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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND þuicã din pru-
ne, 34 grade, preþ 12 
lei/ litru, palincã ºi baloþi 
fân. Tel. 0730919219. 
(C.031220210001)

VÂND þuicã de prunã altoitã, 
30 grade. Tel. 0744354256.  
(C.131220210007)

VÂND boxã, str. Teilor, 
25.000 lei. Tel. 0724985534.  
(C.091220210004)

VÂND scaun cu rotile nou 
sigilat, pentru adult cu han-
dicap. Tel. 0722665945. 
(C.151220210002)

VÂND plãci vechi de muzicã 
popularã cu soliºti vechi, din 
anii 50-60. Tel. 0771455732. 
(C.151220210003)

VÂND þuicã de prune, 
40 grade, 100 litri sau 

cantitãþi mici, preþ 
10 lei/ litru. Meritã! 
Tel. 0769323880. 
(C.201220210012)

VÂNZĂRI
ELECTRONICE

ALCOR SERVICE NET
CALCULATOARE  

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

Piteşti (pasaj Magnolia)
Tel. 0744/300418,     

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

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
VÂND Logan taxi cu li-
cenþã. Tel. 0754316632. 
(C.251120210004)

VÂND Cielo Executive, ben-
zinã, 2003, unic proprietar, 
203.000 km, fãrã accidente, 
stare bunã de funcþionare, 
AC, alarmã, radiocasetofon, 
proiectoare de ceaþã, revizii 
la zi, ITP valabil 16.06.2022, 
5.000 lei. 0748429859. 
(C.171220210006)

UTILAJE 
AGRICOLE

VÂND maºinã pentru 

curãþat ºtiuleþi porumb. 
Fãrã mesaje. 0748231125.  
(C.141220210003)

STRĂINE
VÂND VW Passat, an 
fabricaþie 1979, ben-
zinã, pentru colecþio-
nari. Tel. 0741482250.  
(C.101220210004)

PROPRIETAR, vând VW 
Jetta, 2007, 1.9 Diesel, im-
pecabil. Tel. 0770338340.

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
GARSONIERÃ, Tri-
vale, parter, 23.000 
euro. 0745069426.  
(C.081120210016)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, decomandat, 
3/ 3, zona Popa ªap-
cã. Tel. 0771319293.  
(C.081220210004)

PROPRIETAR, vând 
apartament 2 ca-
mere, ultracentral 
(deasupra Restau-
rant Matteo), lux, 

et. 1/4. 0737794785.  
(C.220920210017) 

APARTAMENTE
3 camere

CRAIOVEI, 3 camere, 
et. 3, centralã proprie, 
63.500 euro. 0735550223.  
(C.131220210008)

VÂND apartament 3 ca-
mere, cf. 1, Topolove-
ni. Tel. 0758508639. 
(C.161220210001)

VÂND/ Schimb aparta-
ment 3 camere, Traian, cu 
apartament 2 camere, par-
ter, etaj 1, Traian- aleea 
Petroliºtilor/ aleea Teilor. 
0732522436.

APARTAMENTE
4 camere

VÂND apartament 4 ca-
mere, Tudor Vladimi-
rescu. Tel. 0749245753. 
(C.261120210002)

CASE

VÂND casã la roºu, supra-
faþã utilã 336 mp+ teren 
1.800 mp, drum de servi-
tute, alei betonate, gazon, 
tuia, utilitãþi, com. Mãrãci-
neni( pânã în zona blocuri-
lor, pe partea dreaptã), preþ 
200.000 euro. Rog seriozi-
tate. Tel. 0755122242. 

CADASTRU
CERTIFICAT ENERGETIC 

Tel. 0248 610 093, 
0744 815 510

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

VÂND casã, com. Stolnici, 
toate utilitãþile.  0732522436. 
(C.171220210007)

TERENURI
VÂND TEREN 

50.000 mp, situat vizavi de 
reprezentanţa FORD, lângă

Jupiter City - Carrefour, 
deschidere 250 m.

Tel. 0799 00 88 22.

TEREN intravilan ªtefã-
neºti- Primãverii, 9.500 
mp, utilitãþi, parcelabil, 
negociabil. 0729151416.  
(C.031220210004)

VÂND teren+ casã, Piteºti, 
Nord, 520 mp, în spatele blo-
cului B4. Tel. 0740968881. 
(C.031220210005)

VÂND teren 2.850 mp, la 8 
km de Piteºti. 0758508639. 
(C.161220210002)

VÂND teren Piteºti, Nord, 
320 mp, în spatele blocu-
lui B4. Tel. 0740968881. 
(C.161220210003)

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ camere, prefe-
rabil birouri, suprafeþe de 
15 mp, b-dul. Republicii, 
nr. 112. Tel. 0728740082.  
(C.081120210012)

ÎNCHIRIEZ
HALĂ SERVICE,

 STRADAL, DEPOZITELOR, 
393 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 

ÎNCHIRIERI
ÎNCHIRIEZ apartament 
2 camere, zona Dede-
man. Tel. 0744963528. 
(C.071020210006)

ÎNCHIRIEZ camerã la 
casã, una- douã persoane, 
pe termen lung, Trivale. 

