc. A (mezanin)
 www.e-medicii.ro / Phone: 0372 799 799, 0754 757 757, 0348 411 119

ECHIPA MEDICALĂ
CENTRUL MEDICAL MEDICII

              Pavelescu Cristian
medic specialist

• Consultaţie urologie
• Ecografie pelvină
transabdominală

E-mail: office@e-medicii.ro / Bd. I.C. Bratianu, bl. A5, sc. A (mezanin)
 www.e-medicii.ro / Phone: 0372 799 799, 0754 757 757, 0348 411 119

Vă doresc un 1 Martie  
fericit, o primăvară în-
sorită plină de bucurii 

şi multe realizări 
frumoase!

Primăria Poiana Lacului, 
Primar Ion Dumitrache

Primăvara este 
anotimpul renaşterii, 
vă doresc să aveţi o 

primăvară minunată, 
plină de bucurii şi 

realizări frumoase!
Primăria Cotmeana, Primar VIŞAN DRAGOŞ IONEL

Luna martie 
este luna în 

care viața capătă 
alte valențe, este 
perioada în care 
vegetația renaște 
și  noi, odată cu ea. 
Este luna în care 
sarbătorim Feme-
ia. Femeia – mama, 
Femeia – fiica. Fe-
meia – sotie. Feme-
ia – colega. 

Pentru ca rolul fe-
meii in societate sa 
fie determinant, este 
necesar ca fiecare sa 
se cunoasca pe sine 
cu calitati si defec-
te, cu puncte tari si 
puncte slabe, sa-si 

cunoasca si sa-si im-
plineasca hobby-uri-
le, sa-si construiasca 
viata pe valori bine 
stabilite.  

E necesar sa te cu-
noşti ca să nu mai 
simți nevoia să te 
compari cu cineva, 
sa  nu te gândeşti că 
există o femeie mai 
bună, mai frumoasă, 
mai talentată, mai 
inteligentă decât 
tine pentru că ştii că 
fiecare om este unic, 
inclusiv tu! Atunci 
când te iubeşti, îți 
priveşti cu îngăduin-
ță şi blândețe chipul 
din oglindă, nu tra-
iesti vinovatii imagi-
nare. Să te iubeşti în-

seamnă să-i priveşti 
cu demnitate si sin-
ceritate  pe ceilalți 
în ochi, să-ți permiți 
să fii fericită şi îm-
plinită cu ceea ce îți 
provoacă satisfacții 
sufleteşti. Înseamnă 
să apreciezi oamenii 
care îți sunt alături, 
să te bucuri de suc-
cesele lor, pentru că 
ştii, reuşitele lor nu 
le pun în umbră pe 
ale tale, aşa cum bu-
curiile lor nu le pot 
întuneca pe ale tale. 
Să te iubeşti înseam-
nă să faci pace cu 
tine, să nu te mai în-
vinuieşti pentru gre-
şelile din trecut, ci să 
înveți din ele, sa reu-

sesti conştientizarea 
unor aspecte care țin 
de personalitatea ta, 
dincolo de măşti şi 
de roluri sociale. Să 
te iubeşti înseamnă 
să ştii cine eşti, aşa 
încât părerile celor-
lalți despre tine să 
nu te doboare, dar 
nici să-ti crezi o ima-
gine distorsionata 
despre sine.

Înseamnă să ai aş-
teptări realiste de la 
tine, să-ți prețuieşti 
familia, prietenii şi 
viața. Să ai o relație 
autentică cu Dum-
nezeu, să-ți pui nă-
dejdea şi încrederea 
toata în El.

Să-ți doreşti, cu fi-

ecare zi, să devii mai 
generoasă, altruistă, 
mai aproape de se-
meni, mai asertivă.

Sa aduci bucu-
rie si pace celor 

din viaţa ta!

La mulţi ani, Femeie!

La mulţi ani, 
Femeie!
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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND pavilion api-
col înscris în circu-
laþie. Tel. 0767003901. 
(C.010220230003)

VÂND þuicã naturalã 
de prunã, 15 lei/ li-
tru. Tel. 0745045337. 
(C.200220230007)

VÂND pianinã cu 
corzi( instrument 
nobil), perfectã 

stare. 0744313866.  
(C.240220230011)

VÂND boiler Ariston- Velis, 
100 l, nou. Tel. 0732522436.

VÂND þuicã de prunã 
Morãreºti. Asigur trans-
port. Tel. 0734742442. 
(C.280220230001)

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)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã zonã 
centralã, cf. 1, decoman-
datã, amenajatã, cen-
tralã. Tel. 0752613667. 
(C.150220230012)

APARTAMENTE
2 camere

OFERTÃ! 2 came-
re, recent renovat, 
40 mp, la 10 km de 

Piteºti, toate utilitãþi-
le + 260 mp teren, 

26.000 euro, negocia-
bil. Tel. 0720411585. 

