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VÂNZÃRI
DIVERSE

VVÂÂNNDD  22  ppaavviilliiooaannee  aappiiccoollee..  TTeell..
00776677000033990011..  ((CC..227700112200220000000066))FF

VVÂÂNNDD  3355  ffaammiilliiii  ddee  aallbbiinnee  ccuu  rreeggiimm
ddiinn  aannuull  22001199..  PPrreeþþ  nneeggoocciiaabbiill..  TTeell..
00772222339944997799..    ((CC..119900332200220000000055))

VVÂÂNNDD  eenn--ggrrooss,,  vvaarrzzăă  mmuurraattăă,,  44
lleeii//kkgg,,  330000  kkgg..  TTeell..  00772233333333559999..

VVÂÂNNDD  ffaammiilliiii  ddee  aallbbiinnee  ccuu  ssaauu  ffããrrãã
ccuuttiiii..  TTeell..  00774400887711008866..
((CC..227700442200220000001122))

ELECTRONICE

VÂNZÃRI
AUTO

ROMÂNEªTI
VVÂÂNNDD  SSuuppeerrNNoovvaa,,  ttaaxxee  aacchhiittaattee..
TTeell..  00775555338866770000..  ((CC..1122005522002299))

CCUUMMPPÃÃRR  aauuttoo  ppeennttrruu  pprrooggrraammuull
RRaabbllaa..  TTeell..  00774455114411662277..
((CC..005500552200220000000066))
VVÂÂNNDD  vvoouucchheerr..  TTeell..  00776611668877001144..
((CC..005500552200220000000077))

STRÃINE

VVÂÂNNDD  SSkkooddaa  SSuuppeerrbb,,  22000044,,
DDiieesseell,,  pprroopprriieettaarr..  NNuu  nneecceessiittãã
iinnvveessttiiþþiiii..  22..990000  eeuurroo..
00774400007788223377..    ((CC..111100552200220000000055))

VÎNZÃRI
IMOBILIARE
GARSONIERE

VVÂÂNNDD  ggaarrssoonniieerrãã  llâânnggãã
UUnniivveerrssiittaatteeaa  BBrrâânnccoovveeaannuu..    TTeell..
00777722227711339900..  ((CC..004400552200220000000044))
GGÃÃVVAANNAA  33,,  bblloocc  nnoouu,,  eettaajj  22  ccuu  lliifftt..
00773355555500222233..  ((CC..111100552200220000001111))
CCRRAAIIOOVVEEII  eettaajj  33,,  mmoobbiillaattãã,,  lliibbeerrãã,,
lliifftt..  00773355555500222233..
((CC..111100552200220000001122))
VVÂÂNNDD//  sscchhiimmbb  ggaarrssoonniieerrãã  ccoonnffoorrtt
rreedduuss  RRããzzbbooiieennii,,  ccuu  aappaarrttaammeenntt  ++
ddiiffeerreennþþãã..  TTeell..  00772244000000881199..
((CC..115500442200220000000055))
VVÂÂNNDD  ggaarrssoonniieerrãã  MMããrrããcciinneennii,,  3300
mmpp,,  ccff..  11,,  bbaallccoonn,,  8855..000000  lleeii..
00775511663311008844..    ((CC..227700442200220000001111))
VVÂÂNNDD  ggaarrssoonniieerrãã  2266  mmpp,,  ccff..  11++
bbooxxãã  ssuubbssooll  1155  mmpp,,  bblloocc
tteerrmmooiizzoollaatt  ººii  iiggiieenniizzaatt  iinntteerriioorr,,
hhoolluurrii,,  ssccããrrii,,  îînn  22001199,,  pprreeþþ  9955..000000
lleeii,,  nneeggoocciiaabbiill..  MMeerriittãã!!
00774400008844119977..    ((CC..005500552200220000001111))

Apartamente 
2 camere

VVÂÂNNDD  uurrggeenntt  aappaarrttaammeenntt  22
ccaammeerree,,  22  bbaallccooaannee,,  mmoobbiillaatt,,
iizzoollaatt,,  MMiioovveennii..  MMeerriittãã  vvããzzuutt..  TTeell..
00775566998866774455..  ((CC..227700442200220000000088))
VVÂÂNNDD  aappaarrttaammeenntt  22  ccaammeerree,,
GGããvvaannaa  22,,  îîmmbbuunnããttããþþiitt..  TTeell..
00772288665577331133..    ((CC..227700442200220000000099))
TTRRIIVVAALLEE,,  ccoonnffoorrtt  11  ddeeccoommaannddaatt,,
eettaajj  22,,  4433..000000  eeuurroo..  00773355555500222233..
((CC..111100552200220000001133))
GGÃÃVVAANNAA  33,,  mmoobbiillaatt  uuttiillaatt,,  bblloocc
nnoouu,,  eettaajj  iinntteerrmmeeddiiaarr..
00773355555500222233..  ((CC..111100552200220000001144))

VVÂÂNNDD  aappaarrttaammeenntt  9900  mmpp,,  eettaajj  22,,
vviillãã  TTrriivvaallee,,  9900..000000  eeuurroo..  TTeell..
00772222668800445533..  ((CC..112200552200220000000055))
VVÂÂNNDD  aappaarrttaammeenntt,,  6600  mmpp,,  eettaajj  33
((mmaannssaarrddãã  )),,  vviillãã  TTrriivvaallee,,  6600..000000
eeuurroo..TTeell..  00772222668800445533..
((CC..112200552200220000000066))

Apartamente 
3 camere

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)),,  5599..550000  eeuurroo,,  nneeggoocciiaabbiill..
00772200666622116622..  ((CC..bb..ff..  44559933))
TTRRIIVVAALLEE,,  CCoommpplleexx  11,,  eettaajj  33,,
ddiissppoonniibbiill  iimmeeddiiaatt,,  5566..000000  eeuurroo..
00773355555500222233..  ((CC..111100552200220000001155))
VVÂÂNNDD  aappaarrttaammeenntt  33  ccaammeerree,,
ccaarrttiieerr  TTuuddoorr  VVllaaddiimmiirreessccuu,,  zzoonnãã
ddeeoosseebbiittãã..  TTeell..  00774422005533772233..
((CC..007700552200220000000011))