0751602594. (C.0912217)

OFER închiriere garso-
nierã, toate condiþiile, 
Smeura, 3.5 km Piteºti, 
550 lei. Tel. 0786333090.  
(C.141220210012)

OFERTÃ! Închiriez ca-
mere, mobilate la vilã, 
Nord- Kaufland, 300 lei/ 
persoanã. 0772031155.  
(C.151220210009)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, open 
space, bloc nou, et. 1, 
loc de parcare, Fraþii Go-
leºti, pretabil ºi spaþiu co-
mercial, 550 euro, nego-
ciabil. Tel. 0758872812.  
(C.161220210005)

OFER închiriere garsonierã 
ultracentral, de lux,  preþ 
200 euro. 0723472044.  
(C.171220210002)

OFER închiriere camerã 
în apartament, zona 2 Co-
coºi. Tel. 0731742175. 
(C.171220210004)

OFER spre închiriere gar-
sonirã 45 mp, mobilatã uti-
latã, centralã, Trivale- Com-
plex 2. Tel. 0745061609. 
(C.171220210005)

ÎOFER închiriere came-
re cu baie proprie. Tel. 
0762277072.  (C.2012205)

PRIMESC în gazdã la casã 
bãieþi/ familie, Prundu- Cra-
iovei. Tel. 0722786405.  
(C.201220210008)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT persoanã pentru în-

grijire doamna în vârstã,  
intern sau program de lucru 
de la ora 07:00 la ora 19:00. 
Rog seriozitate si responsa-
bilitate. Tel. 0735865550.    
(C.b.f. 3840)

Fac menaj la o familie se-
rioasã. Tel. 0724145399.  
(C.091220210002)

MEDICALE
CAUT 

MEDIC 
SPECIALIST 
MEDICINA 
FAMILIEI 

pentru preluare cabinet 
medical situat în com. 

Stâlpeni - Argeş. 
Inf. la tel. 0723419525.

PRESTĂRI
SERVICII

TRANSPORT mo-
bilã. 0746063023.  
(C.121020210007)

CONSTRUIM case, aco-
periºuri, tencuieli, termo-
sistem, gresie, faianþã 
glet. Tel. 0745430252. 
(C.231120210002)

ELECTRICIAN execut lu-
crãri electrice/ instalaþii 
electrice. Tel. 0774644950.  
(C.091220210007)

AMENAJÃRI interioa-
re. Tel. 0759755978. 
(C.141220210005)

INSTALAÞII electrice in-
terioare. 0725514447. 
(C.141220210008)

LICITAŢII
Birou Executor Judecãto-
resc Moromete Constantin 
Cosmin vã aduce la cunoº-
tinþã generalã cã în data 
de 06.01.2022, ora 15.00, 
va avea loc la sediul pro-
fesional al subsemnatului 
Executor Judecatoresc din 
Municiplul Plteºti, B-dul 
Nicolae Bãlcescu, nr. 66- 
78, bl. BR3, sc. A, parter, 
ap. 3, judeþul Argeº, vân-
zarea la licitaþie publicã a 
bunului mobil Skoda Oc-
tavla, an fabricatie 2010, 
culoare alb, serie sasiu 
TMBDX21Z2AC00999904, 
înmatriculata sub nr. 
AG-37-WXS, serie CIV 
H545931. Preþul de înce-
pere a licitaþiei de 7.500 lei 
reprezentând preþul la care 
a fost evaluat bunul scos 
la vânzare, proprietatea 

MASAJ de relaxare numai pentru per-
soane serioase. 0751329835.  (C.b.f. 
3866)

BRUNETÃ, 25 ani, drãguþã ºi curatã, am 

locaþie. 0724648518. (C.141220210009)

BRUNETÃ, sunã-mã ºi vin la tine! Pi-
teºti. 0727695729. (C.151220210004)

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

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

Tel. 0248 215 740, 0248 215 726.  NU SE PRIMESC PE E-MAIL.
Anunţurile de deces, comemorare, matrimoniale, senzaţii tari şi citaţii se preiau numai pe baza cãrţii de identitate.  Se poate solicita CI şi la alte genuri de anunţuri.
Anunţurile se primesc în zilele lucrătoare, luni - vineri, între orele 9 şi 16,  (situaţie pe durata crizei medicale - COVID19).
Tarifele sunt postate pe www.curier.ro, la secţiunea publicitate.

