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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND þuicã de prunã, Le-
ordeni. Tel. 0756581869.  
(C.220620210018)

VÂND centrifugã nouã, 
la jumãtate de preþ. Tel. 
0348/431131; 0770356955. 
(C.230620210006)

VÂND un lãmâi cu fruc-
te multe ºi 3 trandafiri ja-
ponezi. Tel. 0752154750. 
(C.240620210001)

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
VÂND SuperNova, an fa-
bricaþie 2002, km reali 
116.000. Tel. 0770140535. 
(C.150620210001)

VÂND Logan Prestige 1.6, 
16 valve, 105 C.P, 2010, 
60.000 km reali, GPL nou. 
Tel. 0732522436.

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã Rãzbo-
ieni, et. 1, 23.000 euro. 
Tel. 0799008822.  
(C.030620210020)

VÂND garsonierã Tri-
vale, parter, 23.000 
euro. Tel. 0745069426.  
(C.030620210021)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament Piteºti, 
zona Ceair - Calea Bu-
curesti, 2 camere,  etajul 
2,  bloc cu 4 nivele, zonã 
liniºtitã  multa verdeaþã, ac-
ces uºor la spaþii comerci-
ale, ºcoalã, piaþa centralã, 
preþ 53.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0724046782. 
(C.160620210002)

VÂND apartament 2 ca-
mere, et. 2, Câmpu-
lung- Viºoi, îmbunãtãþit, 
mobilat, 30.000 euro, ne-
gociabil. Tel. 0755420147.  
(C.290320210010)

VÂND apartament 2 
camere, Calea Craio-
vei. Tel. 0743554219.  
(C.220620210009)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Craiovei, cf. 1. Tel. 

0741785027; 0722528297. 
(C.240520210017)

VÂND apartament 2 came-
re, et. 1, 37 mp, Rãzboieni 
lângã Profi, 45.000 euro, ne-
gociabil. Tel. 0770553146.  
(C.220620210003)

VÂND apartament 2 came-
re, et. 2, îmbunãtãþit, Mãrã-
cineni. Tel. 0752254970.  
(C.030620210002)

VÂND apartament 2 
camere, la 10 km de 
Piteºti. Apartamen-
tul are 40 mp, boxã 

separatã 260 mp 
teren, toate utilitãþi-

le ºi totul schim-
bat, nou, la cheie. 
Preþ 24.000 euro. 
Tel. 0720411585. 
(C.070620210011) 

PROPRIETAR vând aparta-
ment 2 camere, Kaufland- 
Craiovei, 45 mp utili, parter, 
balcon 9 m închis termopan, 
semidecomandat, centralã 
proprie, izolat, mobilat, bine 
poziþionat, 44.000 euro, 
negociabil. 0745006134; 
0741207493. 

APARTAMENT 2 camere 
Calea Bucureºti, et. 2, mo-
bilat, utilat, 59.500 euro. 
0746019911. (C.2800026)

VÂND apartament 2 
camere, cf. 2, Triva-
le. Tel. 0762677745.  
(C.280620210002) 

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 ca-
mere, Popa ªapcã, conf. 
I  decomandat, et. 2. Tel. 
0745045337. (C.070007)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã Dobrogostea 
cu teren 2.410 mp, preþ 
35.000 euro, negociabil. 
Tel. 0749232366. dupã ora 
17.00.  (C.260520210005)

VÂND casã D+ P, Colibaºi- 
Argeº, 133 mp+ teren in-
travilan 8.850 mp sau casã 
+ 5.800 mp. 0740623426.  
(C.180520210013)

VÂND vilã lângã Micromo-
toare, bucãtãrie varã/ iarnã, 
toate utilitãþile. 0770291137. 
(C.280520210006)

VÂND casã pãrinteas-
cã( tradiþionalã) ºi teren 
400 mp, toate utilitãþile, 
zonã liniºtitã, Bascov- Ar-
geº. Tel. 0741024054.  
(C.220620210002)

VÂND urgent vilã Tri-
vale, lângã Magic, po-
ziþie excelentã, toate 
utilitãþile, 150.000 euro, ne-
gociabil. Tel. 0726284260. 
(C.240620210013)

DE VÂNZARE! Casã 
în Piteºti, central, 

strada Rahovei, 4 ca-
mere, garaj, 2 beciuri, 

suprafaþã utilã 140 
mp, teren 180 mp, 
preþ 149.000 euro. 
Tel. 0723664722. 

VÂND casã nouã Mãrãci-
neni la 2 km de Piteºti. Tel. 
0799927855; 0763688821. 
(C.140620210013)

TERENURI
VÂND teren 730 mp, 
ªtefãneºti -sat, apã, ca-
nal, la poartã, 10.000 
euro. Tel. 0755420147.  
(C.290320210009)

VÂND teren de casã, 
1.400 mp în Piteºti, 
poziþie deosebitã, la 
50 m de Mãnãstirea 
Trivale, împrejmu-
it, toate utilitãþile. 
Tel. 0759186981. 
(C.201120200009) 

VÂND 6.800 mp teren 
intravilan, Albota, 

stradal, deschidere 51 
m. Tel. 0742296035; 

0731140370. 
(C.020620210007) 

TEREN intravilan ªtefã-
neºti- Primãverii, 9.500 
mp, utilitãþi, parcelabil, 
negociabil. 0729151416. 
(C.240620210006)

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

VÂND teren 1.600 mp, 
Bălileşti, sat Goleşti, 
zona deosebit de fru-
moasă. Tel. 0720292318. 
(C.170520210005)

VÂND 4.600 mp teren 
construcþii, 10 km de 

Piteºti, toate uti-
litãþile( apã, canali-
zare, gaze, curent), 
zonã liniºtitã între 

vile, preþ 5 euro/ mp. 
Tel. 0720411585. 
(C.070620210010) 

VÂND 1 ha teren 
arabil, extravilan, 

pãmânt roditor, 2 lei/ 
mp, Cerbu- Smei. Tel. 

0725511165.  