CASE
VVÂÂNNDD  uurrggeenntt  vviillãã,,  TTrriivvaallee  llîînnggãã
MMaaggiicc  ppoozziiþþiiee  eexxcceelleennttãã,,  ttooaattee
uuttiilliittããþþiillee,,  nneeggoocciiaabbiill..  TTeell..
00773399995500224477..  ((CC..115500442200220000000011))
VVÂÂNNDD//  sscchhiimmbb  ccaassãã  BBuuddeeaassaa,,
rreennoovvaattãã  ttoottaall,,  ttooaattee  uuttiilliittããþþiillee,,  ttoottuull
nnoouu  ..TTeell..  00773344991177000033
((CC..116600332200220000000088))
VVIILLÃÃ  ,,  llaa  pprreeþþ  ddee  aappaarrttaammeenntt  ,,  îînn
VVaalleeaa  UUrrssuulluuii,,  llîînnggãã  HHaann  tteerreenn,,
uuttiilliittaaþþii..  TTeell..  00777700335566995555..
((CC..005500552200220000000011))

TERENURI
TTEERREENN  iinnttrraavviillaann  ªªtteeffããnneeººttii--
PPrriimmããvveerriiii,,  88..000000  mmpp,,  uuttiilliittããþþii,,
ppaarrcceellaabbiill,,  nneeggoocciiaabbiill..
00772299115511441166..((CC..113300332200220000000011))

VVÂÂNNDD  tteerreenn  22..880000  mmpp..  TTeell..
00775588550088663399..    ((CC..224400442200220000000044))
VVÂÂNNDD  tteerreenn  22..880000  mmpp,,  llaa  1155  kkmm
ddee  PPiitteeººttii..  TTeell..  00775588550088663399..
((CC..005500552200220000000044))

VVÂÂNNDD  uurrggeenntt  ssuubb  pprreeþþuull  ppiieeþþeeii,,
tteerreenn  11..443355  mmpp,,  TTrriivvaallee--  ccaarrttiieerr
vviillee,,  ccuu  uuttiilliittããþþii..  TTeell..  00774488002255772255..
((CC..227700112200220000002222))

VVÂÂNNDD  tteerreenn  iinnttrraavviillaann,,  ssttrr..  BBuunnaa
VVeessttiirree  2200,,  BBrraadduu,,  66  lloottuurrii::  550055--
558855  mmpp,,  11  lloott::  11..005511MMPP..  TTeell..
00772222556611001177..  ((CC..1155004422002200000022))  
VVÂÂNNDD  tteerreenn  iinnttrraavviillaann,,  ssttrr..  BBuunnaa
VVeessttiirree  2200,,  BBrraadduu,,  66  lloottuurrii::  550055--
558855  mmpp,,  11  lloott::  11..005511MMPP..  TTeell..
00772222556611001177..  ((CC..1155004422002200000022))  
AAVVAANNTTAAJJOOSS!!  66..550000  mmpp  iinndduussttrriiaall,,
sseennss  ggiirraattoorriiuu  VVaammãã..
00774488002255772255..    ((CC..009900332200220000000022))

OOFFEERRTTÃÃ!!  550000  mmpp,,TTrriivvaallee--  ssttrr..
PPrruunniilloorr,,  îînnttrree  vviillee..  00774488002255772255..
((CC..009900332200220000000033))

SPAÞII
OOFFEERR  sspprree  îînncchhiirriieerree  4400  mmpp,,  ppiiaaþþaa
CCeeaaiirr..  00774444886600770022..
((CC..005500552200220000001155))

ÎÎNNCCHHIIRRIIEEZZ  ccaammeerrãã  1133  mmpp,,  BBdd..
RReeppuubblliicciiii  nnrr..  111122..  TTeell..  00772211224400772299..
((CC..112200332200220000001100))

LLiicceeuull  TTeehhnnoollooggiicc  VViiccttoorr
SSllããvveessccuu--  RRuuccããrr  ssccooaattee  sspprree
îînncchhiirriieerree  ssppaaþþiiuu  2200  mmpp,,  îînn  iinncciinnttaa
uunniittããþþiiii  ººccoollaarree,,  ppuunnccttuull  mmaaggaazziiii,,
nneerraaccoorrddaatt  llaa  uuttiilliittããþþii..  TTeell..  00224488//
554422668899..    ((CC..ff..  33115566))

ÎNCHIRIERI
PPAARRTTIICCUULLAARR  ooffeerr  ccaassãã
bbããttrrâânneeaassccãã  llaa  þþaarrãã,,  2200  kkmm  ddee
PPiitteeººttii,,  uunneeii  ffaammiilliiii  nneevvooiiaaººee,,
mmaaxxiimm  33  ppeerrssooaannee,,  ccuu  sseerrvviicciiuu  îînn
PPiitteeººttii..  TTeell..  00773311003311111144..    ((CC..ff..
33444400))
OOFFEERR  îînncchhiirriieerree  aappaarrttaammeenntt  33
ccaammeerree,,  ccoonnff..  11,,  ddeeccoommaannddaatt,,
TTrriivvaallee,,  mmoobbiillaatt,,  uuttiillaatt..  TTeell..
00774444227700006699..    ((CC..111100552200220000000022))
PPRRIIMMEESSCC  îînn  ggaazzddãã  ffaattãã//  ddooaammnnãã,,
tteerrmmeenn  lluunngg,,  115500  lleeii..  00774400661111880022..
((CC..112200552200220000001100))

ÎÎNNCCHHIIRRIIEEZZ  ggaarrssoonniieerrãã  ccoonnffoorrtt  II,,
cceennttrraallãã,,  ddeeccoommaannddaattãã,,  mmoobbiillaattãã,,
uuttiillaattãã,,  GGããvvaannaa..  00774444335555669999..
((CC..004400552200220000000088))

ÎÎNNCCHHIIRRIIEEZZ  ggaarrssoonniieerrăă  FFaabbrriiccaa  ddee
BBeerree,,  llaa  vviillăă..  TTeell..00772233881111991199..
((CC..006600552200220000000077))

OOFFEERR  sspprree  îînncchhiirriieerree  ggaarrssoonniieerrãã
ccoonnffoorrtt  II,,  mmoobbiillaattãã  ººii  uuttiillaattãã,,  zzoonnaa
EErreemmiiaa  GGrriiggoorreessccuu,,  nnuummaaii  ppeennttrruu
nneeffuummããttoorrii..  TTeell..  00774488004400440077;;
00334488//442211998877..  ((CC..005500552200220000001188))

OOFFEERR  îînncchhiirriieerree  aappaarrttaammeenntt  22
ccaammeerree,,  mmoobbiillaatt,,  uuttiillaatt,,  GGhheeoorrgghhee
DDoojjaa--  CCrraaiioovveeii,,  223300  eeuurroo..  TTeell..
00772222552222779911..  ((CC..111100332200220000001100))