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

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.

07.01.2022

APARTAMENTE NOI - CRAIOVEI
Calea Craiovei nr. 91 

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

0799 00 88 33  /  www.maiacraiovei.ro

APARTAMENTE NOI - VICTORIEI 
ultracentral, str. Victoriei 

Finisaje de lux 
Tel. 0799 00 88 22
www.maiavictoriei.ro
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debitorului FÃGÃRAªU 
SILVIU, cu domiciliul în 
Curtea de Argeº, str. Cuza 
Vodã, bl. A19, sc. A, et. 
2, ap. 10, judeþul Argeº, 
licitaþie organizatã la ce-
rerea ºi stãruinþa credito-
rului DUMITRESCU VOI-
CESCU ALEXANDRU, cu 
domiciliul în sat Geamãna, 
str. Prelungirea Craiovei 
nr. 22, Comuna Bradu , 
judeþul Argeº reprezentat 
conventional prin Av. Mi-
hai Aura Mihaela, pentru 
recuperarea creanþelor 
datorate conform titlului 
executoriu reprezentat de 
Contract de împrumut au-
tentificat prin încheierea de 
autentificare nr. 2708 din 
18.10.2017, emisa de BNP 
Bogos Nicoleta Romaniþa. 
Informaþii suplimenta-
re la tel. 0348/ 410640.  
(C.201220210003)

MEDITAŢII
MEDITEZ istorie: Acade-
mie, Penitenciare, Bac, 
50 lei/ ºedinþã (autor carþi 
teste). Tel. 0728416024. 
(C.071220210008) 

CAUT profesor 
de limba engleză, 
pentru meditaţii la 

domiciliu, copil de 6 
ani, în Piteşti. 

Tel. 0761.348.179.  

PIERDERI

PIERDUT certificat de 
membru OAMGMAMR fili-
ala Argeº, nr. AG 001144, 
pe numele Pravãþ Mirabe-
la Diana. Se declarã nul.  
(C.201220210004)

PIERDUT certificat de în-
registrare pentru buldoex-
cavator, numãr de înregis-
trare Piteºti 087, numãr de 
identificare 996973, serie 
motor 8080677, capaci-
tate cilindricã 4980 cmc, 
deþinãtor  Regia Autonomã 
Judeþeanã de Drumuri Ar-
geº R.A, cu sediul în Pi-
teºti, str. G. Coºbuc, nr. 
40, jud. Argeº. Se declarã 
nul.  (C.201220210014)

PIERDUT carnet de ºomaj 
pe numele Ciucã Andreea 
Isabelle. Se declarã nul.  
(C.141220210004)

PIERDUT cazier tehnic de 
exploatare seria A 11727, 
aparþinând S.C. Lup Maris 
Market SRL. Se declarã 
nul.  (C.141220210001)

PIERDUT carte de inter-
venþie, registru special, 
NUI, declaraþie de insta-
lare casã de marcat tipul 
Daisy, modeld Expert 
SX, seria ZEX 045277, 
serie fiscalã aparat 
7000474621, aparþinând 
societãþii Calma Ilie PFA, 
cu sediul în sat Ciulniþa, 
com. Leordeni, nr. 78, jud. 
Argeº, CUI 25311649, 
F03/ 185/ 2009. Se de-
clarã nule.  (C.O.P.)

PIERDUT carte inter-

venþie ºi registru special 
serie DB 4200063069, 
aparþinând S.C. Lema-
com srl. Se declarã nule. 
(C.021220210006)

PIERDUT carte de inter-
venþie, registru special, 
NUI, declaraþie de insta-
lare casã de marcat tipul 
Datecs, modeld DP 25, 
seria  DB 4200098439, 
pentru punctul de lucru 
din sat. Geamãna, co-
muna  Bradu, aparþinând 
societãþii Eurom Art SRL, 
CUI 11360404, mun. 
Bucureºti, sect. 1. str. 
Ion Câmpineanu, nr. 11, 
et. 4, camera 402, mo-
dul M. Se declarã nule.  
(C.261120210003)

MATRIMONIALE
TÂNÃR caut doam-
nã/ domniºoarã pen-
tru prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0786330932.  
(C.111120210002)

BÃRBAT 38 ani, cu ser-
viciu în construcþii, lo-
cuinþã personalã, locu-
iesc singur, nealcolic, 
nefumãtor, caut doamnã 
sincerã pentru a întemeia 
o familie. Tel. 0784363500. 
(C.131220210001)

DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.131220210002)

CETÃÞEAN spaniol, pen-
sionar, singur, doresc 
cunoºtinþã cu doamnã, 
singurã. Rog seriozita-
te. Tel. 0732628778.  
(C.061220210003)