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ

HALĂ SERVICE, STRADAL, 
DEPOZITELOR, 
200 - 436 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 

VÂND spaþiu comercial( 
220 mp), str. Nicolae Do-
brin. Tel. 0745180325. 
(C.220620210003)

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere apartament 
2 camere, mobilat, Gãva-
na III. Tel. 0735012166. 
(C.160620210010)

PRIMESC o fatã 
în gazdã, Trivale. 
0755940204; 0757586628. 
(C.160620210001)

ÎNCHIRIEZ/ Vând garso-
nierã Prundu- Depou, ne-
mobilatã. Tel. 0744992193. 
(C.160620210004)

OFER închiriere gar-
sonierã, zona De-
pou. Tel. 0729174126.  
(C.160620210009)

PRIMESC în gazdã doamnã 
serioasã, salariatã. Platã de-
cât utilitãþile. 0753427282. 
(C.170620210007)

OFER închiriere garsonierã, 
ultracentral, termen lung, 
150 euro. 0745082411. 
(C.180620210005)

OFER închiriere o ca-
merã în apartament, 
Prundu. 0348/405519; 
0724728098; 0770413510.  
(C.210620210003)

OFER închiriere apartament 
2 camere, de lux, ultracen-
tral, 300 euro. 0723472044. 
(C.220620210024)

OFER închiriere termen 
lung apartament 2 camere, 
et. 3, cf. 1, decomandat, 
mobilat, centralã, izolat, 
Exerciþiu. Tel. 0771057354. 
(C.220620210015)

OFERTÃ! Închiriez ca-
mere, mobilate la vilã, 
Nord- Kaufland, 275 lei/ 
persoanã. 0772031155.  
(C.230620210005)

GARSONIERÃ curte- 
Prundu, 1 bãiat- 650, 2 
bãieþi- 450, incluse uti-
litãþile. 0743922377.  
(C.260520210008)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, cf. I., etaj 
1 /3, Exerciþiu, mobilat, 
utilat. Tel. 0767392340. 
(C.180620210013)

OFER spre închirie-
re apartament 2 came-
re, Gãvana 3, mobilat 
utilat. Tel. 0773922829. 
(C.180620210009)

OFER închiriere apartament 
2 camere, parter, zona De-
deman. Tel. 0744963528. 
(C.110620210005)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, confort 
1 decomandat, zona De-
deman Nord, mobilat ºi 
utilat, gresie, parchet, ter-
mopane. Tel. 0744150630. 
(C.220620210022)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, cf. 2, Gã-
vana 2. Tel. 0721163986.  
(C.070620210001)

OFER închiriere apartament 
3 camere, Zona Nicolae 
Dobrin( Stadion), mobilat, 
utilat. Tel. 0721226470. 
(C.070620210004)

OFER spre închirie-
re garsonierã, cf. 1, Gã-
vana 3, mobilatã, uti-
latã. Tel. 0799884148.  
(C.080620210012)

APARTAMENT 3 ca-
mere, Fabrica de Bere, 
complet mobilat, centralã 
termicã, izolat, termopa-
ne, preþ 1.100 lei, nego-
ciabil. Tel. 0744432993. 
(C.150620210009)

ÎNCHIRIEZ apartament 
2 camere, etaj 8/10, Tri-
vale, centralã, mobi-
lat, cablu, 220 euro. 
0770178772; 0721371341. 
(C.250620210003)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, semideco-
mandat, et. 1, Craiovei. Tel. 
0724210152.  (C.mb)

OFER spre închiriere garso-
nierã mobilatã, Prundu. Tel. 
0752289949.

ÎNCHIRIEZ apartament 2 
camere, dec., renovat, mo-
bilat integral, Gãvana III, 
stradal. Tel. 0743084908. 
(C.280620210020)

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

- Garsoniere şi apartamente de la 50.540 euro
- Finisaje de lux  /  Compartimentări generoase.

0799 00 88 33  /  www.maiateilor.ro

APARTAMENTE NOI - VICTORIEI 
ultracentral, str. Victoriei 

Finisaje de lux 
Tel. 0799 00 88 22
www.maiavictoriei.ro

ASOCIATIA DE TINERET SOLARIS 
Organizează: 

l cursuri de calificare - recalificare
Cursuri avizate I.S.C.I.R.

- cofetar-patiser
- bucătar 
- ospătar 
- lucrător în comerţ
- măcelar-tranşator
- lucrător prelucrarea cărnii
- vânzător
- operator mezeluri
- morar panificaţie
- noţiuni fundamentale de 

igienă   
- maşinist utilaje cale şi terasa-
mente
- lăcătuş 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
- peisagistică
- croitor
- inspector ssm

- instalator instalaţii   
  tehnico-sanitare şi gaze
- zidar - pietrar
- fierar betonist
- dulgher - tâmplar - 
  parchetar
- instalator instalaŢii    
   încãlzire centrală
- montator pereTi şi 
   plafoane ghips carton
- confecţioner mase 
  plastice şi aluminiu
- lucrător creştere animale
- lucrător cultură plante

Deschiderea va avea loc la data de 02.07.2021
n STIVUITORIST
n MACARAGIU
n FOCHIST 
(OPERATOR CAZANE)

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

PLATA ÎN 3 RATE
RELAŢII, LA SEDIUL ASOCIAŢIEI DIN PITEŞTI, STR. AL. ODOBESCU 

NR. 11, CĂMIN 1 SECONA, ETAJ II, CAM. 1, (ZONA PIAŢA CEAIR),                  
TEL. 0248 222 200, 0248 606 222, 0744 102 000 

şi BDUL REPUBLICII BL. 5, IRTA (VIZAVI DE AJOFM), TEL 0248 222 228.
CERTIFICATUL DE CALIFICARE PROFESIONALĂ SE ELIBEREAZĂ 
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII ÎNVĂTĂMÎNTULUI.

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.240620210009)

LICENÞIAT ofer masaj de relaxare 
doamnelor ºi domniºoarelor serioase.  
0753427282. (C.170620210008)

MASAJ de relaxare numai pen-

tru persoane serioase. 0751329835.  
(C.210620210004)

OANA. Te aºtept la mine pentru clipe de 
vis. 0740905831. (C.o.p.)

BLONLDÃ, atrãgãtoare te aºtept sã pe-
trcem clipe de vis. 0725372230.  (C.o.p.)

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.
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PRIMESC în gazdã 
zona Nord, intrare sepa-
ratã. Tel. 0729134122. 
(C.280620210011)

OFER închiriere apartament 
2 camere, Popa ªapcã, et. 
2, mobilat, utilat modern, 
250 euro. 0746019911. 
(C.280620210021)

APARTAMENT 2 camere, 
de lux, Exerciþiu, prima în-
chiriere, bloc 2020, et. 6/ 
7, 350 euro. 0746019911. 
(C.280620210022)

OFER închiriere gar-
sonierã, utilatã, Prun-
du, 900 lei, inclus uti-
litãþi. Tel. 0768025886.  
(C.280620210003)

GARSONIERÃ de lux, 
Nord- Bãlcescu Residen-
ce, prima închiriere, bloc 
2019, parter, loc de parca-
re, 250 euro. 0746019911. 
(C.280620210023)

APARTAMENT 2 ca-
mere Bascov, et. 4, mo-
bilat, utilat, centralã, 
1.000 lei. 0746019911. 
(C.280620210024)

ÎNCHIRIERE jumãta-
te duplex, zona Stadi-
on, mobilatã, utilatã, 
500 euro. 0746019911. 
(C.280620210025)

OFER închiriere camerã la 
casã Gãvana ºi apartament, 
convenabil. 0742864865 
(C.280620210006)

