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Frumuseţea iernii cu dulcele
ecou al colindelor şi cu

imaginea celor dragi
în suflet să vă aducă

împliniri, iubire
şi fericire.

La mulţi ani!
DGASPC Argeş,

director Adrian Macovei

Cu prilejul Sfintelor
Sărbătorilor de Iarnă și a
Anului Nou, vă adresăm
sincerele noastre gânduri

bune, vă dorim multă
sănătate, fericire, bucurii,

prosperitate, îndeplinirea tuturor
dorin+elor, precum și un sincer

La Mul+i Ani!
Inspectoratul pentru Situaţii de

Urgenţă Argeş.

Cu ocazia
Anului Nou,
Conducerea

SC PUBLITRANS
2000 SA,

urează tuturor
colaboratorilor
și beneficiarilor

serviciului public
local de transport,

un sincer și călduros:
"LA MUL�I

ANI!"
Director general Emanuel Rotaru

Spiritul Sfintelor
Sărbători de Iarnă
şi Noul An 2020

să vă aducă
sănătate şi armonie
în plan personal şi

profesional.
La mulţi ani!
Dr Elena Zamfir

''La această cumpănă dintre ani, lăsaţi să treacă
prin fereastra sufletului magia sărbătorilor şi

bucuraţi-vă alături de cei dragi de clipe
minunate! SINDICATUL SANITAS ARGEŞ
urează angajaţilor, membrilor, colaboratorilor şi

tuturor argeşenilor multă sănătate,
împliniri şi bucurii în 2020!

LA MULŢI ANI!''
Preşendinte Sanitas-Argeş, Doina Fănică

Noul An
să vă aducă sănătate şi numai

împliniri alături de cei dragi!
La Mulţi Ani!

Casa de Cultură a Sindicatelor
din Piteşti
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VÂNZÃRI
DIVERSE

VVÂÂNNDD  ppuuiieeþþii  ddee  pprruunnii  nneeggrriiii  ººii  tteeii
aarrggiinnttiiii..  TTeell..  00772255118833558811..
((CC..220011222200119900000066))

Anunþuri la telefon
VÂND fân, baloþi, cal cu cãruþã;
lemne foc. Tel. 0729321359.

ELECTRONICE

VÂNZÃRI
AUTO

ROMÂNEªTI
VVÂÂNNDD  MMaattiizz,,  uunniicc  pprroopprriieettaarr..  PPrreeþþ
33..000000  lleeii..  TTeell..  00773388668855666611..
((CC..004411222200119900001122))

VVÂÂNNDD  LLooggaann  11..55,,  ffaabbrriiccaaþþiiee  22000066..
TTeell  00777700553344339900..  ((CC..mmbb))

STRÃINE
VVÂÂNNDD  MMeerrcceeddeess  SSpprriinntteerr  331166,,  aann
22001155,,  77,,  eeuurrooppaalleeþþii,,  ppaatt  ddoorrmmiitt,,
ssiirrooccoouu,,  ssttaarree  ffoorrttee  bbuunnãã..TTeell..
00773333442200557744..    ((CC..229911112200119900000099))

VVÂÂNNDD  RReennaauulltt  CClliioo,,  ffuullll,,  mmoottoorriinnãã
88..000000  lleeii,,  nneeggoocciiaabbiill;;  FFoorrdd  KKAA,,
33..550000  lleeii,,  nneeggoocciiaabbiill..    TTeell..
00772266118899332288..      ((CC..117711222200119900003300))

VÂNZÃRI
IMOBILIARE
GARSONIERE
GGAARRSSOONNIIEERRÃÃ  bblloocc  nnoouu,,  22001199,,
NNeeggrruu--VVooddãã,,  fifinniissaattãã,,  pprreeþþ
aacccceessiibbiill..  00779999000088882222..  ((CC..CC::77662266))

Apartamente 
2 camere

22  ccaammeerree,,  bblloocc  nnoouu,,  22001199,,
GGããvvaannaa,,  fifinniissaatt,,  pprreeþþ  aacccceessiibbiill..
00779999000088882222..  ((CC..CC::  77662266))

VVÂÂNNDD//  sscchhiimmbb  aappaarraattaammeenntt  22
ccaammeerree  CC..  LLuunngg  VViiiiººooii  33,,  pprreeþþ,,
2255..000000  eeuurroo,,  ssaauu  sscchhiimmbb  ccuu
MMiioovveennii  ssaauu  PPiitteeººttii..  OOffeerr  ddiiffeerreennþþãã
2200..000000--  3300..000000  eeuurroo..  TTeell..
00774444556699774488..  ((CC..119911222200119900000011))

VVÂÂNNDD  aappaarrttaammeenntt  22  ccaammeerree,,  llaa  1100
kkmm  ddee  PPiitteeººttii..  AAppaarrttaammeennttuull  aarree  4400
mmpp,,  bbooxxãã  sseeppaarraattãã  226600  mmpp  tteerreenn,,
ttooaattee  uuttiilliittããþþiillee  ººii  ttoottuull  sscchhiimmbbaatt,,
nnoouu,,  llaa  cchheeiiee..  PPrreeþþ  2222..000000  eeuurroo,,
nneeggoocciiaabbiill..  TTeell..  00772200441111558855..
((CC..220011222200119900000011))

Apartamente 
3 camere

VVÂÂNNDD  aappaarrttaammeenntt  33  ccaammeerree,,
ccoonnffoorrtt  II,,  ddeeccoommaannddaatt,,  PPrruunndduu--
DDeeppoouu..  00774444669999996611..
((CC..009911222200119900000099))

VVÂÂNNDD  aappaarrttaammeenntt  33  ccaammeerree,,
ssuupprraaffaaþþãã  ddee  6655  mmpp  TTrriivvaallee  iizzvvoorr,,
CCoommpplleexx  11,,  eettaajj  99//1100,,  ssttrraaddaall,,  lloocc
ddee  ppaarrccaarree,,  ddoottããrrii;;  22  bbããii,,  22
bbaallccooaannee  OOppeenn,,  aaeerr  ccoonnddiiþþiioonnaatt,,  22
ddeebbaarraallee,,  cceennttrraallãã  tteerrmmiiccãã,,
zzuuggrrããvviitt  rreecceenntt,,  mmoobbiillaatt  ccuu  gguusstt,,
uuttiillaatt  ((aarraaggaazz,,  ffrriiggiiddeerr,,  mmaaººiinnãã
ssppããllaatt)),,  6666..000000  eeuurroo,,  nneeggoocciiaabbiill..
00772222224477663366..  ((CC..223311222200119900000011))

Apartamente 
4 camere

VVÂÂNNDD  aappaarrttaammeenntt  44  ccaammeerree,,
uullttrraacceennttrraall,,  eettaajj  44//99,,  6688..000000  eeuurroo
fifixx..  TTeell..  00772233660000119933..  ((CC..mmbb))

CASE

VVÂÂNNDD  ccaassãã  ssttrr..  BBaallootteeººttii,,  llâânnggãã
ppããdduurree,,  22001199,,  44  ddoorrmmiittooaarree,,  22  bbããii,,
8855..000000  eeuurroo..  00779999000088882222..
((CC..008811222200119900001100))

VVÂÂNNDD  ccaassãã  ++tteerreenn  44..000000  mmpp,,
ppaannoorraammãã  zzoonnaa  VVaalleeaa  MMaarree
ªªtteeffããnneeººttii,,  TTeell..  00773377998833559922..
((CC..221111112200119900000011))

VVÂÂNNDD  dduupplleexx  11//22,,  zzoonnaa  LLããbbuuººeeººttii
BBaassccoovv,,  11  kkmm  ddee  AAuucchhaann,,
ccoonnssttrruuþþiiee  nnoouuãã,,  ccuu  ddoouuãã
ddoorrmmiittooaarree,,  ddoouuãã  bbããii,,  ddeeppeennddiinnþþee,,
îînnccããllzziirree  ppaarrddoosseeaallãã,,  ggeeaammuurrii
ttrriippaann,,  ppeerreeþþii  tteerrmmooiizzoollaaþþii,,  iinnttrraarree
sseeppaarraattãã  ººii  ccuurrttee  pprroopprriiee,,  pprreeþþ
5599..000000  eeuurroo  ssaauu  sscchhiimmbb  ccuu
ggaarrssoonniieerrãã  ++  ddiiffeerreennþþãã..  TTeell..
00772200004455004499..    ((CC..116611222200119900002266))