(C.140220230001

VÂND apartament 2 ca-
mere, Rãzboieni, bl. A. 2, 
et. 2. Tel. 0770784676.  
(C.200220230013)

VÂND apartament cf. 
2, Banatului, et. 2, mo-
bilat complet. Tel. 
0771731550; 0771282867. 
(C.210220230002)

VÂND apartament 2 came-
re, parter, cf. 2, fãrã balcon, 
Trivale- Complex 1, 45.000 
euro. Tel. 0743126855. 
(C.280220230007)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND/ Închiriez apartament 
3 camere, Exerciþiu, mobi-
lat, utilat. Tel. 0744686332. 
(C.280220230006)

CASE
VÂND casã Smeura- str. 
Prunilor, P+E, ampren-
tã- 65 mp, suprafaþã 135 
mp, construcþie 2021, 280 
mp curte, preþ 130.000 

euro. Tel. 0743126855. 
(C.280220230008) 

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.240220230010) 

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

toate utilitãþile. 
Tel. 0744313866. 
(C.240220230009) 

TERENURI
VÂND teren 350 mp, Pi-
teºti( Rãzboieni- piaþã). 
Tel. 0740968881.  
(C.130220230010)

VÂND/ Schimb teren 
1.200 mp+ casã bãtrâ-
neascã, Bascov- Rotãreºti, 
62.000 euro. 0757597300. 
(C.200220230011)

VÂND teren Moºoa-
ia, stradal. Tel. 
0740135566.  

(C.240220230006) 

VÂND teren la munte, 
pretabil cabanã, 

500 mp, Poieniþele 
Vâlsanului( lângã 

Brãdet), în apropierea 
pârtiei de ski Moliviº. 

Tel. 0744313866. 
(C.240220230008) 

SPAŢII
OFER închiriere spaþiu 
comercial, 100 mp, 
zona N. Dobrin (stadi-
on). Tel. 0745180325.  
(C.130220230015)

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, ultracen-
tral. Tel. 0744519060.  
(C.200220230003)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, uti-
lat, Craiovei, preþ 1.000 
lei. Tel. 0749099250.  
(C.160220230001)

OFER spre închiriere apar-
tament 4 camere, 2 bãi, 2 
balcoane, centralã, mobilat 
ºi utilat, cartier Craiovei vis-
a-vis de liceul nr.8. Poate fi 

utilizat ca ºi cabinet medi-
cal, spaþiu comercial, coafor 
etc. Tel. 0771721904.

OFER închiriere 
camere la vilã, zona 

N. Bãlcescu, complet 
utilate.  0756274285; 

0740454690. 
(C.170220230005) 

ÎNCHIRIEZ aparta-
ment, zona Dede-
man. Tel. 0744963528. 
(C.240220230015)

OFER spre închiriere 
garsonierã utilatã, Gãva-
na 3. Tel. 0726828408.  
(C.160220230007)

ÎNCHIRIEZ garsoni-
erã la casã, semicen-
tral, contorizatã, intrare 
separatã, 450/ 600 lei. 
0733929438; 0348/444031. 
(C.280220230003)

OFER închiriere camerã 
la casã, Gãvana,  con-
venabil. 0742864865. 
(C.280220230004)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT doamnã pen-
tru îngrijire bãtrân, in-
tern, în Morãreºti. Tel. 
0742097388; 0744589573.  

(C.130220230003)

CAUT doamnã pentru 
menaj. Tel. 0747049991.  
(C.090220230003)

CAUT femeie pentru 
îngrijire bãtrân în Pi-
teºti. Tel. 0787571111. 
(C.230220230003)

PRESTĂRI
SERVICII

CONSTRUIM case, aco-
periºuri, tencuieli ºi de-
corative. Preþuri fãrã con-
cureþã. Tel. 0745430252. 
(C.300120230001)

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

TRANSPORT/ Mutãri. 
0746063023.  (C.1601202 
30013)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.170220230002)

MEDITAŢII
MATEMATICÃ orice nivel. 
Prima ºedinþã gratis. Posibil 
acasã la elev. 0726348243. 
(C.160220230012)

CAUT meditor la bio-
logie, pentru bacalau-
reat. Tel. 0726305130. 

(C.240220230002)

MATRIMONIALE
DOMN, 50 ani, fãrã obli-
gaþii doresc cunoºtinþã 
cu doamnã, vârstã apro-
piatã. 0743356969.  
(C.300120230002)

DOMN, 50 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.140220230003)

43 ani, auto ºi casã doresc 
doamnã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0753593689. 
(C.170220230001)

VÃDUV doresc cunoº-
tinþã doamnã 50-60 ani 
pentru cãsãtorie. Ofer tot 
ce-i trebuie unei doam-
ne. Tel. 0750657567. 
(C.220220230003)

DOMN, 52 ani caut doamnã 
serioasã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. Tel. 0757281776.  
(C.220220230006)

PENSIONAR doresc cu-
noºtinþã cu doamnã 55 
-60 ani. 0773395906.  
(C.230220230002)

BÃRBAT, 43 ani, 1.70, 
caut doamnã pen-
tru relaþie de lungã du-
ratã. Tel. 0752888082. 
(C.270220230001)

BRUNETÃ, 25 ani, drãguþã ºi curatã, am 
locaþie. 0724648518. (C.150220230010)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.200220230008)

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 
APARTASMENTE 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.