ÎÎNNCCHHIIRRIIEEZZ  ggaarrssoonniieerrãã  llaa  ccaassãã,,
ppeennttrruu  ttiinneerrii  nneeffuummããttoorrii,,
sseemmiicceennttrraall,,  ccoonnttoorriizzaattãã,,  iinnttrraarree
sseeppaarraattãã,,  550000  lleeii..  00773333992299443388..
((CC..112200552200220000000011))

OOFFEERR sspprree  îînncchhiirriieerree  aappaarrttaammeenntt
22  ccaammeerree  mmoobbiillaatt,,  cceennttrraallăă,,  PPooppaa
ŞŞaappccăă..  TTeell  00774455442277117700..
((CC..006600552200220000000055))

GGAARRSSOONNIIEERRÃÃ  DDeeddeemmaann,,
ccoommpplleett  mmoobbiillaattãã,,  uuttiillaattãã..  TTeell..
00774400112288888866..    ((CC..112200552200220000000022))

ÎÎNNCCHHIIRRIIEEZZ  aappaarrttaammeenntt  ,,  eett..  22,,  îînn
vviillãã,,  TTrriivvaallee,,  440000  eeuurroo,,  TTeell..
00772222668800445533..  ((CC..112200552200220000000044))

LOCURI DE VECI

OFER spre închiriere
apartament 2 camere,

central, mobilat,
complet utilat, centralã,

termopane, preþ
negociabil. Tel.

0726303712.
(C.120520200002) 

ÎNCHIRIEZ
HALĂ SERVICE,

STRADAL, 
Depozitelor, 200 - 436 mp.
Tel. 0799 00 88 33. 

CADASTRU
CERTIFICAT 
ENERGETIC

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

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND TEREN 50.000
mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 mp.
Tel. 0799 00 88 22.

VÂND VW Tiguan,
fabricaþie, 2009, unic

proprietar, Diesel, 4X4,
extra-full. 0744313866. ) 

VÂND VW CRAFTER, an
2007, motor 2.5, dubã

3.5 tone. Tel.
0744313866.  (C.C: bf.2) 

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 pianinã, perfectã
stare, acordatã. Tel.
0744313866. (C.C: bf.

4882) 

OFER închiriere
apartament 3 camere,
conf. 2, et. 1, Banat,
centralã, 180 euro.

0721301720.
(C.130520200008)

VÂND apartament 2
camere, la 10 km de
Piteºti. Apartamentul

are 40 mp, boxã
separatã 260 mp teren,
toate utilitãþile ºi totul

schimbat, nou, la cheie.
Preþ 23.000 euro. Tel.

0720411585.
(C.130520200006)

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 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.

��  Anunþurile se primesc în zilele lucrãtoare, luni - vineri, între orele 9 ºi 15, (situatie pe durata crizei medicale -
COVID19).
�� Tarifele sînt postate pe www.curier.ro, la secþiunea publicitate.

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

MMAASSAAJJ  ddee  rreellaaxxaarree  nnuummaaii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee
sseerriiooaassee..  00775511332299883355..    ((CC..110000442200220000000011))

BBLLOONNDDÃÃ  oocchhii  aallbbaaººttrrii,,  ssuunnããmmãã  ººii  nnuu  vveeii  rreeggrreettaa..
TTeell..  00775544442255449944  ((CC..111100552200220000001100))

OOAANNAA..  TTee  aaººtteepptt  llaa  mmiinnee  ppeennttrruu  cclliippee  ddee  vviiss..

00774400990055883311..  ((CC..111100552200220000000099))

AAiiccii  ssee  ooffeerrăă sseennzzaaţţiiii ttaarrii!!

ASOCIATIA DE TINERET SOLARIS
ORGANIZEAZÃ: 

� 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 2299..0055..22002200

� STIVUITORIST
� MACARAGIU
� FOCHIST
(OPERATOR CAZANE)

� AUTOMATIŞTI CENTRALE TERMICE
� LIFTIER
� OPERATORI RECIPIENTE GPL
� LABORANT OPERATOR TRATAREA APEI

APARTAMENTE NOI - TEILOR
Central, str. Teilor / Exerciţiu,

�� GARSONIERE şi APARTAMENTE de la 50.540 euro
��  Finisaje de lux ��  Compar0mentări 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 33

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.
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VVÂÂNNDD  22  ccrriippttee  îînn  cciimmiittiirruull  VVaalleeaa
MMaarree--  ZZããvvooii..  TTeell..  00776622008800880033..
((CC..112200552200220000000011))

VVÂÂNNDD  ddoouuăă  ccrriippttee  cciimmiittiirr  TTrriivvaallee--
MMaaggiicc..  TTeell..  00772211777799443333..
((CC..227700442200220000000088))

SERVICII
ÎNGRIJIRE

PPAARRTTIICCUULLAARR  ooffeerr  ccaassãã
bbããttrrâânneeaassccãã  llaa  þþaarrãã,,  2200  kkmm  ddee
PPiitteeººttii,,  uunneeii  ffaammiilliiii  nneevvooiiaaººee,,
mmaaxxiimm  33  ppeerrssooaannee,,  ccuu  sseerrvviicciiuu  îînn
PPiitteeººttii..  TTeell..  00773311003311111144..    ((CC..ff..
33444400))

PRESTÃRI 
SERVICII

RREEPPAARRAAÞÞIIII  MMAAªªIINNII  SSPPÃÃLLAATT
AAUUTTOOMMAATTEE--  CCOOCCIIOOAABBÃÃ..
GGAARRAANNÞÞIIEE  1122  LLUUNNII..
DDEEPPLLAASSAARREE  GGRRAATTUUIITTÃÃ..
00224488//664455554433;;  00772233332211771166;;
00774488333311554455..  ((CC..223311222200119900000077))

ZZIIDDÃÃRRIIEE,,  tteennccuuiieellii,,  gglleett,,  ffaaiiaannþþãã,,
ggrreessiiee,,  tteerrmmoossiisstteemm..  PPrreeþþuurrii  ffããrrãã
ccoonnccuurreennþþãã..  TTeell..  00774455443300225522..
((CC..004400552200220000000033))

EEXXEECCUUTTÃÃMM  îînn  eecchhiippãã  tteennccuuiieellii,,
tteerrmmoossiisstteemm,,  tteennccuuiiaallãã  ddeeccoorraattiivvãã
ssttrruuccttuurraattãã,,  gglleett,,  rriiggiippss,,  ººaappee,,
ggaarrdduurrii,,  aaccooppeerriiººuurrii,,  eelleeccttrriiccãã,,
ppaarrcchheett  llaa  pprreeþþuurrii  aavvaannttaajjooaassee..
TTeell..  00776600885577224455..
((CC..227700442200220000000022))