VVÂÂNNDD  vviillãã  ++  tteerreenn,,  880000  mmpp,,
mmoobbiillaattãã,,  ttooaattee  uuttiilliittããþþiillee,,  llaa  cchheeiiee,,
pprreelluunnggiirreeaa  CCrraaiioovveeii,,  vviiss--aa--vviiss  ddee
CCEEZZ..  TTeell..  00774444331144221177..
((CC..117711222200119900001122))

TERENURI

VVÂÂNNDD  tteerreenn  55..000000  mmpp  iinnttrraavviillaann
PPooiiaannaa  LLaaccuulluuii,,  ddeesscchhiiddeerree  3355  mm,,
ccaassãã  bbããttrrîînneeaassccãã,,  ttooaattee  uuttiilliittããþþiillee..
00772233332211771166..  ((CC..006611222200119900001111))

VVÂÂNNDD  tteerreenn  ccoomm..  MMiihhããiieeººttii  zzoonnãã
ddeeoosseebbiittãã,,  ppaarrcceellee  11..000000  mmpp,,
uuttiilliittããþþii,,  1155  eeuurroo  mmpp,,  ddeesscchhiiddeerree  2244
mm..  TTeell..  00774444331144221177..
((CC..117711222200119900001100))

VVÂÂNNDD  11..110000  mmpp  pprreelluunnggiirreeaa
CCrraaiioovveeii,,  vviiss--aa--  vviiss  ddee  CCEEZZ..  TTeell..
00774444331144221177..  ((CC..117711222200119900000099))

VVÂÂNNDD  tteerreenn  iinndduussttrriiaall  55..000000  mmpp,,
BBaassccoovv..  TTeell..  00779999000088882222..
((CC..008811222200119900000099))

TTEERREENN  iinnttrraavviillaann  ªªtteeffããnneeººttii--
PPrriimmããvveerriiii,,  88..000000  mmpp,,  uuttiilliittããþþii,,
ppaarrcceellaabbiill,,  nneeggoocciiaabbiill..
00772299115511441166..  ((CC..119911112200119900002222))

VVÂÂNNDD  tteerreenn  ªªtteeffããnneeººttii,,  553300  mmpp  ººii
11..775500  mmpp,,  3355  eeuurroo  //mmpp..  TTeell..
00774411227733223388..  ((CC..113311222200119900000022))

VVÂÂNNDD  lliivveezzii  ddee  pprruunnii  îînn  ccoomm
MMiihhããiieeººttii,,  22  hhaa,,  44  eeuurroo//  mmpp..  TTeell..
00774444331144221177..  ((CC..117711222200119900001111))

VVÂÂNNDD  tteerreenn  880000  mmpp  PPiitteeººttii,,  îînnttrree
bbllooccuurrii,,  ttooaattee  uuttiilliittããþþiillee..  TTeell..
00774444888811660099..    ((CC..117711222200119900003388))

VVÂÂNNDD  tteerreenn  ccoommuunnaa  MMããrrããcciinneennii,,
33..000000  mmpp,,  uuttiilliittããþþii,,  zzoonnãã  lliinniiººttiittãã..
TTeell..  00774433336644330022..
((CC..118811222200119900000066))

OOFFEERRTTÃÃ  iinnccrreeddiibbiillãã!!  DDee  vvâânnzzaarree
nnuummaaii  aassttããzzii,,  tteerreenn  iinnttrraavviillaann  îînnttrree
ccaassee,,  ccoomm..  AAllbboottaa,,  llaa  pprreeþþ  ddee
nnuummaaii  33..55  eeuurroo//  mmeettrruu  ppããttrraatt..
TTeerreennuull  eessttee  ppaarrcceellaabbiill,,  aarree  ttooaattee
uuttiilliittããþþiillee  îînn  aapprrooppiieerree  ººii  eessttee
aapprrooaappee  ddee  ººooººeeaauuaa  nnaaþþiioonnaallãã..
TTeell..  00774444667766000099..
((CC..220011222200119900000055))

SPAÞII

PPRROOPPRRIIEETTAARR  ooffeerr  îînncchhiirriieerree,,  HHaallãã
uuttiillaattãã//  111100mmpp,,  tteerreenn  bbeettoonnaatt  //222200
mmpp,,  ((llîînnggãã  RReeccttoorraatt)),,  ssttrraaddaall,,  11..000000
eeuurroo  lluunnaarr..  00773322336611336666..
((CC..004411222200119900000022))

ÎNCHIRIERI
ÎÎNNCCHHIIRRIIEEZZ  ggaarrssoonniieerrãã  ccuurrttee  ,,11
bbããiiaatt  ,,775500  iinncclluussee  uuttiilliittããþþiillee..  TTeell..
00774433992222337777..  ((CC..223311222200119900000099))

VÂND/ÎNCHIRIEZ
SPATII COMERCIALE,

stradal, Craiovei, 
120/140 mp.

Tel. 0799 00 88 22. 

VÂND teren 8.300 mp+
5.149 mp, livadã pruni,
intrare Podul Broºteni.

Tel. 0723333599.

VÂND teren intravilan
8.000 mp, Albota lângã

Institut, Tel.
0723333599. 

VÂND teren 500 mp,
acte în regulã,

Poieniþele Vâlsanului,
lângã pârtia ski Moliviº,

lângã cabane.
0740135566. (C.C: 4865) 

ALCOR SERVICE NET
CALCULATOARE

ACCESORII
SERVICE - REFILL
II..CC..  BBrrããttiiaannuu,,  bbll..  BB11,,  ppaarrtteerr,,

PPiitteeººttii  ((ppaassaajj  MMaaggnnoolliiaa))
Tel. 0744/300418,     

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

VÂND casã, Bradu, 8
camere, 4 bãi, living,
bucãtãrie, garaj ºi
camerã depozitare,

380V, 2 centrale, toate
utilitãþile. Pretabil: casã

de seniori. Tel.
0740135566. (C.C: 4865) 

VÂND casã, ultracentral,
5 camere, baie,

bucãtãrie,  utilitãþi,
teren 400 mp.

0740135566.  (C.C: 4865) 

VILÃ 6 camere, teren
1300 mp, utilitaþi la 3

km Piteºti. Tel.
0770356955.

(C.171220190005) 

VÂND apartament 3
camere, et. 1, Banat, 51
mp, conf. 2, centralã,
îmbunãtãþit, 52.000
euro. 0721301720.
(C.021220190027) 

VÂND VW Tiguan,
fabricaþie, 2009, unic
proprietar, Diesel, 4X4,
extra-full. 0744313866.

(C.C: 4865)

VÂND VW CRAFTER, an
2007, motor 2.5, dubã

3.5 tone. Tel.
0744313866.  (C.C: 4865) 

VÂND BARCÃ DE
CAUCIUC, FABRICATÃ

LA ROLAST.
NEFOLOSITÃ. PREÞ
4.000 LEI. TEL:
0723333599.  

VÂND pianinã, perfectã
stare, acordatã. Tel.

0744313866. (C.C: 4865)

VÂND VILĂ LUX
(260 mp) situată în

prelungirea Craiovei, 
vizavi de sediul nou

CEZ , complet utilată;
nu necesită nici un fel
de îmbunătăţire; plus

800 mp grădină
amenajată.
Relaţii, tel.

0744.314217.

VÂND 1.100 MP
pretabil  construcţie bloc;

deschidere 30 m, 
situat prelungirea Craiovei,

vizavi de Peco Lukoil.
Relaţii, tel. 0744.314.217.

CADASTRU
CERTIFICAT 
ENERGETIC

Tel. 0248 610 093, 0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

CADASTRU
CARTE 

FUNCIARÃ
Rapid! Ieftin! 

Nu se percepe TVA!
0248280813, 0744273422

ApArtAmente noI 
cu 3 camere. 