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 4 locuri, 
în Cimitirul Sf. Gheor-
ghe, zona 1+ niºã se-
parat. Tel. 0744693641. 
(C.110620210002)

VÂND cavou 10 locuri, 
Cimitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.110620210003)

VÂND criptã în Ci-
mitirul Sf. Gheor-
ghe. Tel. 0721226470. 
(C.070620210003)

VÂND 2 locuri de 
veci, în cimitirul Balo-
teºti. Tel. 0348/448476. 
(C.220620210001)

CUMPĂRĂRI
AUTO

CUMPÃR maºini (ra-
ble), preþ negociabil. Ofer 
acte de radiere, trans-
port gratuit. 0755354683.  
(C.020220210010)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT doamnã pentru îngri-
jire bãtrânã imobilizatã, per-
manent. Tel. 0743382708.  
(C.100620210003)

CAUT persoanã pentru 
îngrijire doamnã în vâr-
stã. Tel. 0770468694.  
(C.240620210017)

PRESTĂRI
SERVICII

TRANSPORT mo-
bilã. 0746063023.  
(C.200120210004)

EXECUTÃM hidroizo-
laþii. Tel. 0723375370.  
(C.240620210002)

CADASTRU-carte funciarã! 
Terenuri-450 lei! Aparta-
mente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.100620210004)

TRANSPORT mar-
fã. 0770346626. 

(C.180620210017)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.140620210011)

TRANSPORT marfã, 
mutãri mobilier, diver-
se. Tel. 0745015619.  
(C.240620210007)

MEDITAŢII
MATEMATICÃ orice nivel. 
Prima ºedinþã gratis. Posibil 
acasã la elev. 0726348243. 
(C.150620210015)

PIERDERI
PIERDUT în Mioveni sau 
Piteºti o cheie contact- 
Honda. Gãsitorului recom-
pensã. Tel. 0774059854.  
(C.240620210011)

PIERDUT carnet de ºomaj, 
pe numele Drãguºin Clau-
diu Constantin. Se declarã 
nul.  (C.280620210010)

MAGIE
În sprijinul oamenilor 
cu probleme vine cu 
multe leacuri RODI-

CA, binecunoscutã de 
Dumnezeu prin pute-
rea ei deosebitã ºi a 
harurilor sfinte. Re-

zolvã cazuri lipsite de 
orice speranþã, poate 
vedea trecutul, pre-

zentul ºi viitorul, dez-
leagã ºi îndepãrteazã 

cele mai puternice 
farmece ºi blesteme, 
dezleagã cununii le-

gate, aduce persoana 
iubitã, împacã familii 

dezbinate, face de 
dragoste, spor, noroc, 
sãnãtate, reuºite în 

afaceri, vindecã impo-
tenþa, viciul bãuturii, 

stresul, depresia, 
etc. Contactaþi-o cu 

încredere pentru a vã 
ajuta cu toatã experi-
enþa ºi priceperea ei. 
Telefon: 0759550302.  

(C.200520210013) 

MATRIMONIALE
DOMN, 53 ani, divorþat, 
serviciu stabil, fãrã vi-
cii doresc cunoºtinþã cu 
doamnã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. Rog seriozi-
tate. Tel. 0742535236. 
(C.230620210002)

DOMN, 44 ani, 1.65/70, 
fãrã obligaþii, posesor 
auto, situaþie bunã, servi-
ciu stabil doresc partenerã, 
vârstã apropiatã pentru 
cãsãtorie. 0741022160 
(C.160620210004)

DOMN locuiesc singur, caut 
doamnã/ domniºoarã pentru 
prietenie, socializare. Rog 
seriozitate. 0753427282. 
(C.170620210006)

DOMN, 59 ani, Topo-
loveni,  doresc doam-
nã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0757674073. 
(C.290320210001)

BÃRBAT caut feme-
ie singurã chiar sãracã 
sã convieþuim împre-
unã. 0770728207. 
(C.210620210004)

CETÃÞEAN spaniol, pen-
sionar, singur, doresc 
cunoºtinþã cu doamnã, 
singurã. Rog seriozita-
te. Tel. 0754325788.  
(C.270520210008)

DOMN 53 ani, singur, servi-
ciu stabil doresc sã cunosc 
o doamnã de vârstã apro-
piatã, care sã poatã locui 
la þarã. Tel. 0747037857. 

(C.180620210010)

DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.100620210005)

DOMN, pensionar, doresc 
prietenie ºi menaj, eventual 
cãsãtorie. Tel. 0785621217. 
(C.140620210008)

TÂNÃR, 34 ani caut 
mãmicã pentru fetiþa 
mea. Tel. 0751120856.  
(C.140620210009)

DOMN prezentabil caut dnã 
discretã, de caracter, re-
laþie stabilã. 0728856281. 
(C.150620210006)

BÃRBAT48 ani, prezentabil, 
fãrã obligaþii caut jumãta-
tea. Tel. 0740614543.  
(C.280620210019)

ANIMALE
TUND câini la domiciliu, Ar-
geº- Piteºti. 0730744027. 
(C.240620210008)

ANGAJĂRI
S.C. Angajeazã maºi-
nist transporturi interne 
cu permis categoria B; 
stivuitorist cu autorizaþie 
ISCIR. Tel. 0784273942. 
(C.230620210001)

S.C. Dralin Trans Simbol 
angajeazã ºofer pentru 
basculantã 8 x 4, prefera-
bil cu ADR. 0745351664.  
(C.230620210003)

„LA NEA ILIE”  angajea-
zã ajutor bucãtar ºi grãta-
ragiu. Tel. 0725198004. 
(C.160620210005)

CURS agenþi securita-
te. Tel. 0756364499.  
(C.170620210002)

S.C. angajeazã ºofer 
din Piteºti, permis cat. 
D. Tel. 0723492438. 
(C.170620210004)

S.C. angajeazã mecanic 
auto. Tel. 0723492438. 
(C.170620210005)

ANGAJEZ ºofer categoria 
C, cu sau fãrã experienþã, 
calificare la locul de mun-
cã, curse , România- Franþa 
ºi retur. Tel. 0724268382.  
(C.080620210017)

ANGAJEZ personal spãlã-
torie auto cu/ fãrã expe-
rienþã. Tel. 0766777130. 
(C.180620210001)

RESTAURANT Vultu-
rul angajeazã bucãtar, 
ajutor bucãtar ºi os-
pãtari. Tel. 0746101741. 
(C.180620210002)

ANGAJEZ ºofer TIR cu /
fãrã experienþã, pen-
tru extern. Salariu atrac-
tiv.  Tel. 0747681475. 
(C.220620210002)

RESTAURANT angajea-
zã spãlãtor vase part- 
time. Tel. 0748239117.  
(C.220620210005)