AAMMEENNAAJJÃÃRRII  iinntteerriiooaarree..
00775544443399334455..  ((CC..111100552200220000000044))

FFIINNIISSÃÃRRII  iinntteerriiooaarree  ccuu  pprreeþþ  rreedduuss..
00773399991155449933..  ((CC..112200552200220000000033))

EECCHHIIPPÃÃ  eexxeeccuuttãã  oorriiccee
ccoonnssttrruuccþþiiee..  TTeell..  00778877882222000000..
((CC..113300552200220000000077))

MEDICALE

MEDITAÞII
MMAATTEEMMAATTIICCÃÃ  oorriiccee  nniivveell..  PPrriimmaa
ººeeddiinnþþãã  ggrraattiiss..  PPoossiibbiill  aaccaassãã  llaa
eelleevv..  00772266334488224433..
((CC..005500552200220000000022))

DIVERSE
VVÂÂNNDD  ffaammiilliiii  ddee  aallbbiinnee  ccuu  ssaauu  ffããrrãã
ccuuttiiii..  TTeell..  00774400887711008866..
((CC..228800442200220000000055))

ANIMALE

CCRREESSCCÃÃTTOORR,,  vvâânndd  ppuuii  cciioobbããnneesscc

ggeerrmmaann,,  ppããrriinnþþii  ccuu  ppeeddiiggrreeee,,  33  lluunnii..

00774444662200339922..  ((CC..001100332200220000001100))

VVÂÂNNDD  ppuuii  cciioobbăănneesscc  ggeerrmmaann,,  rraassăă
ppuurrăă,,  66  ssăăppttăămmâânnii..  TTeell..

00774400006600889966..

VVÂÂNNDD  ppoorrcc  110000  kkgg,,  1122  lleeii//kkgg..  TTeell..
00774433776666997799..

MAGIE

MATRIMONIALE
TTÂÂNNÃÃRR,,  îînnaalltt,,  ssiinncceerr,,  nneeaallccoooolliicc,,
aamm  uunn  bbããiiaatt  ccaauutt  ddoommnniiººooaarrãã//
ddooaammnnãã,,  sseerriiooaassãã,,  ffrruummooaassãã
ppeennttrruu  pprriieetteenniiee//  ccããssããttoorriiee..
00775555338866770000..  ((CC..112200552200220000001111))

MICI AFACERI
OOFFEERR  îîmmpprruummuuttuurrii..  00774400557744003355..
((CC..111100552200220000000011))

VVÂÂNNDD  ccaabbiinnãã  tteerrmmooppaann  44  mmpp,,
ssttaarree  ffooaarrttee  bbuunnãã,,  pprreeþþ  nneeggoocciiaabbiill..
00772211443333001122..    ((CC..005500552200220000001144))

VVÂÂNNDD  ssppããllããttoorriiee  sseerrvviiccee  aauuttoo,,
ªªtteeffããnneeººttii,,  556600  mmpp,,  ddeesscchhiiddeerree  2255
mm,,  pprreettaabbiill  oorriiccee,,  114400..000000  eeuurroo..
TTeell..  00778844441199009900..
((CC..111100552200220000000088))

VVÂÂNNDD  ssppããllããttoorriiee  sseerrvviiccee  aauuttoo,,
ªªtteeffããnneeººttii,,  556600  mmpp,,  ddeesscchhiiddeerree  2255
mm,,  pprreettaabbiill  oorriiccee,,  114400..000000  eeuurroo..
TTeell..  00778844441199009900..
((CC..111100552200220000000088))

VVRREEII  ssãã  aaii  pprroopprriiaa  ttaa  aaffaacceerree??
OOffeerriimm  ccoonnssuullttaannþþãã  ººii  sspprriijjiinn
ppeennttrruu::  îînnfifiiinnþþaarree  IIII,,  IIFF,,  PPFFAA,,
îînnrreeggiissttrraarree  fifissccaallãã  AANNAAFF,,
aauuttoorriizzaaþþiiii  ddee  ffuunnccþþiioonnaarree,,  eevviiddeennþþãã
ccoonnttaabbiillãã,,  ddeeppuunneerree  ddeeccllaarraaþþiiii
fifissccaallee  ººii  eevviiddeennþþaa  ssaallaarriiaattiilloorr..  TTeell..
00775555223333110077..      ((CC..005500552200220000001122))

ANGAJÃRI
LLAABBOORRAATTOORR  aannaalliizzee  mmeeddiiccaallee
aannggaajjeeaazzãã::  aassiisstteenntt  mmeeddiiccaall,,
bbiioolloogg,,  cchhiimmiisstt,,  bbiioocchhiimmiisstt..  TTeell..
00772222551111222288..    ((CC..ff..  33444400))
AANNGGAAJJEEZZ    ffeettee  ppeennttrruu  vviiddeeoo  cchhaatt..
SSaallaarriiuu  mmoottiivvaanntt..  TTeell..
00774444556611779955..  ((CC..oo..pp..))
AANNGGAAJJÃÃMM  mmeesseerriiaaººii  ccaalliifificcaaþþii,,
nneeccaalliifificcaaþþii  îînn  ccoonnssttrruuccþþiiii..
00776677559911660055..    ((CC..111100552200220000000033))
RREESSTTAAUURRAANNTT  ZZaarraazzaa  aannggaajjeeaazzãã
bbuuccããttaarr  ººii  aajjuuttoorr  ddee  bbuuccããttaarr  ccuu
eexxppeerriieennþþãã..  TTeell..  00776644666600555555..
((CC..004400552200220000000055))