Finisate. Zonă centrală, negru Vodă.
www.carpati.maia.ro

0799 00 88 22

MMAASSAAJJ  ddee  rreellaaxxaarree  nnuummaaii  ppeennttrruu
ppeerrssooaannee  sseerriiooaassee..  00775511332299883355..
((CC..005511222200119900001100))

BBRRUUNNEETTÃÃ,,  sseexxyy,,  ttee  aaººtteepptt  llaa
mmiinnee!!  TTeell..  00774422666611336633..
((CC..117711222200119900000011))

DDOOAAMMNNÃÃ  mmaattuurrãã..  TTeell..
00772233003355557755..  ((CC..222211222200119900002200))
OOAANNAA..  TTee  aaººtteepptt  llaa  mmiinnee  ppeennttrruu
cclliippee  ddee  vviiss!!  00774400990055883311..  ((CC..oo..pp..))

AAiiccii  ssee  ooffeerrăă sseennzzaaţţiiii ttaarrii!!

Modalitãþi de preluare a anunþurilor de micã publicitate:
�� CU PLATÃ, la sediile din: 4 Piteºti, Bdul Republicii nr. 1 A (lîngã Poliþia Circulaþie)  
��  TELEFONIC, o singurã zi pe lunã. Numai pentru persoane fizice, anunþuri de vînzãri diverse, electronice, auto, servicii îngrijire,
cumpãrãri diverse, animale.

NU se preiau anunþuri imobiliare, prestãri servicii, angajãri, matrimoniale, decese, 
comemorãri, citaţii, mici afaceri, magie, meditaţii. 

Tel.: 0248 222 276, 0248 215 740.  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.
��  Anunþurile se primesc în zilele lucrãtoare, între orele 9 ºi 16, pentru ediþia din ziua urmãtoare, ºi între orele 8 ºi 18.00, 
pentru alte ediþii; duminica, între orele 9 ºi 15.
�� Tarifele sînt postate pe www.curier.ro, la secþiunea publicitate.

Anunturile de mica si mare publicitate sînt postate pe www.curier.ro, PUBLICITATE PDF  
APARTAMENTE NOI - TEILOR

Central, str. Teilor / Exerciţiu,
�� GARSONIERE şi APARTAMENTE de la 50.540 euro

��  Finisaje de lux ��  Compar1mentări generoase.
0799 00 88 33 /  www.maiateilor.ro

CASE NOI, GĂVANA 3,
la cheie, complet finisate,
toate utilităţile, 220 mp,

P+1+M, 115.000 euro
Tel. 0799 00 88 22

AASSOOCCIIAATTIIAA  DDEE  TTIINNEERREETT
SOLARIS OORRGGAANNIIZZEEAAZZÃÃ::

� CURSURI DE CALIFICARE - 
RECALIFICARE

CURSURI AVIZATE I.S.C.I.R.

PLATA ÎN 3 RATE
Relatii, la sediul asociatiei din Pitesti, str. Al. Odobescu nr. 11,

Cãmin 1 SECONA, etaj II, cam. 1, (zona Piata Ceair), tel.
0248/222200, 0248 606 222, 0744 102 000 

si Bdul Republicii bl. 5, IRTA (vizavi de AJOFM), tel 0248 222 228.
CERTIFICATUL DE CALIFICARE PROFESIONALÃ SE ELIBEREAZÃ
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII ÎNVÃTÃMÎNTULUI.

- COFETAR-PATISER
- BUCÃTAR 
- OSPÃTAR 
- LUCRÃTOR ÎN COMERT
- MÃCELAR-TRANSATOR
- LUCRÃTOR PREL. CÃRNII
- VÎNZĂTOR
- OPERATOR MEZELURI
- MORAR PANIFICATIE
- NOTIUNI FUNDAMENTALE IGIENÃ

- MASINIST UTILAJE CALE SI
TERASAMENTE
- LÃCÃTUS MECANIC
- MECANIC AUTO
- ELECTRICIAN AUTO
- ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII
- SUDOR
- SCULER MATRIŢER
- IZOLATOR

- COAFOR - FRIZER
- MANICHIURĂ
- MASEUR 
- COSMETICIAN
- CAMERISTÃ HOTEL
- CONTABILITATE
- OPERATOR INTRODUCERE  
VALIDARE si PREL. DATE (PC)
- INSPECTOR RESURSE UMANE
- ADMINISTRATOR PENSIUNE
- FLORICULTOR
- PEISAGISTICÃ
- CROITOR
- INSPECTOR SSM

- INSTALATOR INSTALATII   
TEHNICO-SANITARE si GAZE

- ZIDAR - PIETRAR
- FIERAR BETONIST
- DULGHER - TÎMPLAR - 
PARCHETAR

- INSTALATOR INSTALAŢII    
ÎNCÃLZIRE CENTRALÃ

- MONTATOR PERETI si
PLAFOANE GHIPS CARTON

- CONFECTIONER MASE 
PLASTICE si ALUMINIU

- LUCRÃTOR CRESTERE ANIMALE
- LUCRÃTOR CULTURÃ PLANTE

DDEESSCCHHIIDDEERREEAA  VVAA  AAVVEEAA  LLOOCC  LLAA  DDAATTAA  DDEE 2277..1122..22001199

� STIVUITORIST
� MACARAGIU
� FOCHIST
(OPERATOR CAZANE)

- AUTOMATIŞTI CENTRALE TERMICE
- LIFTIER
- OPERATORI RECIPIENTE GPL
- LABORANT OPERATOR TRATAREA APEI
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PPRROOPPRRIIEETTAARR  ooffeerr  îînncchhiirriieerree
aappaarrttaammeenntt  22  ccaammeerree,,  uullttrraacceennttrraall,,
eettaajj  11//44,,  lluuxx,,((  ddeeaassuupprraa  rreessttaauurraanntt
MMaatteeoo)),,  333300  eeuurroo//  lluunnaarr..
00773322336611336666..  ((CC..004411222200119900000033))
OOFFEERR  sspprree  îînncchhiirriieerree  aappaarrttaammeenntt
22  ccaammeerree,,  uuttiillaatt,,  mmoobbiillaatt,,
BBaannaattuulluuii..    00775533007788553366..
((CC..119911112200119900001199))
PPRRIIMMEESSCC  îînn  ggaazzddãã,,  ssttrr..  ÞÞeeppeeºº
VVooddãã  2244..  TTeell..  00775511776699226633..    ((CC..bbff::
11114488))
PPRRIIMMEESSCC  îînn  ggaazzddãã  oo  ffaattãã  ssaauu
ddooaammnnãã  ppee  tteerrmmeenn  lluunngg,,  ccoonnttrraa
mmeennaajj..  TTeell..  00773344229922229955
((CC..223311222200119900000066))
ÎÎNNCCHHIIRRIIEEZZ  ccaammeerree  llaa  vviillãã,,  zzoonnaa
EExxeerrcciiþþiiuu..  AAvvaannttaajjooss..  TTeell..
00779999447755880022..    ((CC..118811222200119900000011))
OOFFEERR  îînncchhiirriieerree  ggaarrssoonniieerrãã
GGããvvaannaa  IIIIII,,  bblloocc  nnoouu..  TTeell..
00776655223388665588;;  00774444336644441199..
((CC..119911222200119900000099))
OOFFEERR  îînncchhiirriieerree  ggaarrssoonniieerrãã
mmoobbiillaattãã  2255  mmpp,,  uuttiillaattãã,,  îînn  bblloocc
nnoouu,,  zzoonnaa  TTeeiilloorr,,  pprreeþþ  11..000000  lleeii..
TTeell..  00775533776688119999
((CC..220011222200119900001144))
OOFFEERR  sspprree  îînncchhiirriieerree  ggaarrssoonniieerrãã
GGããvvaannaa  IIIIII,,  pprreeþþ  775500  lleeii..  TTeell..
00774444449999221188..    ((CC..220011222200119900000099))
OOFFEERR    îînncchhiirriieerree  ggaarrssoonniieerrãã
mmoobbiillaattãã,,  ssttrr..  DDeeppoozziitteelloorr,,  llâânnggãã
RReessttaauurraanntt  AAddiinnaa..  CChhiirriiaa  555500  lleeii..
00779999009922992222..  ((CC..222211222200119900001144))
ÎÎNNCCHHIIRRIIEEZZ  mmiinnii  ggaarrssoonniieerrãã,,  CCaalleeaa
CCrraaiioovveeii,,  ttoottuull  nnoouu..  TTeell..
00772244002200332299..    ((CC..222211222200119900000088))
OOFFEERR    îînncchhiirriieerree  aappaarrttaammeenntt  22
ccaammeerree,,  ccoommpplleett  mmoobbiillaatt,,  cceennttrraallãã
pprroopprriiee,,  aaeerr  ccoonnddiiþþiioonnaatt,,  llâânnggãã
RRaammaaddaa..  PPrreeþþ  11..000000  lleeii  //lluunnaarr..
00772211227700442277..  ((CC..229911222200119900001111))