SOCIETATE Comerci-
alã angajeazã tehnician 
instalare sisteme de se-
curitate; agent de secu-
ritate pentru intervenþie( 
obligatoriu permis cat. 
B). Tel. 0744684386. 
(C.220620210016)

RESTAURANT Na-
zar angajeazã feme-
ie în bucãtãrie ºi os-
pãtãriþã. Tel. 0743272727. 
(C.220620210007)

ANGAJEZ ºofer TIR cu 
experienþã pe relaþia Ro-
mânia- Franþa, tur- re-
tur.  Salariu fix+ bonu-
suri. Tel. 0745002452. 
(C.220620210019)

FIRMÃ de transport an-
gajeazã ºofer cat. B, cu 
experienþã pentru comu-
nitate. Tel. 0721739745. 
(C.230620210010)

ANGAJEZ ºoferi TIR extern 
( România- Italia; România- 
Spania) tur- retur, garaj To-
poloveni. Tel. 0726739885. 
(C.180620210014)

S.C. angajeazã personal 
patiserie. Tel. 0745457459.  
(C.110620210004)

ANGAJÃM electromecanic 
comercial pentru vânza-
rea produselor industriale 
sector mecanisme de ridi-
care, zonã de lucru- Ro-
mânia, birou A1- km. 80 
Argeº. Tel. 0731365367.  
(C.220620210005)

RESTAURANT km. 
80 angajeazã ajutor 
bucãtar. Tel. 0731365367.  
(C.220620210006)

FIRMÃ angajeazã me-
seriaºi în termosis-
tem. 0741931413. 
(C.070620210002)

S.C. angajeazã instalator 
instalaþii termice ºi sani-
tare. Tel. 0751767635.  
(C.080620210010)

ANGAJEZ vânzãtoare legu-
me- fructe. Tel. 0735887040. 
(C.090620210006)

RESTAURANT angajeazã 
bucãtar pentru evenimente, 
salariu 3000 net + bonusuri, 
normã întreaga sau colabo-
rare. 0744607885. (C.opl)

S.C. SOLADO Group SRL, 
angajeazã funcþionar admi-
nistrativ, obligatoriu permis 
categoria B ºi cunoºtinþe 
PC. Tel. 0741125173. (C.f. 
5112)

ANGAJEZ ºofer basculan-
tã 8 x 4. Tel. 0736373575.  
(C.140620210010)

ANGAJEZ vânzãtoare 
cu experienþã magazin 
alimentar, Trivale- Com-
pex 1. Tel. 0745572222.  

(C.140620210020)

PENSIUNEA Cora Piteºti 
angajeazã cameristã, ne-
fumãtoare. Salariu net 
1.800 lei+ masã, posibilitate 
cazare. Program: douã zile 
lucrate, 08.00- 22.00,/ douã  
zile libere. Tel. 0724470485. 
(C.240620210010)

ANGAJEZ tâmplar- ta-
piþer ºi croitoreasã. Tel. 
0720426093; 0743356969. 
(C.150620210011)

ANGAJÃM ºofer TIR  Ro-
mânia- Turcia, tur re-
tur. Tel. 0766555155. 
(C.150620210002)

ANGAJEZ ºofer TIR, Tur-
cia, 500 euro/ cursã+ sa-
lariu. Tel. 0723113772; 
0746305365 sau whatsapp. 
(C.250620210001)

ANGAJEZ ºofer TIR 20 
tone, pentru intern, cur-
se locale, seara acasã, 
4.000 lei. Tel. 0722351069.  
(C.250620210006)

HOTEL de 4* din Bucu-
reºti angajeazã cameriste, 
spãlãtori vase ºi curãþãtore-
se lenjerie. Oferim: pachet 
salarial foarte motivant, 
decont transport ºi caza-
re. Detalii suplimentare: 
021/4075235.   (C.opl)

ANGAJEZ îngrijitoa-
re bãtrâni ºi asisten-
tã. Tel. 0757767857. 
(C.280620210001)

ANGAJÃM doamnã la 
spãlat vase în restau-
rant. Tel. 0724323981. 

(C.280620210012)

ANGAJÃM personal resta-
urant: barman, ospãtãriþe, 
picoli, ajutor bucãtar ºi 
pizzeri. Tel. 0724323981. 
(C.280620210013)

ANGAJÃM elevi/ eleve pen-
tru job part time în perioa-
da vacanþei( picoli ºi ajutori 
barmani). Tel. 0724323981. 
(C.280620210014)

OPTICA ZOF angajeazã 
optician ºi optometrist. Tel. 
0745315508. Vã aºtep-
tãm cu drag în echipa Zof. 
(C.280620210005)

S.C. Angajeazã personal 
patiserie- cofetãrie cu ex-
perienþã. Tel. 0745659745.  
(C.280620210016)

S.C Angajeazã ºofer mi-
crobuz categoria D. Salariu 
atractiv. Rog seriozitate. Tel. 
0744508037; 0741010504. 
(C.280620210016)

RESTAURANT anga-
jeazã ospãtar, feme-
ie de serviciu, ajutor 
bucãtar. Tel. 0761666333. 
(C.280620210018)

ANGAJEZ menajerã ºi 
recepþionerã pentru ho-
tel. Tel. 0722530488. 
(C.280620210028)

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

PGC GALVAN PRODMET SRL angajează 
MANIPULANŢI MĂRFURI 

în condiţii avantajoase. 
Relaţii, la tel. 0742073764 sau la sediu din 

Argeşelu nr. 537 bis (Platforma Overland).

ANGAJEZ 
LEGĂTOR - 

TIPOGRAFIE 
sau calificare la 
locul de muncă. 
Tel. 0799939823.
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CRONOS angajează 
MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

în DEPOZIT MATERIALE 
de CONSTRUCŢII Albota. 

Tel. 0744.706.707.

HOTEL VICTORIA angajează: 
n RECEPŢIONERĂ 
n BUCĂTAR ŞEF 

n BUCĂTAR n AJUTOR 
BUCĂTAR n OSPĂTAR 

n PERSONAL întreţinere 
hotel n  PERSONAL în-

treţinere piscină n  MENA-
JERĂ n LUCRĂTOARE 

SPĂLĂTORIE RUFE 
n  CAMERISTĂ. 

Tel. 0722.320.047, 
între orele 8.00 - 16.00.