AANNGGAAJJEEZZ  mmuunncciittoorrii  îînn  ccoonnssttrruuccþþiiii
ººii  ssppaaþþiiii  vveerrzzii..  AAssiigguurr  ccaazzaarree..
00772288222211775500..  ((CC..005500552200220000000055))
AANNGGAAJJEEZZ  mmuunncciittoorrii  ccaalliifificcaaþþii  îînn
ccoonnssttrruuccþþiiii  ccuu  ppeerrmmiiss  ddee
ccoonndduucceerree  ººii  bbuullddooeexxccaavvaattoorriisstt,,
ddiinn  PPiitteeººttii  ººii  aapprrooppiieerree..    SSaallaarriiuu
aattrraaccttiivv  ++  bboonnuurrii..  TTeell..
00774444332244667766..  ((CC..228800442200220000000099))
SS..CC..  AAnnggaajjeeaazzãã  mmuunncciittoorrii  îînn
ddoommeenniiuull  aammeennaajjããrriilloorr  iinntteerriiooaarree
((ccuunnoossccããttoorrii  rriiggiippss,,  gglleett,,  vvooppsseeaa))..
TTeell..  00772244220011992233..
((CC..111100552200220000000066))
MMEECCAAFFLLOORR  IINNVVEESSTT  aannggaajjeeaazzăă
ppeennttrruu  ppuunncctt  ddee  lluuccrruu  MMăărrăăcciinneennii,,
ffrreezzoorr  ppeennttrruu  mmaaşşiinnaa  aalleezzaatt  şşii
ffrreezzaatt  ttiipp  BBoohhrrwweerrkk  AAFF  6633..  TTeell..
00774466227700885500..((CC..118811112200119900000044))

FFIIRRMMÃÃ  aauuttoorriizzaattãã  aannggaajjeeaazzãã  îînn
ccoonnssttrruuccþþiiii  mmuunncciittoorrii  ccaalliifificcaaþþii  ººii
nneeccaalliifificcaaþþii..  TTeell..  00775566771144997744..
((CC..228800442200220000000044))

AANNGGAAJJEEZZ  ssppããllããttoorr  aauuttoo,,
ªªtteeffããnneeººttii..  SSaallaarriiuu  mmoottiivvaanntt..  TTeell..
00778844441199009900..    ((CC..111100552200220000000077))
AANNGGAAJJÃÃMM  zziiddaarrii,,  ffaaiiaannþþaarrii,,
zzuuggrraavvii,,  ccuu  eexxppeerriieennþþãã..  SSaallaarriiuu  ddee
llaa  33..000000  lleeii..  00775566331133779966..
((CC..112200552200220000000033))

AANNGGAAJJEEZZ    ffeettee  ppeennttrruu  vviiddeeoo  cchhaatt..
SSaallaarriiuu  mmoottiivvaanntt..  TTeell..
00774444556611779955..  ((CC..oo..pp..))
FFIIRRMMÃÃ  aauuttoorriizzaattãã  aannggaajjeeaazzãã  îînn
ccoonnssttrruuccþþiiii  mmuunncciittoorrii  ccaalliifificcaaþþii
fifinniissaajjee  iinntteerriiooaarree  ººii  ccaassee  llaa  rrooººuu..
00775566771144997744..    ((CC..113300552200220000000055))

ÎN sprijinul oamenilor cu
probleme vine cu multe

leacuri RODICA,
binecunoscutã de

Dumnezeu prin puterea
ei deosebitã, harurilor
sfinte, lunã favorabilã.
0759550302.  (C.bf::

1819) 

Ferma alboTa
comercializează:

� piu carne - 10 lei
� rasă mixtă - 10 lei
� curcani albi şi bronzaţi 
� bibilici, raţe.

Albota, str. Petrochimistului
nr. 467B, după Institutul de Cercetare.

Tel.  0742 746 558.

VÂND aparat medical
biorezonanþã (300

terapii). 0723333599.

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

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!

FAMILIE de pensionari
cãutãm sã îngrijim o
gospodãrie. Tel. 0755000581.  

Vreau sã am un 
loc de Muncã!

S.C. angajează 
MECANIC

ÎNTREŢINERE UTILAJE
CONSTRUCŢII. Salariu
motivant. Relaţii la tel.

0723359850.

Societate de construcţii cu experienţă
angajează: 

STRUNGARI, MUNCITORI CALIFICAŢI
în amenajări interioare şi exterioare. 

Salarii atractive.
Telefoane:  0727 760 240; 0799 803 583.

S.C. DODI PLAST TECH
angajează: 

- OPERATOR EXTRUDERIST cu experien/ă în
fabricarea foliei; 

- MUNCITORI NECALIFICA�I - bărba/i. 
Tel. 0756198593

S.C. angajează:
LĂCĂTUȘ MECANICI;

SUDORI ELECTRICI și CO
2. Salariu net(în mână) 

de la 2.600 lei + 
1 bon masă/ zi.

Tel. 0726348221. 

Societate de construcţii
cu experienţă angajează

INGINERI, MAIŞTRI,
ELECTRICIENI, BULDO--

EXCAVATORIŞTI,
DESERVENŢI utilaje,

LĂCĂTUŞI MECANICI şi
SUDORI.

Salarii atractive. 
Tel.:  0727 760 240; 0799

803 583.

ANGAJĂM ŞOFER
pentru LIVRARE

PRODUSE de
PANIFICAŢIE.

Tel. 0756049965.

Societate de transport
cu experienta angajeaza

CONDUCATORI
AUTO

INTERNATIONALI
Telefon: 0740 875 433.

ANIMALE PIERDUTE
PIERDUT CÂINE CIOBĂNESC

DE ANTOLIA/ KANGAL,
VÂRSTA 1 AN, CULOARE
CREM, ÎN ZONA OARJA,

JUD. ARGEŞ. RĂSPUNDE LA
NUMELE MAVI. DACĂ AVEŢI
INFORMAŢII VĂ RUGĂM SĂ

SUNAŢI LA TEL.
0737904750

MESAJE ÎNDOLIATE

SOCIETATE
COMERCIALA angajează 

STIVUITORIST,
MANIPULANT

și AJUTOR GESTIONAR
pentru depozit materiale

de construc3ii situat
în Bascov. Salariu + tichete
de masă. Program de lucru

8 ore. CV-urile se pot
transmite pe: 

office@alvvimar.ro  
Rela/ii la tel. 0744.519.013.

ANGAJEZ

ŞOFERI TIR
TRANSPORT INTERN

ŞI TUR- RETUR. 
Tel. 0747096285.

Societate Comercială
angajează 

ECONOMIST 
cu experienta. 
Relaţii la tel.
0732100513.

ANGAJEZ ŞOFER
AUTOBASCULANTĂ 8 X

4, PUNCT DE LUCRU
ALEXANDRIA-

TELEORMAN. 170 lei/ zi.
Tel. 0745349423. 

Angajez 
ŞOFER LIVRATOR

PRODUSE
ALIMENTARE. 
Tel. 0744363825.

RED PROIECT CONCEPT
SRL angajează

BULDOEXCA--
VATORIST.

CV mail
ramona.dragusin@

yahoo.com.
Tel. 0759 018184.