LOCURI DE VECI
VVÂÂNNDD  lloocc  ddee  vveeccii,,  CCiimmiittiirruull  SSff..
GGhheeoorrgghhee,,  zzoonnãã  cceennttrraallãã..  TTeell..
00775511666677119911..    ((CC..112211222200119900000088))

CUMPÃRÃRI
AUTO

CUMPÃR maºini (rable), preþ
negociabil. Ofer acte de radiere,
transport gratuit. Tel. 0755354683.
(C.131220190009)

PRESTÃRI 
SERVICII

RREEPPAARRAAÞÞIIII  MMAAªªIINNII  SSPPÃÃLLAATT
AAUUTTOOMMAATTEE--  CCOOCCIIOOAABBÃÃ..
GGAARRAANNÞÞIIEE  1122  LLUUNNII..
DDEEPPLLAASSAARREE  GGRRAATTUUIITTÃÃ..
00224488//664455554433;;  00772233332211771166;;
00774488333311554455..    ((CC..FF::  00000022887788))
RREEPPAARRAAÞÞIIII  mmaaººiinnii  ssppããllaatt..
00773366775588228822..    ((CC..BBFF::  661177))
AAMMEENNAAJJÃÃRRII  iinntteerriiooaarree..
00775544443399334455..  ((CC..220011112200119900001122))
EEXXEECCUUTT  pprrooiieeccttee  ccaassee  ººii
ccaaddaassttrruu,,  oobbþþiinn  aavviizzee..  TTeell..
00774411227733223388..  ((CC..113311222200119900000011))
RREEPPAARRAAÞÞIIII  ffrriiggiiddeerree,,  ddoommiicciilliiuu..
00775522115544558888..    ((CC..229911222200119900004433))

MEDICALE

PIERDERI
PPIIEERRDDUUTT  cceerrttiifificcaatt  ccoonnssttaattaattoorr  nnrr..
33661166  ddiinn  2244//0011//22001144,,  aappaarrþþiinnâânndd
IInntteepprriinnddeerree  IInnddiivviidduuaallãã  NNiiccaa  SSoorriinn
DDrraaggooºº..  SSee  ddeeccllaarrãã  nnuull..
((CC..223311222200119900000033))

PPIIEERRDDUUTT  cceerrttiifificcaatt  ddee  îînnrreeggiissttrraarree
sseerriiaa  BB  nnrr..  33779933882244,,  aappaarrþþiinnâânndd
SS..CC..  FFRREESSHH  FFRRUUTTII  IInnoovv  SS..RR..LL..,,
ssaatt  VVooiinneeººttii,,  ccoomm..  LLeerreeººttii,,  jjuudd..
AArrggeeºº..  SSee  ddeeccllaarrãã  nnuull..    ((CC..BBFF::
11333311))

MATRIMONIALE
DDRRÃÃGGUUÞÞ,,  ccaauutt  ppaarrtteenneerrãã  ddee  vviiaaþþãã..
TTeell..  00773388444444550000..
((CC..221111112200119900001111))

4400  AANNII,,  ddoorreesscc  ccuunnooººttiinnþþãã  ddooaammnnãã
pplliinnuuþþãã,,  iinnddiiffeerreenntt  ddee  vvâârrssttãã..
00776600444444445533..  ((CC..112211222200119900001100))

DDOOMMNN,,  5555  aannii,,  ddiivvoorrþþaatt,,  nneeffuummããttoorr,,
sseerrvviicciiuu,,  llooccuuiinnþþãã  llaa  þþaarrãã,,  ccaauutt
ddooaammnnãã  ddee  llaa  þþaarrãã,,  vvâârrssttãã
aapprrooppiiaattãã  ppeennttrruu  pprriieetteenniiee//
ccããssããttoorriiee..  TTeell..  00774466554400110077..
((CC..223311222200119900000022))

DDOOMMNN,,  4488  aannii,,  ddiivvoorrþþaatt,,  ccaauutt
ddooaammnnãã  ppeennttrruu  pprriieetteenniiee,,
ccããssããttoorriiee..  SSeerriioozziittaattee..
00775599553333554444..  ((CC..116611222200119900002277))

DDOOMMNN,,  ssiinngguurr,,  llooccuuiinnþþãã  pprroopprriiee,,
mmaaººiinnãã,,  ddiinn  RRmm..  VVââllcceeaa,,  ccaauutt
ddooaammnnãã,,  ppeennttrruu  ccããssããttoorriiee  //
pprriieetteenniiee,,  vvâârrssttaa  îînnttrree  2255  ººii  5500  ddee
aannii..  TTeell::  00772266331100888822  ººii
00774422112233665500..    ((CC..229911222200119900003388))

DDOOMMNN,,  ccaauutt  ddooaammnnãã  ppeennttrruu
ppeettrreecceerreeaa  AAnnuulluuii  NNoouu..    TTeell..
00772266331100888822;;  00774422112233665500..
((CC..229911222200119900003399))

ANIMALE
VVÂÂNNDD//  sscchhiimmbb  ggoossppooddããrriiee  ccoomm..
CCuuccaa,,  jjuudd..  AArrggeeºº,,  ccaassãã  44  ccaammeerree,,
bbuuccããttããrriiee,,  bbaaiiee,,  mmoobbiillaattãã,,  ffâânnaarr--  33
ccaammeerree,,  77..115500  mmpp  lliivveezzii  pprruunnii  ccuu
ggaarrssoonniieerrãã  ssaauu  aappaarrttaammeenntt..  TTeell..
00772233119911117711..    ((CC..118811222200119900000044))

VVÂÂNNDD  ppoorrccii..  TTeell..00773377665522115566;;
00777722008822558899..  ((CC..009911222200119900000044))

CCRREESSCCÃÃTTOORR,,  vvâânndd  ppuuii  cciioobbããnneesscc
ggeerrmmaann  ddiinn  ppããrriinnþþii  ccuu  ppeeddiiggrreeee..
00774444662200339922..    ((CC..222211222200119900001122))

VVÂÂNNDD  ppoorrcc  aallbb  ddee  ccaarrnnee  ººii  ccuurrccaannii..
TTeell..  00774455880000332244..
((CC..223311222200119900000055))

ANGAJÃRI
FFIIRRMMÃÃ  ddee  ddiissttrriibbuuþþiiee  aannggaajjaazzãã
aaggeenntt  vvããnnzzaarrii,,cceerriinnþþee;;    ppeerrmmiiss
ccoonndduucceerree  ccaatteeggoorriiaa  BB..TTeell
00774411009922888822..  eemmaaiill
ccããttãã ll iinnggeeaammããnnuu@@ggmmaaii ll ..ccoomm..
((CC..110011222200119900000011))

