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ANUN� VÂNZARE
C.I.I. DUCA ALEXANDRU în calitate de lichidator judiciar al debiotoarei
SC IN DOOR BUSINESS SRL cu sediul in sat Cotmeana, nr. 281, et.
Parter, camera 2, com. Stolnici, jud. Argeș, CIF: 17923000, dosar
nr.98/1259/2016 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, oferă spre
vănzare prin licitatie publică deschisă, cu strigare în data de 07.10.2019
ora 12:00 în Pitești, str. Banat, nr. 8, bl. C7, sc. A, ap. 13, jud. Argeș,
următoarele bunuri :
A. Ferma de crestere și ingrasarea porcilor compusa din Imobil teren
extravilan in suprafata de 10345 mp cu nr. cadastral 222, inscris in
cartea funciara 80173(provenita din cartea funciara de pe hartie cu
numarul 129) UAT Slobozia, jud Argeș cu urmatoarele constructii: C1
Bucatarie furajera + birouri in suprafata construita desfasurata de 236
mp; C2 Siloz in suprafata construita desfasurata de 105 mp ( Siloz
Marca PRIVE , capacitate 600 tone); C3 Siloz in suprafata construita
desfasurata de 105 mp ( Siloz Marca PRIVE , capacitate 600 tone); C4
Buncar descarcare in suprafata construita desfasurata de 22 mp; C5
Hala in suprafata construita desfasurata de 758 mp; C6 Hala in
suprafata construita desfasurata de 758 mp; C7 put in suprafata
construita desfasurata de 9 mp; Cabina poarta in suprafata de 7,5 mp;
platforma cantarire autovehicule in suprafata construita de 50,5 mp;
camera pompe apa in suprafata de 6,75 mp; magazie unelte in
suprafata construita de 118,3 mp și urmatoarele bunuri mobile: silozuri
de 27 tone - 4 buc; siloz cap de grajd - 2 buc; generator electric ecoprod
– 1 buc.; pompa sumersibila – 1 buc.; afm amestecator – 1 buc.; tractor
marca MC CORMICK de 85 cai putere – 1 buc.; cisterna vaccum 7500 l
– 1 buc.; mixer dejectii - 1 buc; echipament hala pentru medicamente
WESSTRON – 4 buc. ; aerisitor acoperis – 6 buc; snecuri pentru incarcare
si descarcare 66 Metri; instalatie mecanica la bucataria furajera 1 set;
instalatii mecanice la hale 2 seturi; centrala termica – 1 buc; DVR 16
canale video – 1 buc; calculator - 1 buc; compresor B63 Bauer 1 buc;
dozator de premix cu melc – 1 buc; umidometru – 1 set ; sistem
supraveghere – 1 buc; transformator – 1 buc; echipamente spalare sub
presiune - 2 buc ; ventilator aerisire siloz – 1 buc; sisteme aerisire –
ecoprod 2 buc; cantar rutier – 1 buc, la pretul de pornire de 2030277
lei + TVA conform normelor fiscale in vigoare.
B. teren extravilan in suprafata masurata de 6362 mp cu nr. cadastral
80636, inscris in cartea funciara 80636 UAT Slobozia, jud Argeș, la pretul
de pornire de 11930 lei + TVA conform normelor fiscale în vigoare.
În cazul in care bunurile nu se vand, se va organiza alta licita+ie în data
de 21.10.2019, în aceeasi locatie și in aceleași condi+ii.
În vederea participarii la licitatie, ofertan+ii vor depune in contul deschis
de lichidatorul judiciar, cel mai tarziu pana la ora licitatiei, o cautiune in
cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei.
Detalii se ob&in la nr. de telefon : 0721355010

UNiTaTea MiliTaRĂ 01261 PiTeŞTi,
din Ministerul Apărării Naţionale, OORRGGAANNIIZZEEAAZZăă  CCOONNCCUURRSS pentru
încadrarea următoarelor posturilor de execuţie de PeRSoNal Civil
contractual vacante, cu contract individual de muncă pe perioadă
nedeterminată, astfel:
� Îngrijitor debutant la căminul militar de garnizoană – 1
post – nu se cere vechime în muncă/specialitate;
� muncitor calificat ii (călcător lenjerie) la spălătoria
mecanică – 1 post – se cere vechime în muncă şi în specialitate
de minim 6 ani.
Calendarul concursului:
- data limită de depunere a dosarelor de concurs – 18.10.2019, ora
15.00;
- selecţia dosarelor de concurs – 21-22.10.2019;
- proba scrisă – 28.10.2019, începând cu orele 10.30;
- interviul – 01.11.2019, începând cu orele 10.00.
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul
U.M. 01261 Piteşti, str. Nicolae Dobrin nr. 2-4, localitatea Piteşti, jud.
Argeş, unde vor fi afişate toate detaliile organizatorice necesare.

Date de contact ale secretariatului, 
la telefon 0248/213000, int. 215, 172, 109.

Yildiz entegre 
este una dintre cele mai mari 

companii din industria prelucrării
lemnului, din lume, fiind

producător de MDF, Parchet şi Uşi, angajează
pentru unitatea de producţie din Oarja, jud. Argeş,

inspector protecţie civilă
• studii medii/superioare cu profil tehnic;
• absolvent al cursurilor de pregatire in domeniul PSI;

(CADRU TEHNIC PSI)
• absolvent al cursurilor de pregatire in domeniul protectiei

civile; (INSPECTOR)
• experienta minima  in domeniul PSI; 
• cunostinte avansate de legislatie in domeniul protectiei

civila si PSI.
CV-urile pot fi trimise la adresa noastră de e-mail sau
depuse la sediul companiei: Oarja, str. Yildiz nr. 1 , 

e-mail: recrutare@yildizentegre.ro Pentru mai multe
detalii despre poziţiile disponibile şi cerinţele noastre, ne

puteţi contacta şi la 0377 881 210.
Vă aşteptăm!

SoCieTaTe CoMeRCialĂ
angajează femei de

serviciu 
în zona oarja

Detalii, la 0760238305.

FiRMĂ De CoNSTRUCŢii
angajează:

- instalatori apă - canal;
- buldoexcavatorist;

- muncitori în construcţii.
Relaţii la tel. 0722528954.

FiRMĂ De CoNSTRUCŢii
caută pentru colaborare

(angajare) 
echipe: 

- instalatori apă - canal;
- muncitori în construcţii. 

Relaţii la tel. 0722528954. S.C. CoMaT aRGeŞ S.a. angajează:

� gestionar � lucrători comerciali
� şoferi cat. b, c, e, cu atestat

� sudori � lăcătuş mecanic
� muncitori necalificaţi.

CV-urile se vor depune pe adresa de e-mail:
comatarges@yahoo.com sau la sediul societăţii din 

str. Depozitelor nr. 27. Relaţii la tel. 0744519087.

BiRoU NoTaRial
angajează 

operatoare p.c.,
cunoştinţe editare

Microsoft, Word, excel, şi
cunoştinţe de gramatică

a limbii române. 
Relaţii, tel. 0745047114,
(între orele 11.00-16.00).

aNGaJeZ 
ajutor de
bucătar.

Tel. 0742296035.

ANGAJEZ 
şoferi tir. 
Tel. 0744755702.

DoDi PlaST TeCh angajează 
muncitori necalificaţi

(femei şi bărbaţi)
pentru sortat folie şi

extruderist folie cu
experienţă. Tel. 0745056754,

între orele 9.00- 18.00.

SC angajează: 
� proiectant

gaze
� instalator

gaze(montat/demontat
contoare gaze).

Tel. 0722301315.  
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