DOMN, 50 ani, fãrã 
obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.071220210007)

DOMN, 60 ani doresc 
cunoºtinþã doamnã 

vârstã apropiatã pen-
tru prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0745565610. 
(C.201220210001)

DOMN serios, servi-
ciu stabil, permis ºi auto 
doresc cunoºtinþã cu 
doamnã 35- 45 ani, fru-
moasã, curatã, elegantã 
ºi cu casã numai pentru 
cãsãtorie. Rog ºi ofer se-
riozitate. 0769214783.  
(C.201220210011)

ANIMALE
VÂND porci( viu sau car-
casã cu ºorici). Trans-
port gratuit. 0734742442.  
(C.101220210002)

VÂND porci pentru Crã-
ciun în viu sau car-
casã. Tel. 0745042811. 
(C.131220210004)

VÂND porc þarã 180 kg, 
preþ 14 lei. Tel. 074843035. 

VÂND porc de þarã 
120 kg, preþ 14 lei. Tel. 
0771170754. 

ANGAJĂRI
COMPANIA Eprom Ca-
blaj System SRL- Bascov 
angajeazã confecþioneri 
cablaje. Avantaje: pro-
gram luni- vineri; tichete de 
masã; decont parþial trans-
port; siguranþa unui loc de 
muncã stabil. Cerinþe: rapi-
ditate ºi dexteritate în mun-
cã; atenþie la detalii; învãþa-
rea rapidã a lucrurilor noi; 
experienþa în domeniul pro-
ducþiei constituie avantaj. 
Relaþii: tel. 0348/ 808970 
sau trimite-þi C.V. pe mail: 
apopa@genarisgroup.com 
(C.101220210003)

ANGAJEZ ºofer Taxi. 
Tel. 0746199627.  
(C.131220210005)

FIRMÃ angajeazã me-
seriaºi în termosis-
tem. 0741931413. 

(C.251120210005)

ANGAJEZ personal spãlã-
torie auto cu/ fãrã expe-
rienþã. Tel. 0766777130. 
(C.261020210006)

ANGAJÃM agenþi de secu-
ritate pentru obiective din 
Bucureºti. Salariu 1.800 
lei net+ transport gratuit. 
0731630929; 0799746324.   
(C.f. 5178)

ANGAJEZ vânzãtoare flo-
rãrie. Tel. 0721554624. 
(C.131220210012)

S.C. Angajeazã ambala-
tor piese, pentru locaþia 

Piscani. Tel. 0760238325. 
(C.150920210022)

ANGAJEZ personal spãlã-
torie auto. 0747070439. 

ANGAJÃM urgent agenþi 
de securitate cu experi-
enþã pentru obiective Bu-
cureºti. Transport asigurat 
gratuit. Tel. 0799746324; 
0737039536. 

ANGAJEZ ºofer TIR cu 
experienþã pe relaþia Ro-
mânia- Franþa, tur- re-
tur.  Salariu fix+ bonu-
suri. Tel. 0745002452. 
(C.201220210006)

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!

DECESE

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

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

ŞANSE MAI MARI 
SĂ FINALIZAŢI 
TRANZACŢIA

Cauţi un loc de muncă în 
GERMANIA 

cu plecare rapidă şi fără 
comisoane ascunse?

Oferim locuri de muncă la 
îngrijire bătrâni la domi-
ciliu în Germania cu :
+ salariu avantajos
+ plecare rapidă
+ contract, cazare şi masă 
asigurate
+ asigurare de sănătate în 
Germania
+ organizăm transportul 
din localitatea dvs până la 
adresa din Germania (cu 
firmă de transport part-
eneră)
+ comision 0 !!!
+ asistenţă telefonică în 
limba română.
Sunaţi de luni până vineri, 
între 10:00 - 17:00 pentru 

detalii, la 0733978860.

Suntem alături de domnul 
primar Cristian Gentea 

în greaua suferinţă 
pricinuită de trecerea în 

nefiinţă a socrului său. 
Dumnezeu să-l odihnească în 

pace!
Conducerea SC Apă Canal 2000 SA

Copiii Carmen şi Doru, ginerele  
Alexandru, nora Vichi, nepoţii Laura 

şi Bogdan, strănepoţii, Ari şi Kai 
anunţă cu durere în suflete 

trecerea în nefiinţă a 
col. în rezervă VOICU GHEORGHE, 

în vârstă de 95 ani. 
Înmormântarea va avea loc miercuri, 

22.12.2021, ora 12.00, la Cimitirul Mi-
litar. Cei care doresc să-i aducă un ultim 

omagiu sunt aşteptaţi la 
Capela Cimitirului Militar Sf. Gheorghe. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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ANGAJĂM 2 LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE 
SC PRESTO TIG MT - cu sediul în PITEŞTI, 
str. Depozitelor nr 41-43, ANGAJEAZĂ: 

2 LĂCĂTUŞI CONFECŢII. 
Nu solicităm diplomă, experienţă / dexteritatea sunt 

necesare. Se lucrează doar la punctul de lucru în 
atelier din Piteşti, pentru carosări / echipări autoutili-

tare. Nu se plecă în deplasări în afara atelierului. 
Se oferă salariu motivant, bonuri de masă.