Anunț prealabil privind afișarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului

OCPI ARGEȘ anunță publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 27, 29, 30, 
31, 32, 36, 39, 40, 46, 65, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările și completările ulterioare.   
Data de început a afișării: 30.06.2021
Data de sfârșit a afișării:  30.08.2021
Adresa locului afișării publice: Comuna Leordeni, Jude-
tul Argeș.
Repere pentru identificarea locației: Sediul Primăriei 
Comunei Leordeni
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor pu-
tea fi depuse la Sediul Primăriei Comunei Leordeni.
Alte informatii pentru cei interesați: Program – luni- vin-
eri: 09:00 – 16:00
Informații privind Programul național de cadastru și 
carte funciară 2015 – 2023 se pot obține pe site-ul ANC-
PI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Service Top Agro S.R.L. 
angajează în condiţiile 
legii MUNCITORI 
DEPOZIT materiale 

de construcţii. (Str. 
Depozitelor). Se oferă 

pachet salarial atractiv şi 
bonuri de masă. Relaţii 
la tel. 0745.056.264 și 

0757.074.456. CV-urile 
se pot trimite la e-mail : 
dan@servicetopagro.ro

ANUNŢ EXECUTARE LUCRARE 
ACOPERIRE CU PLASĂ PROTECŢIE PEN-
TRU LUMINATOARE BLOC: Asociaţia de 
Proprietari cu sediul în Piteşti, str. Burebista, nr. 
1, bl. A 5 aşteaptă oferte pentru montare plasă 
luminatoare bloc. Termen de depunere până la 
data de 02.07.2021. Detalii la telefon sau e-mail: 
0740033944; asociatiaburebistaa5@gmail.com

SC. HOEDLMAYR LAZAR ROMANIA, 
cu sediul în Bascov, angajează 

GESTIONAR
Responsabilitati:
n Asigura gestiunea fizica a stocului de marfa n Opereaza in stoc 
miscarile de marfa n Pastreaza documentele justificative legate de 
stocuri n Efectueaza lunar inventarul stocului de marfa n Participa 
activ la operatiunile de incarcare/descarcare a marfii la/din magazia 
firmei n Raporteaza superiorului ierarhic orice neconcordanta intre 
stocul fizic si cel scriptic n Ofera informatii despre stocuri departa-
mentelor firmei n Respecta legislatia de gestiune a stocurilor n In-
registreaza, prelucreaza si pastreaza informatiile referitoare la situatia 
stocurilor  n Raporteaza lunar rezultatele activitatii de gestiune a 
stocului n Utilizeaza eficient spatiul de depozitare a marfurilor n Se 
implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma 
n Este responsabil cu alimentarea de motorina a camioanelor n Este 
responsabil de aprovizionarii tancului cu motorina n Este responsabil 
de intocmirea situatiilor referioare la alimentarile cu motorina ale ca-
mionelor
Cerinte:n Minimum studii medii n Experienta cel putin 1 an intr-un 
post similar n Cunostinte de contabilitate primara n Cunostinte de 
operare PC ( MS OFFICE) Capacitatea de a lucra cu oamenii n Spirit 
oragnizatoric si atent la detalii n Initativa
Oferta: n Pachet salarial motivat n  Tichete de masa n  Tichete cadou

CV-urile se trimit la adresa de email: 
viviana.cheorcea@hoedlmayr.com

CABINET MEDICAL 
angajează ASISTENTE 

(generaliste sau kinetoter-
apeute), promoţia 2020- 

2021 sau eleve anul II- III, 
cunoştinţe operare 

calculator, seriozitate. 
Tel. 0723290519. 

Angajez: 
n OSPĂTAR 

n  FEMEIE curăţe-
nie/întreţinere hotel. 

Tel. 0722247801.

ANGAJEZ 
MUNCITORI 

CNCD - 
legume fructe. 

Tel. 0746293114.

S.C. ANGAJEAZĂ în 
domeniul construcţiilor: 

INSTALATOR GAZ, GES-
TIONAR/ aprovizionare şi 
MUNCITORI NECALIFI-
CAŢI. Tel. 0348/ 420430; e- 

mail: office@hidrogaz.ro

CORNUL VÂNĂTORULUI
 angajează: 

OSPĂTARI part-time 
sau full-time, 

PICOLI, BUCĂTARI, 
AJUTOR DE BUCĂTARI. 

 Tel. 0733.446.274.

CNI IDEAL CONSTRUCT 
SRL angajează în condiții 

salariale avantajoase: 
MUNCITORI NECALIFI-
CATI, FIERARI, ZIDARI, 

DULGHERI.Pentru mai 
multe detali sunați la nr. 

0774430829 sau 0746477683.

Angajez: 
n BUCATAR 
n  AJUTOR 
BUCATAR. 

Salarizare peste medie. 
Tel. 0722247801.

S.C. ANGAJEAZĂ în 
domeniul construcţiilor: 
MAISTRU/ INGINER 
în construcţii şi opera-
tor devize/ ofertare. Tel. 
0348/ 420430; e- mail: 

office@hidrogaz.ro

S.C. ANGAJEAZĂ în 
domeniul construcţiilor 
LĂCĂTUŞ MECANIC. 
Tel. 0730233707; e- mail: 

office@hidrogaz.ro

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
angajează:

n INGINER construcţii 
n MUNCITORI 

calificaţi în construcţii   
n  TRACTORIST. 

Relaţii, la tel. 0724.635.724.

FORCE ROMA INTERIM 
angajează pentru 

utilizatorul sau din Franţa: 
LĂCĂTUŞI 

MECANCI (cunoştinţe 
desen tehnic) şi 
BUCĂTARI/
OSPĂTARI. 

Se asigura transport si 
cazare. Detalii la tel. 

0771.283.246.

ZARIS AUTOCOM 
angajează N PATISERI 

N MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

N ŞOFERI/
DISTRIBUITORI 

PÂINE 
N GESTIONAR. 

Salarii atractive. 
Tel. 0729.218.498, 

0724079452.

RESTAURANT 
angajează 

AJUTOR BUCĂTAR 
şi BARMAN, 

cu experienţă. 
Tel. 0756.276.074.

S.C. DUET BASCOV 
ANGAJEAZĂ 

FEMEIE 
PENTRU CURĂŢE-
NIE (CLUB DUET). 

TEL. 0744653812.

SC CONARG CONSTRUCT SRL 
angajează: 

n LĂCĂTUŞ – cu experienţă în placări cu 
panouri BOND; 
n VOPSITOR INDUSTRIAL; 
n INGINER / MAISTRU – cu experienţă 
în placări cu panouri BOND 
Relaţii, la tel. 0745 109 801 sau la sediul firmei 

din str. Depozitelor nr. 10, mun. Piteşti.
Adresa email: carmen.preoteasa@conarg.ro 

   ROMA2S TRANSYLVANIA INGINERIE 
         CONFECTII METALICE

angajează ŞEF ECHIPĂ 
CERINŢE: n DESEN TEHNIC n SPIRIT ECHIPA

n DISPONIBILITATE DE A LUCRA PE SCHIMBURI.
Relaţii, la telefon 0728.272.295.

SIMIGERIA LUCA PITEŞTI 
angajează: n VÂNZĂTORI

n MODELATORI n PIZZERI. 
Salariu motivant. 

Tichete de masă, bonusuri. 
Tel. 0766 576 019.