FFIIRRMMÃÃ  ddee  ddiissttrriibbuuþþiiee  aannggaajjaazzãã
mmaanniippuullaanntt  ddeeppoozziitt  cceerriinnþþee;;  ppeerrmmiiss
ccoonndduucceerree  ccaatteeggoorriiaa  BB..TTeell
00774411009922888822..  eemmaaiill
ccããttãã ll iinnggeeaammããnnuu@@ggmmaaii ll ..ccoomm
((CC..110011222200119900000022))
SSPPÃÃLLÃÃTTOORRIIAA  aauuttoo  SSttaarr  WWaasshh  ddiinn
iinncciinnttaa  VViivvoo  MMaallll  PPiitteeººttii  aannggaajjeeaazzãã
ppeerrssoonnaall  ccuu  ssaauu  ffããrrãã  eexxppeerriieennþþãã..
TTeell..  00774466663366445577..
((CC..003311222200119900001177))
FFIIRRMMÃÃ  AAnnvveellooppee  ººii  SSeerrvviiccee
aannggaajjeeaazzãã;;  vvuullccaanniizzaattoorr,,  ººooffeerr,,
mmaanniippuullaanntt,,  ccoonnttaabbiill  ººii  ggeessttiioonnaarr..
TTeell..  00774444331144221177..
((CC..117711222200119900001133))
AANNGGAAJJEEZZ  aaggeenntt  ddee  sseeccuurriittaattee
ppeennttrruu  hhiippeerrmmaarrkkeett..  TTeell..
00774400008844447700..    ((CC..009911222200119900000033))
SS..CC..  aannggaajjeeaazzãã  mmeeccaanniiccii  aauuttoo..
SSaallaarriiuu  aattrraaccttiivv..  TTeell..  00779999770000000077;;
00773311990000000000..  ((CC..009911222200119900000055))
RREESSTTAAUURRAANNTT  ZZaarraazzaa  aannggaajjeeaazzãã
oossppããttaarr  //oossppããttããrriiþþãã  ººii  aajjuuttoorr  ddee
bbuuccããttaarr..  TTeell..  00776644666600555555..
((CC..116611222200119900001166))
RREESSTTAAUURRAANNTT  aannggaajjeeaazzãã  lluuccrrããttoorr
bbuuccããttããrriiee,,  ccuu  ssaauu  ffããrrãã  eexxppeerriieennþþãã
ssaallaarriiuu  aattrraaccttiivv,,  pplluuss  aallttee  bbeenneefificciiii..
TTeell..  00774422115555339922..
((CC..116611222200119900001177))
CCAAMMIINN  ddee  bbããttrrâânnii  aannggaajjaazzãã
iinnfifirrmmiieerrãã  ººii  bbuuccããttaarr..TTeell..
00774477113366447755..    ((CC..117711222200119900007722))
CCLLEEAANNSSEERRVV  BB..MM..FF  ssrrll  aannggaajjeeaazzãã
aaggeennþþii  ddee  ccuurrããþþeenniiee  ppee  ggaalleerriiaa
AAuucchhaann  BBrraadduu..  TTeell..  00777700338855336688..
((CC..117711222200119900003344))
MMAAGGAAZZIINN  aalliimmeennttaarr  îînn  zzoonnaa
ªªtteeffããnneeººttii  aannggaajjeeaazzãã  vvâânnzzããttooaarree,,
pprrooggrraamm  ddee  88  oorree  ssaallaarriiuu  11..770000..  TTeell
00774466775500222299..  ((CC..117711222200119900001155))
AANNGGAAJJEEZZ  ººooffeerr  TTIIRR  ppee
CCoommuunniittaattee,,  ccuu  eexxppeerriieennþþãã  ppee
rreellaaþþiiaa  GGeerrmmaanniiaa--  SSppaanniiaa,,  ttuurr  rreettuurr..
SSaallaarriiuu  fifixx..  TTeell..  00774455000022445522..
((CC..220011222200119900000022))

SS..CC..  aannggaajjeeaazzãã  ººooffeerrii  pprrooffeessiioonniiººttii
ccaatteeggoorriiaa  BB++  CC++  CC//  EE,,  ppeennttrruu
mmuunnccãã  îînn  ccoommuunniittaattee  ppee  ccaammiioonn
mmooddeerrnn,,    ssaallaarriiuu  22..440000  eeuurroo..  TTeell..
00775544881122772200..  ((CC..220011222200119900000077))
CCÃÃMMIINN  bbããttrrâânnii  ppaarrttiiccuullaarr
aannggaajjeeaazzãã  iinnfifirrmmiieerrãã..  00776666668833552244..
((CC..229911222200119900001155))
CCÃÃMMIINN  bbããttrrâânnii  ppaarrttiiccuullaarr
aannggaajjeeaazzãã  bbuuccããttããrreeaassãã  ppaarrtt--  ttiimmee..
PPrreeffeerraabbiill  ddiinn  ccaarrttiieerr  GGããvvaannaa  IIII..
TTeell..  00776666668833552244..
((CC..229911222200119900001166))
EExxttrraaggeerree  ffããccuuttãã  ppee  2299//1122//22001199
1155::3377::2200  ppeennttrruu  ddaattaa  ddee
3300//1122//22001199
FFIIRRMMÃÃ  AAnnvveellooppee  ººii  SSeerrvviiccee
aannggaajjeeaazzãã;;  vvuullccaanniizzaattoorr,,  ººooffeerr,,
mmaanniippuullaanntt,,  ccoonnttaabbiill  ººii  ggeessttiioonnaarr..
TTeell..  00774444331144221177..
((CC..117711222200119900001133))

VÂND aparat
medical

biorezonanþã (300
terapii).

0723333599. 

SC BADROM SERVICE SRL
angajează:

MANIPULANT,
GESTIONAR (de preferat fete)

şi ADMINISTRATOR
RETELE DE

CALCULATOARE -
ÎNTREŢINERE SITE

(part time).
Tel. 0744.314217.

Ziarul nostru îºi rezervã dreptul de a-ºi selecta
clienþii pentru anunþurile de micã publicitate.

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!

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

Poţi începe o afacere 
cu bani puţini !!!

OFERIM SPAŢII DE ÎNCHIRIAT 
pentru vânzări diverse în 

EN-gross-ul LEGUME/FRUCTE 
de pe str. Depozitelor, 

vizavi de CNCD.
Relaţii, la sediul firmei.

Preţurile sunt foarte accesibile !   

PENITENCIARUL SPITAL MIOVENI,
cu sediul în localitatea Mioveni, bd. Dacia nr.1, judeţul
Argeş, INTENŢIONEAZĂ să încheie CONTRACT de
PRESTĂRI SERVICII MEDICALE cu un MEDIC GENERALIST
(medicină de familie), pentru perioada 01.01 – 31.12.2020
cu posibilitatea prelungirii contractului în primul trimestru
al anului 2021, 7 ore/zi, 5 zile/săptămână – minim 35 ore
și maxim 40 ore/săptămână. Serviciile vor fi prestate în
cadrul Penitenciarului Mioveni cu sediul în Mioveni, bd.
Dacia nr.1, judeţul Argeş.
Condiţii minime impuse prestatorului de serviciu:
- să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare
la exercitarea profesiei de medic;
- să poată desfăşura activitatea în regim independent;
- să facă dovada că este membru al Colegiului medicilor din
România;
- să facă dovada asigurării privind răspunderea civilă pentru
greşeli în activitatea profesională;
- să fie posesor al unui titlu oficial de calificare în medicină
generală/familie;
- să încheie contract cu CASAOPSNAJ;
- să prezinte adeverin0ă cu vechime în muncă.
Valoarea fondurilor ce pot fi alocate pentru serviciile
prestate este de maxim 80 lei/oră fără TVA.
La elaborarea ofertei de pre0, ofertantul va avea în vedere
toate cerin0ele solicitate mai sus.
Oferta de preţ reprezentând tariful pe oră, se va transmite
până la data de 24.12.2019, ora 12:00, în plic închis cu
men0iunea ,,A nu se deschide până la data de 24.12.2019–
ora 12:00_ prin oricare din următoarele mijloace: poştă,
curier sau depunere directă la sediul instituţiei.
Caietul de sarcini poate fi ob0inut gratuit de la Penitenciarul
Spital Mioveni.
Informaţii suplimentare la telefon fix 0248/260.560 int.
223, 248, 245 sau 251.

SC CONSTRUCŢII angajează: 
INSTALATORI, ELECTRICIENI, FINISORI,
TÎMPLARI, MUNCITORI NECALIFICAŢI,
pentru detaşare în Londra, în perioada februarie 2020 -

decembrie 2020. Relaţii, tel. 0729101887.

Pentru dezvoltarea activităţii de distribu0ie carne porc,
DUMAGAS AGRI SRL din Pitesti, angajează  

CONDUCATORI AUTO 
(categoria C+E cu atestat) pentru distributie carne,

GESTIONAR şi 

MANIPULANT DEPOZIT.
Relaţii, la telefoane: 0723233796, 0731033575.

Anunţ public privind dezbaterea publică
SC Haditon 2002 SRL anunţă publicul interesat asupra
organizării şedinţei de dezbatere publică privind
emiterea Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru
activitatea Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi
a porcilor, cu capacităţi de peste: a) 40.000 de locuri
pentru păsări de curte(tineret înlocuire), desfăşurată
în comuna Davideşti, sat Voroveni, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Argeş, municipiul Piteşti, str. Egalităţii
nr. 50A, jud. Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 8.00 -
13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Argeş, Piteşti, str. Egalităţii nr. 50A, jud. Argeş (în
teremn de 30 zile de la data publicătii anunţului).