Selecţia se face doar pe bază de interviu şi probă de lucru 
la punctul de lucru al societăţii .

Program: 08.00 –17.00. Nr. contact 0745 438 578.
Nu oferim cazare. Oferim şi cerem seriozitate.

OPERAŢII DE CATARACTĂ
Fără injecţie doar cu picături

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

Societate comercială 
angajează: 
- AJUTOR 

BUCĂTAR cu sau 
fără experienţă

- GRATARAGIU
- VÂNZĂTOR 

LINIE AUTOSER-
VIRE (fete şi băieţi).  

Tel. 0741.761.423.

Societate de constructii 
cu experienţă angajează 

MUNCITORI 
CALIFICATI: 

SUDORI, LĂCĂTUŞI 
MECANICI şi 

VOPSITORI STRUC-
TURI METALICE.” 

- salarii atractive -
 Telefon   0799 803 583; 

0727 760 240.“

ANUNȚ DE MEDIU
PRIMĂRIA MUNICIPIUL PITEȘTI având sediul în 
Municipiul Pitești, strada Victoriei, nr. 24, județul Argeș, 
titular al planului / programului ”Amenajamentul  fondu-
lui forestier  proprietate publică și privată, cu suprafața 
de 70,98 ha aparținând Municipiului Pitești-U.P. VIII 
Păduri Private”, propus a se implementa pe raza U.A.T. 
Pitești și Albota, județul Argeș, addendum la planul ”Ame-
najament silvic al Ocolului Silvic Pitești”, titular Direcția 
Silvică Argeș, anunță publicul interesat asupra deciziei 
privind etapa de încadrare și anume, planul se supune 
procedurii de adoptare fără aviz de mediu, în conformi-
tate cu H.G. nr. 1076/2004, nu este necesară realizarea 
evaluării de mediu. 
Motivele care au stat la baza luării deciziei:
• consultarea membrilor C.S.C în format electronic din 
data de 01.11.2021, 16.11.2021, respectiv 13.12.2021 priv-
ind prima versiune a planului;
• prevederile H.G. nr. 1076/2004- privind stabilirea pro-
cedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și 
programe; 
• pe parcursul derulării etapei procedurii de reglementare, 
publicul a fost înștiințat asupra depunerii solicitării avizu-
lui de mediu, prin anunțuri repetate în presă. Nu s-au în-
registrat reacții negative din partea publicului referitoare la 
planul mai sus menționat.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Argeș, 
Municipiul Pitești, str. Egalității nr. 50A și în perioada (10 
zile de la publicare). 
Obsevațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură 
și cu date de identificare la sediul APM Argeș, Municipi-
ul Pitești, str. Egalității nr. 50A, în perioada (10 zile de la 
publicare).

ANGAJĂM ÎN CONDIŢII AVANTAJOASE 
PERSONAL CU EXPERIENŢĂ:
n LĂCĂTUŞI mecanici şi instalatori
n SUDORI autorizaţi.

Aşteptăm CV-urile la adresa de mail: 
recrutare.group@yahoo.com  / Informaţii,  la 

tel.:  +40 754.074.889 / +40 747.198.704.

CM COLLECTION 
angajează

CROITORESE 
 cu experienţă,
lucru în serie.

Tel. 0744321518
/0728187286.

CAUT PROFESOR 
de LIMBA ENGLEZĂ, 

pentru meditaţii la domiciliu, 
copil de 6 ani, în Piteşti. 

Tel. 0761.348.179.