S.C FMB PLASTICS S.RL, anunta publicul interest asupra
depunerii solicitarii de emitere  a acordului de mediu pentru
proiectul: ‘” Construire atelier mecanic, imprejmuire si
platforme exterioare””, propus a fi amplasat in orasul
Mioveni, Str. Ing Vasile Costescu, nr 12, jud Arges, titular SC
FMB Plastics SRL.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Arges, municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr 50 A,
str. Egalitatii, nr 50A, jud Arges, in zilele de luni-vineri, orele
8-13 si la sediul SC FMB Plastics, orasul Mioveni, Str. Ing
Vasile Costescu, nr 12, jud Arges( fosta strada Parasti), jud
Arges, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-13.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
S.C. INTENS PREST SRL titular al proiectului “Exploatare agre-
gate minerale, terasă mal stâng râul Argeş S=0,67 ha, co-
muna Călineşti, judeţul Argeş”, în comuna Călineşti, sat
Călineşti, jud. Argeş  anunţă publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare – se supune  evaluării impactului
asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului si nu necesită parcurgerea celor-
lalte etape ale procedurii de evaluare adecvată şi asupra
corpurilor de apă.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Arges, din municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A,
în zilele de luni-vineri,  între orele 8.00 - 14.00, precum şi la ur-
mătoarea adresă de internet www.apmag.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării prezentului anunţ.
2.  Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce
priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediu-
lui la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş, din mu-
nicipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A,  în zilele de luni-vineri,
între orele 8.00 - 14.00, precum şi la următoarea adresă de e-
mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro (în ter-
men de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de
internet a APM Arges ). 

Subsemnatul Andreescu Marius inainteaza un Plan
Urbanistic de Detaliu pentru investitia “CONSTRUIRE
LOCUINTA P+2E” in municipiul Pitesti, strada
Garoafelor nr. 3B, judet Arges.
Documentatia poate fi consultata la Primaria
Municipiului Pitesti, camera 27A.

PRIMARIA LEORDENI avand  sediul in comuna
Leordeni initiaza elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal
(PUZ + RLU) situat in , Comuna Leordeni sat Baila
nr.137,pentru obiectivul « Rectificare limita
intravilan».

Cu durere în suflet anunþãm trecerea la
cele veºnice a celei care a fost soþie, 

mamã ºi bunicã, 
SSTTOOIICCAA  FFLLOOAARREEAA..  

Cei care doresc sã-i aducã un ultim omagiu
sunt aºteptaþi la Capela Militarã din Piteºti.

Înmormântarea va avea loc azi,
14.05.2020, la Cimitirul Militar, Piteºti.

Odihneºtete în pace, suflet bun! 
FFiiuull,,  nnoorraa..
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ANGAJĂM
ŞOFERI TIR

COMUNITATE,
TURCIA ŞI ANGLIA.

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

Relaţii, la tel.
0758.255.487.

Firmă de construcţii angajează
� secretară � tehnician devize

Cerinţe: studii superioare
� buldoexcavatorist � lăcătuş
mecanic � instalator � muncitori
necaliFicaţi.

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

office@deltatermoconstruct.ro

AGEXIM SPEDITIONangajează
ŞOFER TIR
Comunitate şi

tur - retur.Tel. 0732950039,0723607608.

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.roma2sAgmail.com
ZARIS AUTOCOMangajează

MECANIC
INTRETINERE

UTILAJESalariu superatractive.Tel. 0724079452,
0729218492.

PROINSTAL PIPE SRL,angajează
INSTALATORI
termo-sanitariSalariu motivant, integralpe contract de muncă,pentru lucrări numai înjude*, program de lucrude 8 ore, de luni - vineri.

Tel. 0724.594.447.

Firmă cu experienţă
în construcţiiangajează: INGINERI
CONSTRUCŢII,

MAEŞTRI,
ELECTRICIAN şi BULDO-

ExCAVATORIST.Salarii atractive.Tel.: 0799803583 sau
0727 / 760 240

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
� MECANIC BULDOExCAVATOR � MECANIC
MINIÎNCĂRCĂTOR � MECANIC ExCAVATOR

PNEURI � MUNCITOR NECALIFICAT � PAVATOR
� ZIDAR PIETRAR � ZUGRAV � SUDOR � SUDOR

POLIETILENĂ � FIERAR BETONIST
� LĂCĂTUŞ MECANIC.

Se oferă salarii atractive şi negociabile.
Relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează
� MANIPULANŢI MĂRFURI la depozitele din

Poiana Lacului şi Albota.Salariu 2.200 lei net, program de lucru 5 zile/ săptămână.
� GESTIONAR DEPOZIT materiale de construcţiipentru punct de lucru Albota, program de lucru 5 zile/săptă-mână. Se acordă salariu motivant, bonusuri şi tichete de masă.
� ŞOFER CAMION cu macara pentru punctul de
lucru Albota. Cerinţe: � permis conducere categoriile B,C,E � cartela tahograf � atestat transport marfă � atestatulpentru macara se poate obţine şi după angajare în situaţiaîn care nu îl posedă. Program de 5 zile pe săptămână.

� PAZNIC pentru depozitul de materiale deconstrucţii din Poiana Lacului.Relaţii, la telefon 0744.508.005.

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează:
� ŞOFER TIR categ. B, C, E/ pentru transport intern.

� MUNCITOR-MUNCITOARE fibră de sticlă
� GESTIONAR � STIVUITORIST.CV-uri la e-mail: office@newdesigncomposite.roInterviurile se vor ţine la sediul firmei din BdulPetrochimiştilor nr. 45, Piteşti, vizavi de Vama Piteşti.Relaţii, la tel. 0744 626 100.

ANGAJĂM: - DESERVENT
POMPA BETON STAŢIONARĂ

- ŞOFER CATEG. C şi E
SALARIU MOTIVANT!Tel. 0740.244.844.

SC în domeniul
construcţiilor

angajează
în condiţiile legii:

ZIDAR, DULGHER.
Tel. 0744678116.

FIRMĂ CONFECŢII
TEXTILE angajează:

CONFECŢIONERI
în maşini liniare şi de

surfilat cu experienţă min. 6
luni. Pachet salarial atractiv.

Tel. 0741331308.