S.C. BLACK SEA 
SUPPLIERS 

angajează 
ŞOFER TIR, 
transport intern. 

Asigurăm pachet 
motivant. 

Tel. 0726746036.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

HOTEL SORELO 
  ANGAJEAZĂ 

BUCĂTĂREASĂ. 
Tel. 0735216840.

S.C. CONTINENTAL 
ANGAJEAZĂ:

DULGHERI 
- 10 POSTURI - 
Tel. 0740604758.

ANUNŢ VÂNZARE
LICHIDĂRI INFO CONSULT IPURL in calitate de lichidator judi-
ciar al debitoarei SC BIFF INTERNATIONAL SRL, CUI 7369952, 
J03/461/1995, organizează in data 08.07.2021, orele 11,00,  la sediul 
lichidatorului judiciar din Câmpulung, str. Republicii, nr.35, et.2, jud. 
Argeş,  licitaţie publică deschisă, cu strigare, având ca obiect  vânza-
rea următoarelor bunuri mobile: I.Echipamente tehnologice: Mobili-
er, aparatură, birotică; Aparate, instalaţii de măsură şi control, la preţul 
de 11.227 lei;  II. Stocul de marfă: 15.652 lei. Preţurile sunt fără TVA. 
In cazul in care bunurile nu se vând, se va organiza altă licitaţie publică 
in data de 15.07.2021, in aceleaşi condiţii, aceeaşi locaţie şi oră. Ofer-
tanţii trebuie să consemneze o garanţie de 10% din valoarea bunului 
ofertat, in contul RO45 PIRB 0303 7303 7800 1000 deschis pe numele 
SC Biff International SRL la FIRST BANK SA-Piteşti. 
Relaţii suplimentare la telefonul 0744.772.619, e-mail gheorghe.
banu@gmail. com.

ANUNŢ VÂNZARE
LICHIDĂRI INFO CONSULT IPURL(fosta SPRL) in calitate 
de lichidator judiciar al debitoarei SC MARIAN SRL, CUI 143450, 
cu sediul social în Piteşti, str. Nicolae Bălcescu, nr.143, jud. Argeş, 
J03/553/1991, număr dosar: 1161/1259/2012, Tribunalul Specializat 
Argeş, având în vedere sentinţa nr. 355/2021, pronunţată de Tribu-
nalul Specializat Argeş în dosarul nr. 1161/1259/2012/a7 la data de 
27.05.2021, în temeiul art. 500 şi urm. din Codul de procedură Civilă, 
organizează in data de 30.07.2021, orele 11,00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Câmpulung, str. Republicii, nr.35, et.2, jud. Argeş,  licitaţie 
publică deschisă, ascendentă, cu strigare, având ca obiect  vânzarea 
bunului imobil : 1. Hală producţie şi anexe, Ştefăneşti, sat Goleşti, jud. 
Argeş, la preţul de 128.734 lei, scutit TVA.
Ofertanţii trebuie să consemneze o garanţie de 10% din valoarea 
bunului ofertat, până la data şi ora licitaţiei, depusă in contul RO73P-
IRB0301759675001000 deschis pe numele SC MARIAN SRL la FIRST 
BANK SA, Piteşti. Relaţii suplimentare la telefonul 0744.772.619; 
e-mail gheorghe.banu@gmail. com.

ANUNŢ VÂNZARE
LICHIDĂRI INFO CONSULT SPRL in calitate de lichidator judi-
ciar al debitoarei SC MARIAN SRL, CUI 143450, cu sediul social în 
Piteşti, str. Nicolae Bălcescu, nr.143, jud. Argeş, J03/553/1991, număr 
dosar: 1161/1259/2012, Tribunalul Specializat Argeş, având în vedere 
sentinţa nr. 355/2021, pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş în 
dosarul nr. 1161/1259/2012/a7 la data de 27.05.2021, în temeiul art. 
411 şi urm. din Codul de procedură Civilă,organizează in data de 
15.07.2021, orele 11,00, la sediul lichidatorului judiciar din Câmpu-
lung, str. Republicii, nr.35, et.2, jud. Argeş,  licitaţie publică deschisă, 
ascendentă, cu strigare, având ca obiect  vânzarea bunurilor: 1.Echi-
pamente tehnologice, la preţul de 1.027 lei; 2. Aparate, instrumente de 
măsură şi control, la preţul de 32.521 lei; 3.Mijloace de transport, la 
preţul de 24.900 lei; 4.Mobilier, aparatură, birotică, la preţul de 1.401 
lei; preţurile sunt scutite TVA.
Ofertanţii trebuie să consemneze o garanţie de 10% din valoarea 
bunului ofertat, până la data şi ora licitaţiei, depusă in contul RO73P-
IRB0301759675001000 deschis pe numele SC Marian SRL la FIRST 
BANK SA, Piteşti. Relaţii suplimentare la telefonul 0744.772.619; 
e-mail gheorghe.banu@gmail. com. ANGAJEZ 

INSPECTOR 
SSM-SU. 

Tel. 0728851841

ANGAJEZ 
INFIRMIERĂ 

pentru CĂMIN de 
BĂTRÂNI, zona Bănănăi. 

Tel. 0783234353.

HOTEL DUET 
angajează 

CAMERISTĂ. 
Tel. 0744653812.

FIRMĂ de 
CONSTRUCŢII 

angajează: ZIDARI, 
FAIANŢARI, RI-

GIPSARI, VOPSI-
TORI şi MUNCI-

TORI necalificaţi în 
amenajări interioare/ 

exterioare. 
Salariu motivant. 
Tel. 0752240991.

ANGAJEZ 
ŞOFER 

cat. B, 3.5 t
(autoutilitară cu 

prelată), curse 
locale. Cunoştinţe 

manipulare stivuitor 
constituie avantaj. 
Tel. 0723663558. 

SC PRESTO TIG MT 
- cu sediul în PITEŞTI, str. Depozitelor, angajează

 3 LĂCĂTUŞI confecţii metalice. 
Nu ne intresează diploma de lăcătuş, experienţă / 

dexteritatea sunt necesare. 
Se lucrează doar la punctul de lucru în atelier,  pentru 
carosari / echipări autoutilitare. Nu se plecă în deplas-
ari în afara atelierului, nu construim hale / construcţii. 

Program 08:00 – 16.30, se asigura masă caldă. 
Nr contact 0745 438 578. Nu oferim cazare. 

Oferim şi cerem seriozitate.