ANUNŢ
Lichidări Info Consult IPURL in calitate de lichidator judiciar 
al debitoarei SC PAN TRADING SRL, cod de identificare fis-
cală 6748583, cu sediul social în mun. Piteşti, Aleea Parcului, 
nr. 3B, vila R, ap. 4, jud. Argeş,  număr de ordine în registrul 
comerţului J03/2439/1994, număr dosar: 208/1259/2009 pe 
rolul Tribunalului Specializat Argeş, având în vedere sentinţa 
nr. 221/2021, pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş în do-
sarul nr. 208/1259/2009 /a4 la data de 01.04.2021, în temeiul 
art. 431 şi urm. din Codul de procedură Civilă, organizează in 
data de 10.01.2022, orele 11,30, la sediul lichidatorului judiciar, 
str. Republicii, nr.35, et. 2, Câmpulung, jud. Argeş,  licitaţie 
publică deschisă, cu strigare, având ca obiect  vânzarea ur-
mătoarelor bunuri mobile: 1.Autoturism LEXUS RX 300, AG-
01-RHX, la preţul de 20.288 lei, reprezentând 75% din valoarea 
de evaluare. 
Ofertanţii trebuie să consemneze o garanţie de 10% din valoar-
ea bunului, depusă in contul nr. RO40PIRB0301775702001000 
deschis la FIRST BANK SA, Piteşti, pe numele SC Pan Trading 
SRL, sau cu numerar la sediul lichidatorului judiciar.
Relaţii suplimentare la telefonul  0744.772.619, e-mail gheo-
rghe.banu@gmail. com.

CONVOCATOR. 
Subsemnatul, Dumitru Gheorghe, cu datele de identificare 
disponibile la sediul societății, în calitate de administrator 
unic al societății Coremi S.A., convoc Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor la sediul societății în data de 
25.01.2022, ora 11.00, cu următoarea ordine de zi: 1.Schim-
barea formei juridice a societății din „Societate comercială pe 
Acțiuni” în „Societate comercială cu Răspundere Limitată”. 
2.Schimbarea denumirii societății din Coremi SA în Coremi 
Invest SRL. 3.Schimbarea domeniului de activitate și a activi-
tății principale din cod CAEN 7732 -„Activități de închiriere 
și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții” în cod 
CAEN 6820 -„Închirierea și subînchirierea bunurilor imobili-
are proprii sau în leasing”. 4.Radierea din obiectul de activitate 
al societății a următoarelor activități: -4639 Comerț cu ridicata, 
nespecializat, de produse alimentare, băuturi, tutun. 5.Diverse. 
În cazul în care la prima convocare nu se întrunește cvoru-
mul legal, se reconvoacă Adunarea Generală Extraordinară 
în data de 26.01.2022, ora 11.00, la sediul societății cu aceeași 
ordine de zi.

U.M.02405 PITEŞTI, din Ministerul Apărării 
Naţionale, ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru 
ocuparea a 47 posturi temporar vacante de person-
al civil contractual “REFERENT tr. II” cu studii 
medii pe perioadă determinată, (până la data de 
01.10.2023).
Studii necesare: studii medii cu diplomă de bacalau-
reat; Vechimea în muncă de minimum 6 luni;
Proba scrisă în data de 03.01.2022,ora 10:00; Proba 
practică în data de 10.01.2022, ora 10:00; Interviu în 
data de 14.01.2022, ora 10:00.
Data limită pentru depunera dosarelor 24.12.2021, 
ora 14:00. Depunerea dosarelor şi organizarea con-
cursului se vor face la sediul U.M.02405 din Piteş-
ti, str.Trivale, Aleea Poarta Eroilor nr. 4, jud. Argeş, 
unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare.
Relaţii suplimentare prin secretarul comisiei la se-
diul instituţiei sau la telefon 0248/ 223477, interior 
105.

SC EDEN DESIGN SRL
ANGAJEAZĂ:

- INGINER INSTALATII FLUIDE
- INGINER CONSTRUCTOR

Oferim salarii avantajoase şi 
decontarea transportului.

CV-uri la mail: office@eden-design.ro 
Adresa: sat Mărăcineni, com. Mărăcineni nr.629, jud. Argeş.
Tel. fix: 0248610155 Tel.: 0740 009 470 / 0721 140 088.

S.C. CITY &SABBAK MOBDESIGN, cu sediul în Piteşti, str. 
1 Decembrie 1918, nr. 12, bl. M 4, sc. B, ap. 12, prin cererea 
depusă la APM Argeş a solicitat autorizaţie de mediu pentru 
desfăşurarea activităţii: PRODUCŢIE MOBILIER, în com. 
Bradu, sat. Geamăna nr. 27. 
Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum şi even-
tualele sugestii şi contestaţii se pot obţine, respectiv depune, în 
scris, sub semnătură şi cu date de identificare la sediul APM 
Argeş, str. Egalităţii, nr. 50, tel. 0248/ 213099, în termen de 15 
zile lucrătoare de la publicarea( afişarea) anunţului.

INFORMARE
PRIMARIA PIETROSANI anunța publicul interesat ca 
a depus la ABA Arges-Vedea Pitesti documentația teh-
nica pentru obținerea avizului de gospodărirea apelor 
pentru reactualizare PUG. Informații si sugestii se pot 
obține  la sediul primăriei după data de 29.12.2021.