SC EDEN DESIGN SRL angajează:
- ŞEF SANTIER
- INGINER INSTALAŢII
- INSTALATORI
- ELECTRICIENI
- LUCRĂTORI ÎN CONSTRUCŢII

Oferim salarii avantajoase şi decontarea transportului.CV-urile la e-mail: office@eden-design.ro
/razvan.predescu@eden-design.roAdresa: Pitesti, str. Depozitelor nr. 8-10TEL. 0740 009 470/0721 140 088

SC ALFA ROM
angajeaza pentru atelierul din Maracineni:

- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE - 3 posturi,
cunoscător desen tehnic, cu experienţă;
- OPERATOR LASER DEBITARE TABLĂ - 1 post
- MUNCITORI NECALIFICAŢI - 2 posturi

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

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

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

SERVICE TOP AGRO
angajeaza: SOFER
PROFESIONIST,

SOFER pentru
AUTOMACARA cu

atestat, MUNCITORI
depozit materiale de
constructii, Calinesti.

Tel. 0745056264.

SC LAGUNA
TECHNOLOGY

angajează
ŞOFERI

dubă frigo 40 tone.
Relatii la tel.

0721.828.130.

SC angajeaza:
� PROIECTANT

GAZE
� INSTALATOR

GAZE(montat /demontat
contoare gaze).

Tel. 0722301315.

SC CONSTRUCTII
ANGAJEAZA URGENT
- OPERATOR POMPA

BETON.
- MAGAZINER

PENTRU DEPLASARE
Relatii, tel.0729101887

SC ARGIF SA angajează:
MAISTRU / INGINER
specializare construcţii
sau IF pentru şantier.

Pachet salarial motivant
plus bonuri de masă.

Tel. 0248 219309.

Societate de construcţii
cu experienta

angajeaza tineri
INGINERI

îsn constructii (constituie
avantaj – varsta 25+) si
Maistri in constructii -

salarii atractive.
Tel.: 0799 803 583;

0740 875 433

CONVOCATORUL
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

SOCIETĂŢII SUPERCOM S.A.
Subsemnatul CÎRSTEA IOSIF domiciliat în Mun. Piteşti, str. Câmpului, nr. 9, Jud. Argeş, desemnat, prin încheierea executorie
din 26.03.2020 pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş în dosarul nr. 237/ 1259/2018, să prezidez şedinţele adunărilor gen-
erale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor societăţii SUPERC0M S.A. cu sediul situat în Mun. Piteşti, Piaţa Vasile Milea,
nr..5, Jud.Argeş, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeş sub nr. J3/ 116/1991, CUI: 128590, având în vedere:
- prevederile Legii nr. 31/ 1990;
- prevederile O.U.G. nr. 62/2020;
- Decretul Preşedintelui României nr.195/2020 prin care s-a
instituit starea de urgenţă pe teritoriul României; .
- Decretul Preşedintelui României nr. 240/ 2020 prin care s-a prelungit starea de urgenţă pe teritoriul României; .
- încheierea executorie din 26.03.2020 pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş în dosarul nr. 237/ 1259/2018;
- prevederile actului constitutiv al societăţii SUPERCOM S.A,
convoc:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII SUPERCOM S.A:
pentru data de 26.06.2020, ora 10.00 la sediul societăţii Vlăsia S.R.L. din Mun.Piteşti, b-dul Libertăţi, cartier Trivale, zona B, nr.
29A, Jud.Argeş.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societăţii SUPERCOM S.A. este următoarea:
1. Prezentarea şi analizarea situaţiilor financiare pentru exerciţiile financiare aferente perioadei care a urmat divizării parţiale
din anul 2001 până în anul 2017, împreună cu raportut Consiliului de
Adrninistraţie. Modalitatea de întocmire, aprobare şi depunere a situaţiilor financiare aferente perioadei, îndeplinirea condiţi-
ilor de legalitate privind acestea;
2. Prezentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar care a urmat divizării parţiale din anul
2001 până în anul 2018;
3. Aprobarea situaţiei econormico-financiare în perioada 2001-2018.
4. Prezentarea şi analizarea rapoartelor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar care a urmat divizării parţiale
din anul 2001 până în anul 2017;
5. Analiza gestiunii administratorilor după divizarea parţială a societăţii din anul 2001 şi până în prezent( 2018).
6. Analiza raportului Comisei de cenzori pentru exerciţiile financiare 2001-2018;
7. Revocarea din funcţie a membrilor Consiliului de Administraţie/ Administratorilor;
8. Numirea noului Consiliu de Administraţie;
9. Revocarea din funcţie a membrilor comisiei de cenzori.
10. Numirea unui auditor financiar şi stabilirea duratei contractului de audit financiar ;
11. Diverse.
Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor va avea loc prin corespondenţă, acţionarii urmând a comunica votul asupra fiecărui
punct aflat pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată, servicii de poştă sau curier la adresa din Mun. Piteşti, b-dul. Libertăţii,
cartier Trivale, zona B, nr. 29A, Jud.Argeş, la sediul Vlăsia S.R.L., locul stabilit de instanţa de judecată pentru ţinerea şedinţei.
În cazul în care acţionarii doresc să participe la adunarea generală ordinară prin reprezentant, procurile, în original, se vor
transmite la adresa din Mun. Piteşti, b-dul. Libertăţii, cartier Trivale, zona B, nr. 29A, Jud.Argeş, la sediul Vlăsia S.R. L., astfel
încât să fie primită de societate până la data ţinerii şedinţei.
În condiţiile în care pe ordinea de zi a adunării se află aspecte care necesită vot secret, persoana desemnată, de jnstanţa de
judecată, să prezideze şedinţa adunării se va asigura ca votul acţionarilor va fi deconspirat numai persoanelor desemnate cu
numărarea şi validarea voturilor în cadrul adunării.
Lista cuprinzând informaţiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse
pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionariilor, putând fi consultată şi completată de aceştia la adresa din
Mun.Piteşti, b-dul Libertăţii, cartier. Trivale, zona B, . nr. 29A, Jud.Argeş, la sediul Vlăsia S.R.L.
Adunarea Generală ordinară este ţinută exclusiv prin corespondenţă, potrivit prevederilor O.U.G,nr. 62/2020, astfel încât nu
se aplică regulile care implică prezenţa fizică a acţionarilor. Instanţa de judecată a stabilit data de referinţă 26.04.2020. Toate
persoanele care au calitatea de acţionar în cadrul societăţii SUPERCOM S.A, urmează să facă dovada în acest sens, prin
depunerea documentelor care atestă această calitate prin corespondenţă până la data de 18.06.2020, la adresa din Mun.Piteşti,
bdul. Libertăţii, cartier Trivale, zona B, nr. 29A, Jud.Argeş, la sediul Vlăsia S.R.L.
În situaţia în care adunarea generală ordinară a acţionarilor nu se va putea ţine la data de 26.06.2020, este convocată a doua
adunare generală ordinară a acţionarilor, cu aceeaşi ordine de zi, pentru data de 03.07.2020 ora 10.00 la sediul societăţii Vlăsia
S.R.L. din Mun. Piteşti, b-dul. Libertăţii, cartier Trivale, zona B, nr. 29A, Jud.Argeş.