Partener program
CASA VERDE
PANOURI SOLARE 
pentru vară/iarnă (C.E.)
Ofertă cu montaj şi în rate

Experienţă de peste 15 ani 

PANOURI SOLARE pentru 
ENERGIE TERMICĂ cu 

tuburi vidate (de la 175 euro) 
şi ENERGIE ELECTRICĂ cu 
CELULE FOTOVOLTAICE 

(la achiziţionarea unui 
sistem se acordă bonusuri)

Tel. 0744.190.020.
www. panourisolareclem.ro
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SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează: 
l ȘOFER categora C+ E transport intern 

(prelată + cisternă) 
l MOTOSTIVUITORIST

l CONSILIER VÂNZĂRI. CV-uri la e-mail: 
office@newdesigncomposite.ro  Interviurile se vor ţine 
la sediul firmei din Bdul Petrochimi ştilor nr. 45, Piteşti, 

vizavi de Vama Piteşti.  Relaţii, la tel. 0744 626 100.
Laguna Technology 

angajează 

ŞOFERI 
DUBĂ FRIGO 

40 TONE.
Relaţii, la tel.  

0721 369 137.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei 
de preferat studenţi, pension-
ari, zona Piteşti şi Mioveni. 

Relatii tel. 0748192233

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.

ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMÂNIA S.R.L,
 cu sediul în Com Oarja, Km 102, Jud Argeş angajează 

OPERATORI PRODUCŢIE 
(BĂRBAŢI) cu şi fără experienţă. 

Căutăm persoane organizate, cu simţ de răspundere, ca-
pabile să lucreze în 3 schimburi. Oferim transport gratu-
it, salariu atractiv, tichete de  masă, primă pentru Paşte şi 
Crăciun. Contract pe perioadă nedeterminată; instruire 
specifică la locul de muncă. 

CV-urile se pot trimite prin email la adresa apuiu@
pelzerpimsa.ro sau pe fax la 0348/410900.

Pentru informatii tel 0729106212 ,0799803558.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze 

- MUNCITORI necalifi-
cati (SĂPĂTORI). 

Tel. 0722301315.

ANGAJEZ 
ŞOFERI 

TIR. 
Tel. 0744755702.

Societate de construcții 
angajează 

SECRETARĂ,  
proaspătă absolventă de 

studii superioare. 
CV-urile se trimit la 

email: corina@zeussa.ro 
Relații suplimentare,
 la tel. 0761.348.179.

SC angajează: 
BULDO

EXCAVATORIST 
 LĂCĂTUŞ MECANIC 

 SUDOR 
 DULGHER.

Tel. 0730.088.7035.

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.    

SC LAS VEGAS-MI SRL 
ANGAJEAZĂ

n ŞOFERI LIVRATORI
Cerinţe: b studii medii b permis categ. B, B+C b 
domiciliul în Piteşti sau împrejurimi.
n MANIPULAŢI MARFĂ
Cerinţe: b studii medii b domiciliul în Piteşti sau 
împrejurimi.

Relaţii şi CV, la tel./Fax 0248223791 sau 
E-mail la adresa office@lasvegasmi.ro

ALVVIMAR COMIMPEX 
angajează ŞOFER 
pentru CAMION  

cu MACARA 
(AUTOMACARA).

Salariu + tichete de masă.
 Program de lucru 8 ore.

 CV-urile se pot transmite 
la: office@alvvimar.ro 

 Relaţii, tel. 0744.519.011.

Angajez 
PERSONAL 
VÂNZARE 

LINIE 
AUTOSERVIRE. 
Tel. 0741 761 423, 

0740 563 166.

SOCIETATE DE 
CONSTRUCŢII 

angajează 

MUNCITORI, 
posesori permis cat. B. 

Se lucrează şi în depla-
sare. Salariu 3.000 lei+  

1.000 lei diurnă. 
Tel. 0763552046.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

S.C. angajează ŞOFERI 
TIR cu experienţă 

pentru curse externe 
tur- retur şi intern - 
circuit săptămânal. 
Tel. 0724907804.

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

YILDIZ ENTEGRE, 
este una dintre cele mai mari com-
panii din industria prelucrării lem-
nului, din lume, fiind producător de 
MDF, Parchet şi Uşi. 

YILDIZ ENTEGRE ROMANIA, unitatea de producție 
din Oarja, jud Arges, angajează:
• STIVUITORIŞTI cu experienţă şi 
atestat 
• MAGAZINER  GESTIONAR  DE
POZIT 
Oferim: n salariu motivant n  tichete masă 
20 lei/zi n  transport asigurat şi gratuit n  
tichete cadou n  tichete de  vacanţă n  alte 
beneficii.

CV-urile pot fi trimise la adresa noastră de 
e-mail sau depuse la sediul companiei: Oarja, 
Str. Yildiz nr. 1 , E-mail: recrutare@yildiz-
entegre.ro. Pentru mai multe detalii despre 
pozițiile disponibile și cerințele noastre, ne 

puteți contacta și la  0377 881 210. 
Vă aşteptăm!

Restaurant Stefanel 
Garden&Bistro angajează 

BUCĂTAR şi 
AJUTOR 

BUCĂTĂRIE. 
Tel. 0751086977.