Anunţ public privind dezbaterea publica
S.C. ROMY GEORGIAN 2005 S.R.L. anunţă publicul interesat 
asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului 
pentru proiectul:  „Decolmatarea albie minoră a râului  Slănic, 
UAT ANINOASA”, propus a fi amplasat în comuna Aninoasa, sat 
Aninoasa, jud.Argeş.
Tipul deciziei posibile luate de catre APM Argeș poate fi emiterea 
sau respingerea acordului de mediu.
Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la se-
diul APM Arges, din Pitești, str. Egalității, nr. 50 A, jud. Argeș, in 
zilele de luni – vineri, intre orele 9-13.
Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de 
internet: www.apmag.anpm.ro
Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra medi-
ului se va reprograma și  desfăşura electronic (având în vedere 
prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru pre-
venirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a HG 
636/09.06.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 12 iunie 2021  precum și stabili-
rea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în raport cu proce-
durile de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului),  
in data de 18.01.2022,  incepând cu ora 12.00.
Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/ob-
servatii privind documentele mentionate la sediul APM Arges din 
Pitești, str. Egalității, nr. 50 A, jud. Argeș  până la data de17.01.2022.
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S.C. PGC GALVAN PRODMET 
angajează:

- INGINER CHIMIST
- GALVANIZATORI 
- MANIPULANŢI MĂRFURI.

CV-uri la: office@galvanizate.ro; 
Relaţii la tel. 0742073764; 

0745035450 sau la sediul din com. 
Mărăcineni, sat Argeşelu nr. 537 bis

( Platforma Overland).

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
 INGINER CONSTRUCTOR  MECANIC BULDO

EXCA  VATOR   MECANIC MINIÎNCĂRCĂTOR
  ME CANIC EXCAVATOR PNEURI  MUNCITOR 
NE CALIFICAT  PAVATOR  ZIDAR PIETRAR 
 ZUGRAV   SUDOR  SUDOR POLIETILENĂ 

  FIERAR BETONIST  LĂCĂTUŞ MECANIC 
 INSTALATORI   MONTATOR PAVELE şi BORDURI. 

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

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează 
 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
Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei de 
preferat STUDENŢI, PENSIONARI, 

zona Mioveni şi Piteşti. 
Relaţii, tel. 0748192233.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL 
angajează:  l ȘOFER categora B 

l ȘOFER categora C+ E transport intern 
(prelată + cisternă) l OPERATOR FAC-

TURARE cu experienţă şi cunoştinţe POS, 
case de marcat etc  l STIVUITORIST 
l AMBALATORI DE LICHIDE. 

CV-uri la e-mail: office@newdesigncomposite.ro  Interviu-
rile se vor ţine la sediul firmei din Bdul Petrochimi ştilor nr. 

45, Piteşti, vizavi de Vama Piteşti. Tel. 0744 626 100.

Firmă de construcții 
angajează: 

- DULGHERI 
- SUDORI 

- TINICHIGII
- INSTALATORI 

SANITARI.
Relații, la tel. 

0761.348.179. 
CV-urile pot fi trimise 

la adresa de e-mail: 
corina@zeussa.ro

SC CONARG CONSTRUCT SRL 
ANGAJEAZĂ:

n CONTABIL ŞEF
n LĂCĂTUŞ CONFECŢII METALICE - 
cunoştinţe Desen tehnic n SUDORI MIG-
MAG  n  VOPSITOR INDUSTRIAL

Relaţii, la tel. 0745 109 801 sau la sediul firmei din 
Str. Depozitelor Nr.10, Mun.Pitesti.

CV-uri pe adresa: carmen.preoteasa@conarg.ro

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

ANGAJĂM
INSTALATORI

TERMO-SANITARI,
SALARIU MOTIVANT, 

integral pe contract de 
muncă, pentru lucrări 

numai în ARGEŞ, 
program de lucru de 8 ore, 

de luni până vineri.
Tel. 0724594447.

Laguna Technology 
angajează 

ŞOFERI 
DUBĂ FRIGO 

40 TONE.
Relaţii, la tel.  

0721 369 137.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze 

- MUNCITORI necalifi-
cati (SĂPĂTORI). 

Tel. 0722301315.

SC ALFA ROM angajează pentru atelierul din Mărăcineni:
- STIVUITORIST cu atribuţiuni recepţie materiale- 
1 post (să ştie să măsoare cu şubler şi ruleta);
- SABLATOR piese metalice - 1 post 
(se acceptă fără experienţă)
- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE 
cu experienţă - 2 posturi, cunoscător desen tehnic, ;
- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE,
 începători - 1 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.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ: 

  n  LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII 
METALICE 

n CONTROLOR 3D 
n  RECTIFICATOR 

n SUDOR(MIG MAG, TIG). 
Dacă sunteţi interesaţi de un loc de muncă care vă oferă:
 Contract de muncă pe perioadă nedeterminată   

Condiţii de muncă şi salarizare motivante   Al 13-lea sala-
riu/an   Tichete de masă (20 lei/tichet)   Decontare sumă 
transport   Formare continuă   Posibilitate de deplasare 
în străinătate, în funcţie de postul ocupat   Asigurări de 
sănătate.