10.03.2023

VÂND CEREALE: 

GRÂU, PORUMB, 
FLOAREA SOARELUI. 

Tel. 0745.134.126. 
OFER spre ÎNCHIRIERE SPAȚII pen-
tru DEPOZITARE cu FRIG și FĂRĂ 
FRIG, PARCARE TIR-uri, autotur-
isme și camionete, la cele mai 

MICI PREȚURI. Tel. 0724.522.985.



M
ica şi m

are publicitate
Curierul zilei - pag. 9

M
iercuri, 1 m

artie 2023 
DOMN 54 ani, cu serviciu 
ºi maºinã, caut doamnã 
de vârstã apropiatã cu lo-
cuinþã. Tel. 0722813630. 
dupã ora 16.00. 
(C.270220230009)

ANIMALE
PIERDUT câine Husky, cu-
loare alb-cafeniu, în zona 
Bascov, str. Azurului- Fo-
raj- ªcolii- Glâmboc. Este 
cipat ºi se aflã în tratament. 
Ofer recompensã sub-
stanþialã. Tel. 0741518920.  
(C.280220230002)

ANGAJĂRI
SOCIETATE angajeazã 
ºoferi comunitate pentru 
3,5 tone. Tel. 0737316400. 
(C.020220230012)

ANGAJEZ muncitori 
în construcþii. Salariu 
motivant. Asigur caza-
re.Tel. 0744355166.  
(C.220220230001)

ANGAJEZ bucãtar. 
Tel. 0727362426. 
(C.150220230009)

S.C. angajeazã ºofer 
din Piteºti/ ªtefãneºti, 
permis cat. D. Tel. 
0723492438; 0769923924. 
(C.160220230005)

RESTAURANT Nazar 
angajeazã femeie în 
bucãtãrie, bucãtar, os-
pãtar ºi ajutor bucãtar. 
Tel. 0743272727. 
(C.080220230002)

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

S.C. angajeazã opera-
tori cablaje auto. Tel. 
0732401932. (C.2002202)

ANGAJÃM perso-
nal bucãtãrie( spãlãtor 
vase). Tel. 0753955346. 
(C.200220230006)

Societate Comercialã an-
gajeazã tehnician ºi ingi-
ner sisteme de securitate. 
Curiculum vitae se primesc 
prin e-mail: euroguardpi-
tes t i2007@gmai l .com; 

Relaþii la tel. 0762203840. 
(C.210220230004)

S.C. ANGAJEAZÃ lãcã-
tuºi confecþii metalice ºi 
sudori. Tel. 0736373575. 
(C.210220230006)

ROMCOLET angajeazã 
ºofer distribuþie produse pa-
tiserie ºi contabil evidenþã 
primarã.  0720063266. 
(C.210220230016)

S.C. ANGAJEAZÃ mon-
tatori confecþii metali-
ce ºi tâmplãrie PVC. 
Tel. 0736373575. 
(C.210220230008)

ANGAJEZ lucrãtor comer-
cial magazin instalaþii sa-
nitare. Tel. 0728221750. 
(C.220220230002)

ANGAJÃM personal resta-
urant: barmani, ospãtari, 
bucãtari, ajutor bucãtar, piz-
zeri, spãlãtori veselã. Sala-
rii atractive, program lejer 
ºi flexibil. Tel. 0753955346. 
(C.270220230004)

ANGAJEZ muncitor ne-
calificat pentru depo-
zit materiale de con-
strucþii. Tel. 0743325632.  
(C.270220230008)

ANGAJEZ personal cu 
minimã experienþã la 
grãtar. Tel. 0744356419.  
(C.270220230006)

Extragere fãcutã pe 
28/02/2023 16:11:02 pen-
tru data de 01/03/2023

EST Europa Reciclare an-

gajeazã 18 lucrãtori sorta-
tori deºeuri, vorbitori limba 
englezã. Tel. 0760242535.  
(C.240220230014)

CAUT loc de muncã în 
domeniul economic. Tel. 
0736263857.

TÂNÃRÃ, solicit an-
gare ca ucenicã, în 
bucãtãrie sau pizzer. 
Tel. 0753409306. 

Vreau să am un 
LOC DE MUNCĂ

DECESE

Cauţi un loc de muncă?
Sute de anunţuri 

de angajare în

 Curierul zilei
Anunturi de mare şi 

mică publicitate, eficienţă 
şi profesionalism.

Alege ziarul 
cu cel mai mare tiraj!