Acţionar, Cîrstea Iosif.

CONVOCATORUL
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

SOCIETĂŢII SUPERCOM S.A.
Subsemnatul CÎRSTEA IOSIF domiciliat în Mun. Piteşti, str. Câmpului, nr. 9, Jud. Argeş, desemnat, prin încheierea executorie
din 26.03.2020 pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş în dosarul nr. 237/1259/2018, să prezidez şedinţele adunărilor gen-
erale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor societăţii SUPERC0M S.A. cu sediul situat în Mun. Piteşti, Piaţa Vasile Milea,
nr..5, Jud.Argeş, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeş sub nr. J3/ 116/1991, CUI: 128590, având în vedere:
- prevederile Legii nr. 31/ 1990;
- prevederile O.U.G. nr. 62/2020;
- Decretul Preşedintelui României nr.195/2020 prin care s-a instituit starea de urgenţă pe teritoriul României; .
- Decretul Preşedintelui României nr. 240/ 2020 prin care s-a prelungit starea de urgenţă pe teritoriul României; .
- încheierea executorie din 26.03.2020 pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş în dosarul nr. 237/ 1259/2018;
- prevederile actului constitutiv al societăţii SUPERCOM S.A, convoc:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII SUPERCOM S.A:
pentru data de 26.06.2020, ora 10.00 la sediul societăţii Vlăsia S.R.L. din Mun.Piteşti, b-dul Libertăţi, cartier Trivale, zona B, nr.
29A, Jud.Argeş.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor societăţii SUPERCOM S.A. este următoarea:
1. Prezentarea bilanţului contabil al SUPERCOM S.A. întocmit înainte de divizarea parţială din anul 2001, aprobat de AGA.
2. Prezentarea bilanţului contabil al SUPERCOM S.A. după divizarea parţială din anul 2001, întocmit şi aprobat în conformitate
cu prevederile normative şi actul constitutiv al societăţii, întocmit inclusiv după modificările aduse proiectului de divizare prin
actul de rectificare nr. 4987/ din data de 03.08.2001;
3. Constatarea/ determinarea şi aprobarea activului şi pasivului societăţii înainte de divizarea parţială din 2001 şi după fi-
nalizarea acestei divizări; .
4. Constatarea/ determinarea şi aprobarea activului şi pasivului socităţii din anul 2018( la data stabilită de AGA;
5. Stabilirea patrimoniului societăţii înainte de divizarea parţială din 2001 şi după finalizarea acestei divizări;
6. Stabilirea patrimoniului societăţii în anul 2018( la data stabilită de AGA);
7. Stabilirea creanţelor şi obligaţiilor societăţii după divizarea din 2001 şi până în prezent- 2018( la data stabilită de AGA);
8. Reducerea capitalului social al SUPERCOM S.A ca urmare a divizării parţiale din anul 2001, conform art. 113 lit. g din Legea
nr 31/ 1990 şi modificarea corespunzătoare a Contractului de Societate şi a Statutului. Textele modificatoare ale Contractului
de Societate şi ale Statutului vor fi stabilite după clarificarea situaţiei capitalului social şi al acţionarilor în urma divizării parţiale
din anul 2001;
9. Stabilirea structurii acţionariatului în urma divizării parţiale din anul 2001;
10. Prezentarea de către fostul Consiliu de Administraţie a proceselor verbale de predare- primire a activelor( spaţii comerciale
şi terenuri aferente acestora) în urma preluării de către SUPERCOM S.A. de la SUPERCOM TOTAL S.R.L. ca urmare a constatării
nulităţii absolute a divizării autentificate sub nr. 691 din data de 03.02.2005;
11. Revocarea tuturor hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor adoptate după data de 06.06.2006.
12. Suspendarea oricăror modificări sau completări ale contractului de societate şi statutului până la clarificarea problemelor
prevăzute la punctele 1- 11;
13. Atragerea răspunderii administratorilor;
14. Diverse.
Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor va avea loc prin corespondenţă, acţionarii urmând a comunica votul asupra
fiecărui punct aflat pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată, servicii de poştă sau curier la adresa din Mun. Piteşti, b-dul.
Libertăţii, cartier Trivale, zona B, nr. 29A, Jud.Argeş, la sediul Vlăsia S.R.L., locul stabilit de instanţa de judecată pentru ţinerea
şedinţei. În cazul în care acţionarii doresc să participe la adunarea generală ordinară prin reprezentant, procurile, în original,
se vor transmite la adresa din Mun. Piteşti, b-dul. Libertăţii, cartier Trivale, zona B, nr. 29A, Jud.Argeş, la sediul Vlăsia S.R. L.,
astfel încât să fie primită de societate până la data ţinerii şedinţei. În condiţiile în care pe ordinea de zi a adunării se află as-
pecte care necesită vot secret, persoana desemnată, de jnstanţa de judecată, să prezideze şedinţa adunării se va asigura ca
votul acţionarilor va fi deconspirat numai persoanelor desemnate cu numărarea şi validarea voturilor în cadrul adunării.
Instanţa de judecată a stabilit data de referinţă 26.04.2020. Adunarea Generală Extraordinară este ţinută exclusiv prin core-
spondenţă potrivit prevederilor O.U.G,nr. 62/2020, astfel încât nu se aplică regulile care implică prezenţa fizică a acţionarilor.
Toate persoanele care au calitatea de acţionar în cadrul societăţii SUPERCOM S.A, urmează să facă dovada în acest sens, prin
depunerea documentelor care atestă această calitate prin corespondenţă până la data de 18.06.2020, la adresa din Mun.Piteşti,
bdul. Libertăţii, cartier Trivale, zona B, nr. 29A, Jud.Argeş, la sediul Vlăsia S.R.L. În situaţia în care adunarea generală extraor-
dinară a acţionarilor nu se va putea ţine la data de 26.06.2020, este convocată a doua adunare generală extraordinară a
acţionarilor, cu aceeaşi ordine de zi, pentru data de 03.07.2020 ora 10.00 la sediul societăţii Vlăsia S.R.L. din Mun. Piteşti, b-
dul. Libertăţii, cartier Trivale, zona B, nr. 29A, Jud.Argeş. Acţionar, Cîrstea Iosif.
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