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu

SC Lukoil Romania SRL, cu sediul în municipiul Bucureşti,
Sector 1, str. Siriului nr. 20, corp A, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul "Dezafectare staţie
distribuţie carburanţi" propus a se realiza în municipiul
Piteşti, str. Calea Craiovei nr. 158, jud. Argeş. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Argeş, str. Egalităţii nr. 50A, jud. Argeş, în zilele
de luni pînă joi, între orele 9.00-13.00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură şi
cu date de identificare la sediul APM Argeş, str. Egalităţii,
nr. 50A, jud. Argeş.

FIRMĂ DE TRANSPORT INTERNAŢIONAL,
cu sediul în Piteş1, angajează 

ŞOFER cu experienţă pe 3.5T
(de preferat din Piteş1 sau din apropiere)
pentru transport internaţional de marfă,

prelată echipată corespunzător.
Salariu: 0.06 cen1 / km + salariu mimin

pe economie pe ţară (250 euro ).
Comunitate - 3 săptămâni /1 acasă. 

Tel. 0740.216.640.

ANGAJĂM 
ŞOFERI TIR

COMUNITATE
ŞI TUR-RETUR.

SALARIZARE COMUNITATE:
� Salariu NET 1.260  lei
� DIURNA pînă la 72
EURO /ZI.

Relaţii, la tel.
0758.255.487.
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SC angajează
VÎNZĂTOR

TONETĂ PRESĂ,
de preferat pensionar.

Tel. 0748192233.

SC angajeaza:
� PROIECTANT

GAZE
� INSTALATOR

GAZE(montat /demontat
contoare gaze).

Tel. 0722301315.

SC LAGUNA
TECHNOLOGY

caută
TRACŢIONIŞTI

pentru dube
frigo 22tone.

Tel. 0721.828.130

ANGAJEZ
ŞOFER LIVRATOR
produse alimentare.

Tel. 0744363825.

FIRMĂ de
construcţii

îşi măreşte echipa!
Angajăm pe perioadă

nedeterminată:
� ZIDARI/ZUGRAVI

� DULGHERI
� MUNCITORI NECALIFICAŢI.

Salariu atractiv.
Tel. 0751.092.005,

0722.230.929.

GRUP INDUSTRIAL DELTA INVEST,
lider al pieţei din România în cercetare-dezvoltare repere
injectate din mase plastice, proiectare-construcţie matriţe
şi injecţie mase plastice, RECRUTEAZĂ PERSONAL:
� INGINER PROIECTANT;
� RESPONSABIL CUMPĂRĂRI;
� ELECTRICIAN AUTOMATIST;
� MECANIC UTILAJE INSTALATOR;
� FOCHIST;
� CONFEC�IONER MONTATOR MOBILĂ.
Pentru domeniul construc4ii, disponibilitate deplasare:
� INGINER INSTALA�II SANITARE / TERMICE /
VENTIL�II;
� INSTALATOR; � ELECTRICIAN;
� SUDORI în construcţii cu condiţia apt lucru la înălţime;
� LĂCĂTUS MECANIC în construc4ii;
� DULGHER; � ZIDAR.
Oferim:
- Salariu competitiv;
- Pachet asigurare medicală privată;
- Mediu de lucru plăcut, dinamic;
- Training pentru formare și dezvoltare profesională;
- Posibilitate de dezvoltare a carierei.

Va rugăm să depuneţi CV-ul la adresa de e-mail:
recrutare@deltainvest.ro, pe fax 348 430 391 / 392 sau

la la sediul firmei SC DELTA INVEST SRL, Clucereasa-
Mioveni , Şoseaua Piteşti-Câmpulung Km 34, jud. Argeş.

SC ANGAJEAZĂ
�� VÎNZĂTOARE
magazin Găvana  

��  MĂCELAR
��  TRANŞATOR

MĂCELAR abator
��  MUNCITORI
NECALIFICAŢI.
Tel. 0744506582

ROMA2S TRANSYLVANIA 
angajează

• LĂCĂTUŞI MECANICI pentru
structuri metalice,

cunoastere desen tehnic
• SUDOR

• INGINER SUDOR -
obligatoriu diploma Inginer

Welding European.
Se oferă: salariu motivant,

bonuri de masă, contract pe
perioada nedeterminată.
Detalii la 0728 27 22 95.

commercial.roma2s@gmail.com

Firmă de construcţii angajează
� lăcătuş mecanic
� sudor � instalator
� muncitori necaliFicaţi.
Candidatul ideal:
-   studii: calificare sudor/lăcătuş mecanic/instalator
- experienţă ca buldoexcavatorist/ sudor/ lăcătuş
mecanic /instalator.

Relaţii, tel. 0248 27 27 97, 
e-mail: office@deltatermoconstruct.ro

S.C ANGAJEAZĂ  
��  VÎNZĂTORI magazin

Piaţa Găvana    
�� VÎNZĂTORI magazin

Prundu carne şi preparate
carne ��  MECANIC
ÎNTREŢINERE şi

REPARAŢII UTILAJE
ALIMENTARE.  Informaţii

la tel. 0744506583;
0744430982.

RESTAURANT CENTRAL
angajează: BUCĂTAR,

AJUTOR DE BUCĂTAR,
OSPĂTAR /

OSPĂTARIŢĂ.
TEL. 0723670611.

SOCIETATE COMERCIALĂ, cu sediul în Piteşti, angajează 
DISPECER TRANSPORT INTERNATIONAL.
Cerinţe: limba engleză, italiană nivel avansat, aptitudini

comunicare. Se acceptă şi fără experinţă.
Persoana contact: 0743388803, 

e-mail:totaltransmodalag@gmail.com.

SC RADICSTAR SRL angajează: 
� CONTABIL DE GESTIUNE cu experienţă
Cerinte: � studii economice � experienta minima 3 ani � cunos5nte legisla5ve in domeniul financiar-contabil
� seriozitate, aten5e la detalii si bineinteles predarea lucrarilor la 5mp � sa lucreze bine în echipa, de asemeni

sa ii placa lucrul cu clien5i � orientare catre rezultate � cunoastere program de contabilitate Charisma cons5tuie avantaj. 
Contact: resurseumane@radicstar.ro sau la nr. de tel. 0751303410.
� INGINER CONSTRUCTOR / DEVIZIST
Cerinte: l Nivel de studii: superioare, profil CONSTRUCTII � Capabil sa lucreze independent dar si sa performeze in echipa
�Cunos5nte aprofundate de lucru in acest domeniu � Competente bune de comunicare � Persoana organizata, atenta la detalii.
Contact: marius@radicstar.ro sau la nr. de tel. 0751303414.
� FRIGOTEHNIST - AUTOMATIST TERMOVENTILAŢII
Cerinte: � Studii de specialitate l Cunos5nte automa5zari - cons5tuie avantaj � Capabil sa lucreze independent dar si sa
performeze in echipa � Cunos5nte aprofundate de lucru in acest domeniu.
Contact: marius@radicstar.ro sau la nr. de tel. 0751303414.
� VÂNZĂTOR � pentru magazinele proprii (zona Trivale si Gavana) VANZATOARE cu experienta în domeniul alimentar. Oferim: � Pachet salarial
atrac5v. Contact: 0730582593 sau resurseumane@radicstar.ro

CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A., cu sediul
social în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A,
judeţul Argeş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Argeş
sub nr. J03/185/2000, având codul de înregistrare fiscală RO
13009001, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, convoacă la data de 29.01.2020, orele
1700, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi la orele 1800
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, la sediul
administrativ al societăţii din municipiul Piteşti, strada Tudor
Vladimirescu, blocul U2-U3, parter, judeţul Argeş.   