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

 ANUNŢURI de MICĂ PUBLICITATE, publicate în Curierul zilei
+  Detalii, la sediul ziarului
ANUNŢURI de mare PUBLICITATE, postate pe www.curier.ro

ŞANSE MAI MARI 
SĂ FINALIZAŢI 
TRANZACŢIA

Dispariţia neaşteptată a 
medicului chirurg 

LAURENŢIU RADU 
a lăsat în urmă tristeţe şi durere. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
Sincere condoleanţe familiei. 

Ioana Boaje

OFERTĂ specială PUBLICITATE CURIER TV
MACHETĂ Tv – durată 10 secunde

- 3 apariţii între orele: 14.00 – 17.00, în 
reluare 01.00 – 04.00

- 3 apariţii orele: 21.00 – 24.00, în relu-
are 10.00-13.00

TOTAL 12 apariţii/zi – 100 lei /zi
Tel. 0248.215.740 / 0248.215.726

0348.401.525.

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

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ: 

n LĂCĂTUŞ MECANIC 
de întreţinere şi reparaţii  
n OPERATOR maşini 

COMANDĂ NUMERICĂ 
n ELECTRICIAN  

întreţinere şi reparaţii 
n INGINER CALITATE PRODUS.

Dacă sunteţi interesaţi de un loc de muncă care vă oferă:
2 Contract de muncă pe perioadă nedeterminată 2   Condiţii 
de muncă şi salarizare motivante 2 Al 13-lea salariu/an 2 Ti-
chete de masă (20 lei/tichet) 2 Decontare sumă transport 2 
Formare continuă 2 Posibilitate de deplasare în străinătate, în 
funcţie de postul ocupat  2 Asigurări de sănătate.

Aşteptăm canditaturile dvs pe e-mail: 
cristinamaria.tudor@segulagrp.com; 

  Informaţii, la tel. 0735.172.220.  
CV-urile pot fi lăsate şi la sediul societăţii noastre 

din Mioveni, C1-C10 Clucereasa.

Societate de construcţii din Italia angajează în condiţii 
foarte avantajoase: n     LĂCĂTUŞI MECANICI 

 n   SUDORI CO2 n   ELECTRICIENI 
Vă rugăm să ne transmiteţi CV-urile dumneavoastră la următoarele 

adrese de mail: -        felicia.isbasescu@grouptib.email
-        iuliana.belcea@grouptib.email

-        nicoleta.ciobanu@grouptib.email    Pentru detalii şi 
informaţii necesare, vă stăm la dispoziţie la următoarele numere 
de telefon: 0747 198704 – dna Nicoleta Ciobanu / 
0754 074889  dna Felicia Isbasescu
Detaliile în ce priveşte condiţiile de angajare şi cuantumul 
salariului se oferă telefonic.

Societate de construcţii din Franţa angajează în condiţii 
foarte avantajoase: n     LĂCĂTUŞI MECANICI 

 n   SUDORI CO2 n   ELECTRICIENI 
Vă rugăm să ne transmiteţi CV-urile dumneavoastră la următoarele 

adrese de mail: -        felicia.isbasescu@grouptib.email
-        iuliana.belcea@grouptib.email

-        nicoleta.ciobanu@grouptib.email   Pentru detalii şi 
informaţii necesare, vă stăm la dispoziţie la următoarele numere 
de telefon: 0747 198704 – dna Nicoleta Ciobanu / 
0754 074889  dna Felicia Isbasescu.
Detaliile în ce priveşte condiţiile de angajare şi cuantumul sala-
riului se oferă telefonic.

ANUNȚ PUBLIC  
PRIVIND EMITEREA ACORDULUI DE MEDIU

U.A.T MUNICIPIUL PITEȘTI, cu sediul în municipiul  
Pitești, strada Victoriei nr. 24, județul Argeș, anunță pub-
licul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Realizare Parc Lunca Argeșu-
lui 3 cu scoaterea definitivă din fondul forestier națion-
al a unui teren în suprafață de 2,8282 ha în intravilanul 
municipiului Pitești, Județul Argeș, Ocolul Silvic Piteș-
ti”, propus a se implementa în municipiul Pitești, strada 
Depozitelor nr. F.N., nr. cadastral 83384, județul Argeș.
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante 
pentru luarea deciziei pot fi consultare la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Argeș, din municipiul Pitești, 
str. Egalității nr. 50A, în zilele de luni- vineri, precum și 
la următoarea adresă de pe internet www.apmag.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării prezentului anunț.