CONVOCATOR
I. Consiliul de Administratie al societăţii Vinalcool Argeş S.A., cu sediul în b-dul. Nicolae Bălcescu, nr. 
156, mun. Piteşti, înmatriculată la ORC Argeş sub nr. J03/ 42/1991 şi C.U.I. RO 128620, în temeiul art. 117 
din Legea nr. 31/ 1990/ R, a Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, Legea nr. 24/ 2017, Regulamentului 
ASF nr. 5/ 2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni  de piaţă, convoacă Adunarea Gen-
erală Ordinară a Acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 13.07.2021, 
considerată dată de referinţă, pentru data de 26.07.2021, ora 12, la sediul social de mai sus.
În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv 
al societăţii, se convoacă şi se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990/R, cea de-a doua A.G.O.A 
pentru data 27.07.2021, ora 12, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
II. Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor:
1. Aprobarea propunerii de contractare de la CEC BANK S.A.- Sucursala Piteşti a unei linii de credit în 
valoare de 4.000.000 lei.
2. Aprobarea propunerii de garantare a liniei de credit solicitată de VINALCOOL ARGEŞ S.A. de la CEC 
BANK S.A.- Sucursala Piteşti, descrisă la pct. 1 şi constând în:
a) ipoteca asupra următoarelor bunuri imobile:
- Secţia producţie Piteşti - amplasată în b-dul. Nicolae Bălcescu, nr. 156, mun. Piteşti, jud. Argeş: imobil 
număr cadastral 1870/ 1 şi înscris în Cartea Funciară nr. 82054 a UAT Piteşti, imobil număr cadastral 
1870/ 3 şi înscris în Cartea Funciară nr. 82068 a UAT Piteşti, imobil număr cadastral 1870/ 4 şi înscris în 
Cartea Funciară nr. 82071 a UAT Piteşti, imobil număr cadastral 1870/5 şi înscris în Cartea Funciară nr. 
82069 a UAT Piteşti- imobile propietatea VINALCOOL ARGEŞ S.A., ipotecă care va fi înregistrată în Cartea 
Funciară a imobilelor.
b) ipoteca legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de Beneficiarul liniei de credit 
la Bancă:
c) contract de fideiusiune încheiate cu asociaţii/ administratorii societăţii.
3. Aprobarea propunerii de împuternicire a d- lui Drăguşin Marian, Director General în cadrul societăţii, 
în vederea reprezentării societăţii în relaţia cu CEC BANK S.A.- sucursala Piteşti şi care este împuternicit 
să iniţieze şi să deruleze în numele VINALCOOL ARGEŞ S.A  toate demersurile necesare aducerii la înde-
plinire a prezentei hotărâri, în baza prezentului mandat putând semna contractul de credit, contractele de 
garanţie/ ipotecă, precum şi orice alte documente necesare derulării raporturilor contractuale cu finanţatorul 
CEC BANKS.A. - Sucursala Piteşti, semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă.
4. Aprobarea datei de 12.08.2021 ca dată de înregistrare şi a ex-date -11.08.2021, propusă de Consiliul de 
Administraţie, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile A.G.O.A. din data de 
26.07/ 27.07.2021.
5. Aprobarea împuternicirii d- nei Ghiţă Elena pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea 
depunerii, înregistrării şi publicării hotărârii A.G.O.A., la O.R.C. Argeş.
III. Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social, înreg-
istraţi la data de referinţă, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A( fiecare punct nou va 
fi însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală)- potrivit 
art. 92, alin. 3 lit.a) di Legea nr. 24/2017 în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului con-
vocator şi/ sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a A.G.O.A potrivit art.92 alin 3 lit. b) din Legea nr. 24/ 2017. Potrivit art. 92, alin 4 din Legea 
nr. 24/ 2017 aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris şi transmise prin servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice.
Conform art. 92 alin.( 6) din Legea nr. 24/ 2017, în situaţia în care exercitarea dreptului prevăzut la alin(3) 
lit.a) determină modificarea ordinei de zi a A.G.O.A deja comunicată, societatea va face disponibilă o ordine 
de zi revizuită, în aceeaşi procedură cu cea anterioară, astfel încât acţionarii să desemneze un reprezentant 
să voteze prin corespondenţă.
Termenul de exercitare a dreptului acţionarilor prevăzut de art. 92 alin( 5) din Legea nr. 24/2017 este data 
de  09.07.2021.
Acţionarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, mai sus menţionată, răspun-
surile urmând a fi publicate pe pagina de internet a societăţii www.vinalcoolarges.ro. Întrebările vor fi depuse 
sau expediate la sediul societăţii astfel încât să fie înregistrate la registratura societăţii până cel mai târziu la 
data de 09.07.2021, ora 15, în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: “ Pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor din 26.07/ 27.07.2021.”
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. îşi pot 
exercita dreptul de a participa şi de a vota în A.G.O.A. direct, prin corespondenţă sau prin reprezentant cu 
procură specială.
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la A.G.O.A este permis prin simplă probă a identităţii acestora 
după cum urmează:
a) în cazul acţionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
b) în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului constatator sau echivalent şi a 
actului de identitate a reprezentantului legal sau, după caz, a documentelor care atestă calitatea de reprezen-
tant legal al persoanei juridice( în cazul în care nu participă la A.G.O.A. reprezentantul legal al acţionarului 
instituţional)
c) în cazul participării prin reprezentant convenţional, documentele prevăzute la lit. a) sau b) la care se 
adaugă împuternicire specială sau generală.
Calitatea de reprezentant legal se dovedeşte prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de O.R.C. ( 
sau de către altă instituţie având o autoritate similară din ţara de rezidenţă a acţionarului persoană juridică 
străină), în original sau copie conformă cu originalu, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data pub-
licării convocatorului AGA. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă 
străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba 
română.
În cazul în care acţionarii îşi desemnează reprezentanţii pentru a participa şi vota în cadrul A.G.O.A. notifi-
carea desemnării acestora va fi transmisă societăţii numai în scris.
Formularele de buletine de vot prin corespondenţă şi de procuri speciale pentru reprezentarea acţionarilor 
în A.G.O.A se pot obţine de la sediul societăţii, precum şi prin faxul societăţii.
Buletinele de vot prin corespondenţă în limba română, cu legalizare de semnătură de către un notar public, 
împreună cu o copie a actului de identitate vor fi depuse sau expediate la sediul societăţii până cel târziu la 
data de 23.07.2021, ora 12.00, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule” Vot prin corespon-
denţă pentru Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor din 26.07/ 27.07.2021.”
Buletinele de vot prin corespondenţă care nu sunt primite în forma şi în termenul de mai sus nu vor fi luate 
în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi de vot, precum şi la numărătoarea voturilor în 
A.G.O.A.
Procurile generale şi speciale, în limba română vor fi depuse sau expediate, în copie semnată cu menţiunea 
conforma cu originalul la sediul societăţii astfel încat să fie înregistrată la
registratura societătii pâna cel târziu la data de 23.07.2021, ora 12, conform art. 92 alin( 14) din
Legea nr. 24/2017 şi în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule - Pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilo din 26.07/ 27.07.2021.
Procurile generale şi speciale care nu sunt primite în forma şi termenul de mai sus nu vor fi
acceptate de societete.
Numai persoanele care sunt înregistrate în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. ca acţion-
ari la data de referinţă au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul A.G.O.A
din data de 26.07/ 27.07.2021 personal, prin reprezentant sau prin corespondenţă.
Documentele şi materialele informative referitoare la ordinea de zi, precum şi proiectele de
hotărări pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenţă 
şi de procură specială pentru reprezentarea acţionarilor în A.G.O.A, se afă la dispoziţia acţionarilor la sediul 
social( în zilele lucrătoare între orele 8- 16), prin fax sau postate pe pagina de internet a societăţii, începând 
cu data de 25.06.2021. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0348/730787; 0741220582; fax: 0348/730770; e- mail: office@
vinalcoolarges.ro. Convocatorul se va publica în presă şi în Monitorul Oficial al României.

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE, DRĂGUŞIN MARIAN.

HOTEL SORELO 
ANGAJEAZĂ 

CAMERISTĂ. 
Tel. 0735216840.

ANGAJEZ 
VÂNZĂTOARE 
pentru MAGAZIN 

ALIMENTAR în BASCOV. 
Tel. 0761634798.

ANGAJEZ ŞOFER 
CIMENTRUC, curse 
interne. Salariu atrac-
tiv. Tel. 0754812152.

S.C. ANGAJEAZĂ:
- INSTALATORI;

- SUDORI ŞI LUCRĂTO-
RI ÎN CONSTRUCŢII. 

Tel. 0728283798. 

SC angajează: 
 CONFECŢIONERI/

SURFILATORI 
cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.

BENZINĂRIE 
angajează 

OPERATOR CASĂ 
MARCAT. 

Tel. 0747575999.
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