Ordinea de zi a şedinţei Ordinare este următoarea:
1. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie, fixarea
remuneraţiei acestora şi aprobarea Contractului/Contractelor de
mandat/de administrare încheiate între S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A.
şi membrii Consiliului de Administraţie.
2. Aprobarea rectificării cuantumului cotizaţiei anuale a S.C. APĂ-
CANAL 2000 S.A. către Asociaţia Club Sportiv Campionii Fotbal
Club Argeş.
3. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. APĂ-CANAL
2000 S.A. pe anul 2020.
4. Aprobarea Contractului de modificare şi reafirmare a
Contractului de Sprijin Municipal încheiat în 14 februarie 2014
între Municipiul Piteşti, S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. şi Banca
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.
5. Aprobarea Contractului privind contul de rezervă pentru
serviciul datoriei încheiat între S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A., Banca
Proiectului şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare.
6. Diverse.

Ordinea de zi a şedinţei Extraordinare este următoarea:
1. Aprobarea Actului Adiţional nr. 37 la Contractul de Delegare a
Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare
nr. 1/26.03.2010 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Argeş şi S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A.
2. Diverse.
Lista scurtă a candidaţilor pentru posturile de membru în Consiliul
de Administraţie al S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. se află la
autoritatea publică tutelară în conformitate cu prevederile H.G.
nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
Materialele incluse pe Ordinea de zi pot fi obţinute de la sediul
societăţii ori de pe pagina de internet www.apacanal2000.ro.
Acţionarii exercită dreptul de vot în adunarea generală,
proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă conform art.
120 din Legea nr. 31/1990, pot vota prin vot deschis personal,
prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice conform art. 44 din OUG nr. 109/2011, şi prin vot
secret numai pentru alegerea/revocarea membrilor Consiliului de
Administraţie şi Auditorului Financiar.
În situaţia neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare,
şedinţele se reconvoacă în data de 30.01.2020, orele, ordinea de
zi şi locul de desfăşurare ale şedinţelor fiind aceleaşi.   

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE, Mihai FOAMETE

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul
120/1259/2019 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, oferă spre
vânzare prin licitaţie publica deschisa cu strigare, in data de  03.01.2020
ora 09:00, in data de 10.01.2019 ora 09:00 si in data de 17.01.2109 ora
09:00 in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Argeș: Proprietate Imobiliara situata
in Mioveni, Bdul Dacia, bl. F1 in suprafa4a de 93,92mp la pre4ul de 163.486
Ron + TVAF in func4ie de prevederile legale, Autotractor Volvo
nefunc4ional din 2001 la pre4ul de 10.260 lei + Tva, Semiremorca Schimtz
din 2000 la pre4ul de 9.305 lei + TVA; Autoturism Volkswagen Touareg din
2005 nefunc4ionala la pre4ul de 13.099 lei + TVA, Autoutilitara DAF din
2005 nefunc4ionala si incompleta la pre4ul de 16.869 lei + TVA si
Autoturism Peugeot 307 nefunc4ional din 2002 la pre4ul de 4.056 lei +
TVA.  Pot participa la licitaţie persoane fizice sau juridice care fac dovada
achitării unei garanţii de 10% din valoarea bunului licitat. Detalii se obţin
la tel: 0740475296

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, cu sediul în municipiul Piteşti,
bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, organizează
concurs pentru ocuparea unui post de SUDOR şi a unui post de
INGINER la Serviciul Dispecerat.
Atribu4iile de bază ale postului de sudor constau în executarea
unor îmbinări metalice nedemontabile și a unor piese metalice
finite prin opera4ii de sudură sau tăiere, utilizând proceduri de
sudură cu arc electric, sudură substrat de flux, sudură cu plasmă
sau cu flacără oxiacetilenică, precum și lucrări de montare,
între4inere și reparare a unor structuri metalice.
Condi4iile de participare la concurs sunt: studii medii/ școală
profesională și calificare de sudor; apt din punct de vedere
medical pentru lucrul în condi4ii deosebite și pentru manipularea
manuală a maselor; constituie avantaj disponibilitatea de a
participa prompt la interven4ii în caz de necesitate.
Concursul constă într-o probă scrisă și un interviu care include și
elemente practice.
Bibliografia pentru concurs: Tehnici de sudură/ tipuri de sudură/
aparate de sudură (se pot studia manualele și căr4ile din literatura
tehnică de specialitate sau
http://www.sim.utcluj.ro/stm/download/Sudura/Curs%20Sudur
a.pdf); Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în
muncă.
Atribuţiile de bază ale postului de inginer constau în realizarea
activită4ilor de localizare a pierderilor de apă pe re4eaua de
distribu4ie a apei potabile, utilizând aparate de detec4ie.
Condiţiile de participare la concurs sunt: studii superioare în
domeniul inginerie mecanică, electromecanică, instalaţii pentru
construcţii, utilaj tehnologic, instalaţii hidraulice, absolvite cu
diplomă de licen4ă sau examen de diplomă în conformitate cu
legisla4ia în vigoare; capacitate de gestiune și organizare a
lucrărilor în teren și birou; cunoștin4e avansate de utilizare PC -
Office (Word, Excel, etc.) și a platformelor CAD.
Bibliografia pentru concurs: Regulamentul consolidat şi armonizat
al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din aria
de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş, judeţul Argeş
(poate fi accesat de pe pagina de web a operatorului
https://www.apacanal2000.ro/companie/structura_organizare.a
spx); Legea nr. 319/2016 privind sănătatea şi securitatea în
muncă.
Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu.
Candidaţii vor depune un CV şi copii ale: actului de identitate,
documentelor care atestă nivelul de studii şi calificarea în
domeniu, la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti,
bulevardul I.C. Brătianu nr. 24 A, judeţul Argeş, până la data de
10.01.2020, inclusiv, orele 16.00. 
Pentru informaţii suplimentare, referitor la anunţ, vă rugăm să
ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între
orele 08.00-16.00.
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AGEXIM SPEDITION
angajează

ŞOFER TIR
Comunitate şi

tur - retur.
Tel. 0732950039,

0723607608.

ZARIS AUTOCOM
angajeaza:

- SOFERI DISTRIBUITORI
- GESTIONARI
- PATISER.
Salarii superatractive.
Tel. 0724079452,
0729218492.

SC angajează:
- lăcătuş mecanic

cu experienţă
- Sudor

- buldoexcaVatoriSt.
Selectric şi Co2.

tel. 0720689965.

Dorim să ne mărim echipa!
Căutăm colegi noi pentru posturile:
� VÂNZĂTOARE
� OPERATOR - VÂNZĂTOR (call

center)
� PIZZER � AGENT VÂNZĂRI.

Dacă eş2 o persoană pozi2vă, veselă dar şi serioasă în
acelaşi 2mp, indiferent că ai sau nu experienţă în dome-

niu, te aşteptăm cu CV-ul la sediul nostru din pasajul
Teiuleanu nr. 48 (vis-a-vis de Prefectură). Mediu de lucru

plăcut, salariu mo2vant, program lucru 8 ore/ zi, în 2 ture.
Tel. 0748980808.

MODERN IMPEX SRL,
înfiintata în anul 1991, cu experienta
în domeniul transporturilor de peste

15 ani, angajeaza:

- SOFER INTERN
CIMENTRUC pentru

efectuare curse in zona Brasov.
Salariu NET 5.000 LEI.
- SOFER TIR
pentru transport comunitate.

Diurna 70 Euro/zi.
Tel. 0756079536.

SC EDEN DESIGN SRL angajează:
� INGINERI CONSTRUCTORI
� INGINERI INSTALAŢII
� ELECTRICIENI
� INSTALATORI
� SUDORI.

ooffeerriimm  ssaallaarriiii  aavvaannttaajjooaassee  ssii  ddeeccoonnttaarreeaa  ttrraannssppoorrttuulluuii..
Cv-urile la e-mail: ooffffiiccee@@eeddeenn--ddeessiiggnn..rroo  

Adresa: ppiitteessttii,,  ssttrr..  DDeeppoozziitteelloorr  nnrr..  88--1100  
tel. 00224488//661100115555..

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
� MECaNIC bULDOExCavaTOR � MECaNIC
MINIÎNCĂRCĂTOR � MECaNIC ExCavaTOR

PNEURI � MUNCITOR NECaLIfICaT 
� ZIDaR PIETRaR � ZUgRav � SUDOR

� fIERaR bETONIST � LĂCĂTUŞ MECaNIC.
Se oferă salarii atractive şi negociabile.

Relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.