Anunţ - Etapa II/ Elaborare propuneri PUZ
Beneficiar/ Proprietari teren  IULIAN LUCIAN BECHE-
RU şi OVIDIU VALENTIN ANGELESCU iniţiatorii plan-
ului urbanistic anunţă publicul interesat cu privire la în-
ceperea procedurii de informare şi consultare a publicului 
intenţia de elaborare - ETAPA II- de elaborare a propuner-
ilor preliminare P.U.Z şi R.L.U aferent/ pentru introducerea 
în intravilan şi reglementare urbanistică pentru PLAN 
URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE 
URBANISM pentru introducere în intravilan, reglementa-
re urbanistică în vederea creări unei zone pentru industrie, 
prestări servicii şi depozitare pe terenul situat în comuna Al-
bota, sat Albota, tarla 8, parcela 77, judeţul Argeş. 
Proiectant/ Elaborator arh. Flavian Iancu/ Ivanco SRL Piteşti
Persoanele interesate pot înainta în perioada 01.03.2023- 
16.03.2023 observaţii/ propuneri faţă de această intenţie in-
vestiţională, la sediul Primăriei  Comunei Albota. 

SC CATYON TECH 
PRODUCT SRL, 

PITEŞTI angajează 
MONTATORI 

tâmplărie AL /PVC 
cu sau fără experienţă. 
- Salariu motivant - 

Relaţii, tel. 0722 434 694.

Salonul AIKO din Piteşti angajează MASEUR. 
Oferim un mediu de lucru plăcut, cu aparatură de ul-
timăgenerație și training-uri de specialitate. Carte de 
muncă și salariu motivant. 

CV-ul se poate trimite pe WhatsApp: 0745015912 sau 
pe adresa de e-mail: salonaikopitesti@gmail.com

Trista veste pe care am aflat-o privind 
dispariţia neaşteptată a 

domnului dr. LAURENŢIU RADU, 
medic chirurg în cadrul Spitalului Militar 

de Urgenţă dr. Ion Jianu - Piteşti 
ne-a îndurerat profund. Cu tristeţe în suflet 

ne despărţim de cel care a fost 
dr. LAURENŢIU RADU, 

un profesionist adevărat, un om deosebit 
care s-a dedicat trup şi suflet actului medi-

cal. Suntem alături de familie şi de prietenii 
apropiaţi transmiţându-le sincere condole-

anţe. Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
Asistentele medicale din Secţia de 

Chirurgie a Spitalului Militar de Urgenţă 
dr. Ion Jianu Piteşti 

Am primit cu profundă durere 
vestea dispariţiei fulgerătoare a 

medicului chirurg, 
LAURENŢIU RADU, 

un suflet deosebit şi un profesionist 
adevărat. Cu tristeţe transmitem 

sincere condoleanţe familiei. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

Fam. Belchiţă.

UN OM DEOSEBIT, 
UN PROFESIONIST, UN PERFECŢIONIST, 
medicul chirurg LAURENŢIU RADU 

a lăsat în urmă tristeţe şi durere prin 
plecarea în lumea celor mai buni şi drepţi. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
Sincere condoleanţe familiei! 

Pacientul Petrache Liviu, 
în  numele tuturor pacienţilor
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CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează 
LUCRĂTOR COMERCIAL 

MAGAZIN materiale construcţii, ALBOTA, 
program de lucru 5 zile/să ptă  mână. Se acordă salariu 

motivant, bonusuri şi tichete de masă. 
Relaţii, la telefon 0744.508.005.

SC ANGAJEAZĂ
 CONDUCĂTOR AUTO 
BASCULANTĂ 8 x 4.
 Tel. 0744272625.

ANGAJEZ 
REMANIATOR - 

FINISOR MOBILĂ
( FEMEI). 

Tel. 0730376130. 

SC EMS angajează 
SUDORI şi 
LĂCĂTUŞI 

MECANICI. 
Tel. 0723270695.

FIRMĂ DE GAZE 
angajează BULDOEX-
CAVATORIST (şenile, 
2,5 T), MUNCITORI 

NECALIFICAŢI.
 Tel. 0733.983.888.

Fabrică de mezeluri 
din Pitești, angajează 

pentru magazinele proprii

 LUCRĂTOR 
COMERCIAL. 

Relații la tel. 
0724.522.985.

SC ANGAJEAZĂ: 
- LĂCĂTUŞI MECANICI

- SUDOR ELECTRIC şi CO2 
- ELECTICIAN sau ELEC-

TROMECANIC. SALARIU 
NET DE LA 3.150 LEI + 1 
bon/zi. Tel. 0726348221.

SC TEHNO FLUID 
SOLUTIONS SRL, 

angajează urgent 
INSTALATOR.

Relaţii, la tel. 
0729.101.887.

SC angajeaza 
 DESERVENT 

BULDOEXCAVTORIST. 
Tel. 0720689965.

GARDEN PUB 
angajează 

AJUTOR BUCĂTAR 
şi SPĂLĂTOR VASE 
cu sau fără experienţă.

 Tel. 0733956281.

INTEC EU S.Z.O.O. CRACOVIA, sucursala România, 
constructor de parcuri fotovoltaice angajează:

MUNCITOR MONTATOR 
STRUCTURI METALICE

Cerinţele postului sunt: studii medii, 5 ani experienţă pe 
un post similar în cadrul companiilor constructoare de 
parcuri fotovoltaice, vorbitori fluenţi de limba engleză. 
Cei interesaţi sunt rugaţi să aducă CV la adresa noastră 
din Piteşti, Strada Fraţii Goleşti nr. 120.