Aşteptăm canditaturile dvs pe e-mail: 
mariamadalina.sandulescu@segulagrp.com; 

  Informaţii, la tel. 0372137142.  CV-urile pot fi 
lăsate şi la sediul societăţii noastre din 

Mioveni, C1-C10 Clucereasa.

ANGAJĂM PERSONAL CALIFICAT:
n  FINISORI n  MONTATORI rigips
n  MONTATORI gresie, faianţă.

Aşteptăm CV-urile la adresa de mail: 
recrutare.group@yahoo.com  / Informaţii,  la 

tel.:  +40 754.074.889 / +40 747.198.704.

 ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMANIA SRL,
cu sediul în Com. Oarja, Km.102, Jud. Argeş, angajează:
n MATRIŢER - minimum 5 ani experienţă;
n ELECTRICIAN AUTOMATIST - minimum 5 ani 
experienţă;
Căutăm persoane organizate, cu simţ de răspundere şi 
disponibile să lucreze în 3 schimburi.
Oferim: n Contract pe durata nedeterminată n Salariu 
atractiv n Spor de noapte 25% n Bonus pentru prezenţă n 

Transport gratuit n Tichete de masă 20 Ron/zi n Bonusuri 
pentru Paşte şi Crăciun.

CV-urile se pot trimite prin email la adresa: 
imanuca@pelzerpimsa.ro, pe fax la 0348. 410. 900, sau 
se pot depune la sediul firmei. Informatii suplimentare 

se pot obtine la tel. 0729. 106. 212.
Prin aplicarea pentru acest post, va exprimati acordul ca datele 
dumneavoastra cu caracter personal sa fie gestionate de catre 

ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMANIA SRL .

S.C. ANGAJEAZĂ: 
LĂCĂTUŞI MECANI-
CI, SUDORI ELECTRI-
CI şi CO2. Salariu net în 

mână de la 2.600 lei+ 1 bon 
masă/ zi. Tel. 0726348221.    

   ROMA2S TRANSYLVANIA INGINERIE angajează 
CONTROLOR 

CALITATE CONFECŢII METALICE
CERINŢE:
- Experienta pentru control asamblare/sudura/dimensional
- Experienta cu END 2 Vizual sau lichide penetrant apreciat

- 2 posturi libere - 
     Relaţii, la telefon 0739.768.429

SERVICE TOP AGRO 
angajează 

în condiţiile legii:  
 ŞOFERI 

DISTRIBUŢIE 
 MUNCITORI 

pentru magazinul de 
bricolaje din Călineşti. Se 
oferă pachet salarial at-

ractiv şi bonuri de masă. 
Relaţii, la tel. 

0745.056.264. 
CV-urile se pot 

trimite la e-mail:  
dan@servicetopagro.ro

SC LAZAR LOGISTICS 
angajează LUCRATORI 

DEPOZIT 
(MANIPULANTI) 
pentru punctul de lucru 
din incinta BAT Bascov. 

Activitatea se va desfăşura 
în intervalul orar 8:00-17:00 
(pauză de 1 ora inclusă) de 

luni până vineri. CV-urile se 
pot transmite pe e-mail: of-
fice@lazarlogistics.ro, prin 
fax la 0248 270 700 sau la 

punctul de lucru din strada 
Păişeşti DN nr. 5, loc. Bascov.

DEALER AUTOTURISME DACIA angajează 
RESPONSABIL PARC AUTO. 

Cerinţe: cunoştinţe operare PC; permis conducere cat. 
B. Tel. 0745211441. CV-uri e-mail: office@daperom.ro

SC DELTA PLUS TRADING SRL angajează 
ELECTRICIAN AUTO, 

cu experienţă. 
Relaţii, tel. 0744 626 203.

SC ZIP ESCORT SRL 
angajează  AGENŢI 
DE SECURITATE 

-  zona Piteşti.
Relaţii, la telefon: 
0731.010.266 - 
Iordache Dorel.

FIRMĂ DE 
CONSTRUCȚII, 

angajează 
TOPOMETRIST. 

Relații la tel.
 0761 348 179.

DAPEROM GRUP 
AUTO S.R.L angajează 

TEHNICIAN I.T.P. 
Rog trimiteţi CV-ul la 
office@daperom.ro. 

Tel. 0734100234.

ANGAJEZ 

BUCĂTAR. 
Program 8 ore. 

Tel. 0722.247.801.
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