COMPANIE MULTINAŢIONALĂ DE CATERING
angajează PATISER - COFETAR

pentru cantina Dacia Mioveni.
- experienţă în domeniu de minimum 2 ani
- program în 3 schimburi, 5 zile/săptămână, 8 h/zi
- pachet salarial motivant, se oferă spor de noapte şi
spor de weekend
- conditii legale, posibilităţi reale de avansare.
Persoana contact: Dan Sârbu – 0747 039 253.

SC angajează
vvîînnzzăăttoorr ttoonneettăă

pprreeSSăă,, de preferat
pensionar, ppeennttrruu  MMiioovveennii..  

tel. 0748192233.

BIDEPA ANGAJEAZA
AGENŢI DE INTERVENŢIE

CERINTE:  - Vîrsta cuprinsa intre 20 – 50 ani;
- Să deţină ATESTAT;
- Să  deţină permis de conducere;
- Fără cazier judiciar;
- Abilitati de comunicare si limbaj ingrijit;
- Studii medii;
Persoanele interesate vor trimite un C.V. la e-mail:
bidepapitesti@gmail.com  , iar cele selectionate vor fi
contactate telefonic pentru a se prezenta la interviu. 
Relatii suplimentare la telefon: 0744/312162.

SOCIETATE COMERCIALĂ
angajează ŞOFERI

PROFESIONIŞTI cu
experienţă pentru:

cimentruck, camion 40
to extern (tur-retur) şi

intern 40 to. Salariu
atractiv. Telefon 0754
812 152/0736 009 241

Ene Cristi.

ANGAJĂM 
ŞOFERI TIR

COMUNITATE
ŞI TUR-RETUR.

SALARIZARE COMUNITATE:
� Salariu NET 1.260  lei
� DIURNA pînă la 72
EURO /ZI.

Relaţii, la tel.
0758.255.487.

Restaurant MAGIC Trivale
vă invită să petreceţi un 

revelion 2020
cu un meniu rafinat şi muzică de cea

mai bună calitate:
iosf nistor band, gipsy casual,

constantin lătăreţu
Tel. 0723 646 404 / 0722 306 818 

Pentru dezvoltarea activităţii de distribuţie carne porc,
DUMAGAS AGRI SRL din Piteşti, angajează  

MANIPULANT
DEPOZIT. 

Program de lucru de 8 ore pe zi.
Relaţii, la telefoane: 0723233796, 0731033575.

SCP PIMSA cu sediul în com. Oarja Km 102, jud. Arges 
angajează OPERATORI PRODUCŢIE

cu şi fără experienţă. 
CĂUTĂM persoane organizate cu simţ de răspundere ca-
pabile să lucreze în 3 schimburi. 
OFERIM: transport gratuit, salariu atrac2v, bonus lunar,
bonus pentru recomandare, bonus de angajare, bonusuri
pentru Paste si Craciun,  2chete de masa. Contract pe pe-
rioada nedeterminata; posibilitate de ore suplimentare,
pla2te 200%, instruire la locul de munca. 

CV-urile se pot trimite la e-mail: info@pelzerpimsa.ro
sau pe fax la 0348/410900 sau se pot aduce la sediul

firmei. Pentru informa2i tel 0799803558; 0729106212. 

SC METABET CF SA PITEŞTI, cu sediul în str.
Tudor Vladimirescu nr.115,  angajează:
INGINER TOPOGRAF - 1 post

Cei interesaţi sunt rugaţi să depună un Curriculum Vitae şi o
scrisoare de intenţie la punctul de lucru, de luni până vineri,
între orele  08.00  -  16.00.

Relaţii suplimentare, la tel. 0248 22 11 80, int.130.

curier tV angajeaZă 

agenţi VÂnZări. 
tel. 0248/215740.

SC LPG AUTO GREEN
EXPERT SRL,

Piteşti, str. Depozitelor nr. 36 (in-
cinta Ileana Impex, lîngă staţia GPL)

� INSTALAŢII   
AUTO GPL

� ATELIER AUTORI ZAT
RAR - Montaj, diagnozã,
reglaje, repara ţii şi revizii.

Tel. 0248/610035,
0724 796 694, 
0767 518 852, 
0747 371 238.

S.C ANGAJEAZĂ
ŞOFERI TIR 

pentru Comunitate.
SALARIU 2.350 euro.

Tel. 0733799935;
0736620666.

SC ROSSI SPM TRADING
SRL ANGAJEAZĂ
PERSONAL

cu sau fără experienţă în
DOMENIUL TRICOTAJE. 

RELAŢII, la tel. 0745.992006 

operaţii de
cataractă

nou!!! exclusivitate în
argeş injecţii intraoculare

cu aVaStin          ta 
pentru degenereScenţa

maculară şi diabet.
la clinica de oftalmologie

doctor diaconu.
programări la tel. 0348/807890,
0348/807891, 0749/107756 sau 

e-mail: contact@clinicadiaconu.ro.
Filme video pe www.clinicadiaconu.ro

Fără injecţie doar cu picături

+-

FORCE ROMA INTERIM SRL angajează
SUDORI şi LĂCĂTUŞI. 
Detalii, la tel. 0771283246.

HOTEL VICTORIA
angajează:

- RECEPTIONERE
(limba engleza)
-BUCATAR SEF.

Salarii atractive.
Tel. 0722.320.047.

FIRMA DE
CONSTRUCTII
angajeaza 

- ELECTRICIAN
- INSTALATOR
- TOPOMETRIST
Tel. 0761348179.

SEGULA INTEGRATION-ROMANIA
ANGAJEAZĂ:

� lĂcĂtus construcŢii
metalice
� sudor
� vopsitor industrial.

Dacă sunteti interesati de un loc de munca care va ofera:
� Contract de munca pe perioada nedeterminata � Conditii
de munca si salarizare motivante � Al 13-lea salariu /an �
Tichete de masa(15 lei/tichet) � Decontare suma  transport

� Formare  continuă � Posibilitatea de deplasare în
străinătate, în functie de postul ocupat.

Aşteptãm candidaturile dumneavoastra pe e-mail: 
m.sandulescu@segulasir.ro; office@segulasir.ro; 
recrutare@segulasir.ro sau pe fax 0372 137 150 

Informaţii, la telefon 0372 137 142. 
CV-urile pot fi lasate şi la sediul societatii noastre din

Mioveni, DC83 CLUCEREASA.

Subsemnata Vasile Camelia Elena, reprezentanta a
S.C. “VICTORIA ACTION ESTATE” S.R.L., inainteaza un
Plan Urbanistic de Detaliu pentru investitia
“CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL (LOCUINTE
COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE)” in
municipiul Pitesti, strada Negru Voda, nr. 2,4,8,10 si
Tache Ionescu nr. 3, judet Arges.
Documentatia poate fi consultata la Primaria
Municipiului Pitesti, camera 27A.

SC Enviro Eco Business SRL anun1ă publicul interesat asupra deciziei
de emitere a acordului de mediu/respingerea solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul Instalarea unei unitati de
incinerare cu capacitate de 600 kg/ora si a unei instalatii  de
recuperare a caldurii cu o capacitate maxima de 700 l/ora, amplasat
în comuna Bradu, str Drumul 23, nr 21, judetul Arges.
Proiectul acordului de mediu/decizia de respingere și informa1iile
relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorită1ii
competente pentru protec1ia mediului Pitesti, strada Egalitatii nr 50
A, judetul Arges, în zilele de Luni-vineri, între orele 08.30-16.30,
precum și la următoarea adresă de internet www.apmag.anpm.ro
Observa1iile/contesta1iile publicului se primesc la sediul autorită1ii
competente pentru protec1ia mediului Pitesti, strada Egalitatii nr 50
A, judetul Arges, în termen de 10 zile de la data publicării anun1ului
pe pagina de internet a autorită1ii competente pentru protec1ia
mediului.

SC ALFA ROM angajează 
pentru atelierul din Mărăcineni:

- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE - 3 pos -
turi, cunoscător desen tehnic, cu experienţă;
- SUDOR MIG MAG - 1 post.

Se oferă salariu motivant, transport pe ruta Piteşti-
Mărăcineni, bonuri de masă.

Selecţia se face pe baza de interviu şi probă de lucru.
Informaţii, la tel. 0726372251

CV, la e-mail: recrutare@alfarom.net
Fax: 0348401904
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