THE PLACE angajează 
SPĂLĂTOR VASE. 

Salariu atractiv. Tel. 
0774618586, între orele 

09.00- 16.00. 

S.C. TECHWISE ELECTRONICS S.R.L. angajează 

ELECTROMECANIC
Se oferă: contract perioadă nedeterminată, condiţii de 
muncă excepţionale, salariu atractiv. 
Detalii, la 0737410009 / CV-uri: secretariat@techwise.ro 

Companie de construcții în plină dezvoltare 
își mărește echipa! ANGAJĂM 

MUNCITORI NECALIFICAȚI, FIERARI, 
DULGHERI, ZIDARI, în condiții avanta-
joase: asiguram transport către șantier, tichete de 

masă, salariu în funcție de performanță! 
Vino în echipa noastră de profesioniști!

Mai multe detalii, la tel. 0742.112.063.

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

S.C. BOOKART PRINTING S.R.L.
Punct de lucru Bradu, Jud. Argeș, ANGAJEAZĂ 

pentru activități de lucru în TIPOGRAFIE:
STIVUITORIST (manipulant mărfuri) - 1 post.

Căutăm persoană, dinamică și motivată, cu capacitatea de a lucra 
în echipă. Oferim posibilitatea de calificare la locul de muncă.
Oferim salariu atractiv în funcţie de calificare şi expe-

rientă, bani de masă.
Relații, la telefon 0741.396.036.

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.

SC VM COMP
 îşi extinde echipa şi recrutează în vederea angajării:

ŞEF SECŢIE.
Oferim: - salariu atractiv;
- contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
- tichete de masă în valoare de 30 lei/ zi lucrătoare
- plata orelor suplimentare 200%
- plata transport- 200 lei/ lună
- prime anuale( Paşte, Crăciun).
Cerinţe: Studii superioare: inginer chimist; serio-
ziate, dinamism şi spirit de echipă. Angajament pe 
termen lung şi mediu. 
Dacă îţi doreşti să faci parte din echipa VM Comp 
depune C.V-ul la sediul companiei din Ştefăneşti- 

Argeş, Calea Bucureşti, nr. 114. 
Relaţii suplimentare: 0749131270. 

katy.popescu@vmcomp.ro. 

Societate de construcţii din Italia angajează în condiţii 
foarte avantajoase: n     TÂMPLARI  

n   FINISORI n   RIGIPSARI n   FAIANŢARI
Vă rugăm să ne transmiteţi CV-urile dumneavoastră la următoarele 
adrese de mail: -        felicia.isbasescu@grouptib.email

-        iuliana.belcea@grouptib.email
-        nicoleta.ciobanu@grouptib.email    Pentru detalii şi 
informaţii necesare, vă stăm la dispoziţie la următoarele numere 
de telefon: 0747 198704 – dna Nicoleta Ciobanu / 
0754 074889  dna Felicia Isbasescu.
Detaliile în ce priveşte condiţiile de angajare şi cuantumul sala-
riului se oferă telefonic.
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AICI SE ÎNVAȚĂ O MESERIE!

ALEGEȚI FORMAREA PROFESIONALĂ DE CALITATE !!!
ATP ARGEȘ 1990-CASA SINDICATELOR ETAJ 1, SECRETARIAT A, ULTRACENTRAL

ANUNȚĂ  DESCHIDEREA GENERALĂ DE  CURSURI DE 
CALIFICARE A ANULUI 2023, JOI

CURSURI  PE MESERII AUTORIZATE DE MINISTERUL MUNCII ȘI MINISTERUL EDUCAŢIEI 
NAŢIONALE RECUNOSCUTE INTERN ŞI INTERNAŢIONAL 

CURSUL DE STIVUITORIST - calificare si autorizaţie ISCIR. 
ÎNSCRIERI ŞI RELAŢII  PÂNĂ LA DATA DE 23 MARTIE 2023   

CURSURILE SE ORGANIZEAZĂ ÎN SĂLI DE CLASĂ MODERNE DIN INCINTA CASEI SINDICATELOR ȘI 
PRACTICA ÎN ATELIERE DE SPECIALITATE 

Certificatele eliberate poartă antetele Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, recunoscute national si international.

•LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
•BUCĂTAR - practica în 
restaurant, cu preparate 
culinare        
• OSPĂTAR-CHELNER - 
practica în restaurant
•COFETAR - pratica în 
laborator de cofetărie - 
patiserie

• ELECTRICIAN EXP-
LOATARE MEDIE şi JOASĂ 
TENSIUNE
•INSTALATOR INSTALAȚII 
TEHNICO SANITARE şi 
GAZE
•SUDOR autorizat ISCIR
•LĂCĂTUȘ MECANIC 
• ZIDAR, PIETRAR, 

TENCUITOR
•MONTATOR PEREȚI şi 
PLAFOANE GHIPS 
CARTON              
 •DULGHER, TÂMPLAR, 
PARCHETAR
•FIERAR BETONIST
•CONSTRUCTOR CĂI 
FERATE

IMPORTANT!!! Înscrierile se fac la sediul nostru sau online pe site-ul nostru: 
google atparges.ro. Pentru înscrieri online vă rugăm să ne contactaţi.

ÎN ATENŢIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ORGANIZĂM CURS DE COMPETENŢE ÎN 
LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ANGAJAŢII STRĂINI ÎN VEDEREA OBŢINERII UNEI CALIFICĂRI

  CURS NOU!!!  • INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE

   23 MARTIE 2023

•  OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE, PRELUCRARE DATE  -  CURS DE CALIFICARE AUTOR-
IZAT DE MINISTERUL MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
• SECRETARIAT INFORMATIZAT - in colaborare cu Centrul de Pregatire în Informatica, Bucuresti 
- 500 RON
• IMPORTANT! Cursul de CONTABILITATE, CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT DE MINISTERUL 
MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE – pentru toti intreprinzatorii particulari; eviden-
ta contabila pentru societati comerciale 
•ADMINISTRATOR IMOBILE - DE CONDOMINII (ADMINISTRATOR BLOC) 
ATENTIE! Conform legii 196/2018, ca sa puteti profesa, trebuie  sa detineti un CERTIFICAT DE 
CALIFICARE.

Înscrieri şi relaţii până JOI, 23 MARTIE 2023 la sediul nostru (sau online pe site-ul 
nostru: google atparges.ro) din P-ţa Vasile Milea nr. 3, Casa Sindicatelor, et.1, Secre-
tariatul ,,A” tel./fax:   0348.401.164 sau  tel. 0723.918.928, zilnic, orele 9.00 – 18.00

PRACTICA SE VA DESFĂŞURA ÎN SOCIETĂŢI DE PROFIL respectând MĂSURILE DE PROTECȚIE.

• CURS INFIRMIER. ÎN SISTEMUL SANITAR ESTE NEVOIE DE INFIRMIERI!!!

Societate de 
construcții angajează 

MANAGER PROIECT 
și INGINER 

PRODUCŢIE, cu sau 
fără experiență. 

Relații, la telefon 
0746.116.392.ZIP ESCORT SRL 

angajează  AGENŢI 
DE  SECURITATE 

şi DISPECERI.  
Relaţii, la telefon: 
0731.010.266 - 
Iordache Dorel.

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează 

GESTIONAR 
DE DEPOZIT, 

cu sau fără experiență. 
Relații suplimentare la 

tel. 0740.774.129  

SC RADOR ABATOR 
Bascov angajează 

MĂCELAR TRANŞATOR 
cu/ fără experienţă. 

Salariu atractiv + bonusu-
ri. Tel. 0744506582.

Curierul Zilei 
angajează 

AGENT PUBLICITAR 
cu experienţă.

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

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

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.

ANGAJAM:

- CONFECTIONERI 
- CUSATORI. 

Tel. 0720.638.047.

SOCIETATE DE 
CONSTRUCȚII 

angajează 
JURIST.

Tel 0761.348.179.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relaţii, tel. 0748192233.

Compania IMUC SRL angajează STRUNGAR
Full Time / Salariu atractiv. 

Cerinte:  • Studii medii – scoală profesională în domeniu 
sau cursuri/certificare de calificare.

Pentru detalii şi informaţii, tel. 0724.227.890
CV-urile pot fi trimise pe adresa: personal@imuc.ro

CONVOCARE
Consiliul de Administratie al SC COMAT ARGES SA, 
din str. Depozitelor nr. 27, inregistrata la R.C. sub nr. 
J03/76/1991, CIF RO128566, convoaca Adunarea Gen-
erala a Actionarilor, în sedinta extraordinara in data de 
07.04.2023 ora 13.00 la sediul societatii, str. Depozitelor  
nr.27, Pitesti – Arges,  pentru toti actionarii inregistrati in 
Registrul Actionarilor  la data de referinta 06.04.2023. Pro-
curile vor fi depuse in original cu 48 ore inainte la sediul 
societatii.
In cazul in care nu se indeplineste cvorumul necesar, 
Adunarea Generala a Actionarilor societatii se reprogramea-
za pentru data de 08.04.2023 la aceeasi ora si in acelasi loc cu 
aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

ORDINEA DE ZI :
1) Infiintarea, desfiintarea sau prelungirea valabilitatii se-
diilor secundare.
2) Aprobarea prelungirii si/sau modificarii facilitatilor de 
credit accesate de societate de la divese banci precum si a 
garantiilor aferente acestora, aprobarea accesarii de noi ast-
fel de facilitate, precum si mandatarea persoanelor care vor 
reprezenta societatea in vederea indeplinirii acestor obiec-
tive.
3) Acordarea pe o perioada de 1 an incepand cu data Aduna-
rii a unui mandat catre Consiliul de Administratie pentru:
- Negocierea si semnarea de acte juridice prin care sa do-
bandeasca bunuri pentru societate sau  sa instraineze, sa 
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri 
aflate in patrimonial societatii indiferent de valoare;
- Negocierea si semnarea actelor aditionale pentru prelun-
girea / modificarea facilitatilor de credit si a garantiilor afer-
ente, angajate de societate la orice unitate bancara, precum 
si a garantiilor  constituite in favoarea unitatilor bancare  
pentru garantarea facilitatilor de credit accesate de alte so-
cietati;
- Negocierea si semnarea actelor  juridice prin care soci-
etatea sa contracteze / garanteze noi facilitati de credit de la 
unitatile bancare, indiferent de valoare.
4) Acordarea catre Consiliul de Administratie a dreptului 
de a delega indeplinirea obiectivului de la punctul 3) catre 
Presedintele Consiliului de Administratie, dl Craciun Nico-
lae.
5) Diverse.
6) Imputernicirea d-rei Rosu Adriana pentru inregistrarea 
Hotararii la O.R.C. Arges. Materialele privind Adunarea 
Generala a Actionarilor sunt puse la dispozitia actionarilor 
la sediul societatii, unde pot fi consultate.
 Presedinte C.A., Craciun Nicolae

CONVOCARE
Consiliul de Administratie al SC COMAT ARGES SA, 
din str. Depozitelor ,   nr. 27, inregistrata la R.C. sub nr. 
J03/76/1991, CIF RO128566, convoaca Adunarea Generala 
a Actionarilor, in sedinta ordinara in data de 07.04.2023 
ora 12.00 la sediul societatii, str. Depozitelor  nr.27, Pites-
ti – Arges,  pentru toti actionarii inregistrati in Registrul 
Actionarilor  la data de referinta 06.04.2023 Procurile vor fi 
depuse in original cu 48 ore inainte la sediul societatii.
In cazul in care nu se indeplineste cvorumul necesar, 
Adunarea Generala a Actionarilor societatii se reprogramea-
za pentru data de 08.04.2023 la aceeasi ora si in acelasi loc cu 
aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

ORDINEA DE ZI :
1) Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului de gesti-
une asupra activitatii economico – financiare la 31 decem-
brie 2022;
2) Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului auditului 
incheiat in urma verificarii asupra activitatii economico – 
financiare pe anul 2022;
3) Prezentarea, discutarea si aprobarea Bilantului contabil si 
a contului de profit si pierdere pe anul 2022 si propunerea 
repartizarii rezultatului exercitiului financiar;
4) Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie 
pe anul 2022;
5) Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri 
si cheltuieli pe anul 2023 si a criteriilor de performanta;
6) Prezentarea, discutarea si aprobarea programului de rep-
aratii si investitii pe anul 2023;
7)Prezentarea, discutarea si aprobarea listelor de casare, 
8)Imputernicirea de catre Adunarea Generala a Presedin-
telui Consiliului de Administratie, dl. Craciun Nicolae, pen-
tru:
-Negocierea si semnarea de acte juridice prin care sa do-
bandeasca bunuri pentru societate sau  sa instraineze, sa 
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri 
aflate in patrimonial societatii indiferent de valoare;
-Negocierea si semnarea actelor aditionale pentru prelun-
girea / modificarea facilitatilor de credit si a garantiilor afer-
ente, angajate de societate la orice unitate bancara, precum 
si a garantiilor  constituite in favoarea unitatilor bancare  
pentru garantarea facilitatilor de credit accesate de alte so-
cietati;
-Negocierea si semnarea actelor  juridice prin care soci-
etatea sa contracteze / garanteze noi facilitati de credit de la 
unitatile bancare, indiferent de valoare.
9)Diverse.
10)Imputernicirea d-rei Rosu Adriana pentru inregistrar-
ea Hotararii la O.R.C. Arges. Materialele privind Adunarea 
Generala a Actionarilor sunt puse la dispozitia actionarilor 
la sediul societatii, unde pot fi consultate.

Presedinte C.A., Craciun Nicolae

PENSIUNE PITEȘTI 
angajează 

RECEPŢIONERĂ. 
Program de lucru 
1 noapte lucrată/ 1 

noapte liberă. Relații la 
0744. 313.776.

SERVICE TOP AGRO S.R.L. angajează în condiţiile legii: 
ŞOFERI LIVRATORI şi MUNCITORI, 
pentru magazinul / depozitul materiale de construcţii  

din Călineşti. Se oferă: pachet salarial atractiv şi bonuri de 
masă. Relaţii, la tel. 0757.074.456 sau 0745.056.264. CV-

uri, se pot trimite pe e-mail: dan@servicetopagro.ro
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