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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND cãrucior handicap, 
nou. Tel. 0720061676. 
(C.121120210006)

VÂND þuicã ºi palin-
cã. Tel. 0751769263. 
(C.101120210006)

VÂND þuicã de prune, 
38 grade, 100 litri sau 

cantitîþi mici, preþ 
10 lei/ litru. Meritã! 
Tel. 0769323880. 
(C.151120210023) 

VÂND palane de ste-
jar( 2 m lungime). Tel. 

0725511165. 

VÂND barcã gonflabilã 
de pescuit, nefolositã, 
în stare foarte bunã, 
verde, 3.30 m, fabri-
catã la fostul Rolast, 
preþ negociabil 3.200 
lei. Tel. 0725511165. 

UTILAJE 
AGRICOLE

VÂND cãruþ dupã trac-
tor. Tel. 0745042811. 
(C.161120210002)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

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

VÂND garsonierã 
ªtefãneºti, 15.000 lei.
Tel. 0733699399. 
(C.151120210014)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND/ ÎNCHIRIEZ  apar-
tament 2 camere, de lux, 
ultracentral. 0723472044. 
(C.121120210012)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Nord- Kaufland, et. 
2/ 4, îmbunãtãþit, centralã 
termicã pe cupru, izolat 
exterior. Tel. 0758264829.  
(C.091120210003)

VÂND apartament 2 ca-
mere, cf. 1, et. 6, Prun-
du. Tel. 0746956437.  
(C.091120210005)

VÂND apartament 2 ca-
mere, fond nou, cen-
tral. Tel. 0734917003.  
(C.171120210006)

APARTAMENTE
3 camere

3 camere, Craiovei, bloc 
nou, finisaje superioare. 
0799008822. (C.081015)

VÂND apartament 3 camere, 
ultracentral, modern, etaj 2, 
vedere spre incintã, 80.000 
euro. Tel. 0770720634. 
(C.151120210010)

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

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã com. Pri-
boieni, jud. Argeº. Tel. 
0724271677; 0723272248. 
(C.111120210008)

VÂND casã P+ E+ M ºi teren 
493 mp, str. Exerciþiu, ne-
gociabil. Tel. 0740219876.  
(C.051120210010)

VÂND casã, com. Stol-
nici, toate utilitãþile.  
0732522436.

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. 

TERENURI
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.021120210006) 

VÂND teren 1.200 
mp, 1.5 km de Piteºti( 
Moºoaia, sat Smeura), 
drum de servitute, 60 
euro/ mp, negociabil. 

Tel. 0766651429; 
0727372770.  

(C.051120210001) 

VÂND 1.700 mp teren in-
travilan, Drãganu, situat la 
7 km de Piteºti, deschidere 
16.5 m, la DN Piteºti- Râm-
nicu Vâlcea, parþial împrej-
muit, utilitãþi la poartã: apã, 
curent, canalizare. Preþ 
negociabil. 0740048996. 
(C.101120210005)

TEREN intravilan ªtefã-
neºti- Primãverii, 9.500 
mp, utilitãþi, parcelabil, 
negociabil. 0729151416. 

(C.191020210007)

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

VÂND teren 607 mp, toate 
utilitãþile, în Piteºti, str. Capo-
ral Pãtru. Tel. 0732429460.  
(C.151120210027)

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ

HALĂ SERVICE,
 STRADAL, DEPOZITELOR, 

393 MP. 
TEL. 0799 00 88 33. 

FIRMÃ închiriazã spaþiu 
comercial, etaj, 414 
mp, central, lângã piaþa 
Ceair, str. Lotrului. Pre-
tabil magazin, salã forþã, 
tenis. Tel. 0788236730. 
(C.121120210001)

SOCIETATE închiriazã 
spaþiu str. Rovine, 262 
mp, pretabil clinicã, ca-
zinou- pariuri, moderni-
zare la închiriere con-
tract. Tel. 0770997647. 
(C.121120210003)

VÂND atelier meca-
nic +teren 3.600 mp 
stradal, în comuna Mi-
ceºti. Tel. 0746906829. 
(C.081120210001)

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere gar-
sonierã Prundu, mo-
bilatã, utilatã. Tel. 
0751092007; 0751092006.  
(C.121120210010)

PRIMESC în gazdã o 
fatã, zona Trivale- Com-
plex 3. Tel. 0723467539.  
(C.091120210001)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Gãvana III. 
0765238658; 0744364419. 
(C.051120210005)

OFER închiriere o ca-
merã mobilatã, la unul/ 
doi studenþi, ori sala-
riaþi, singuri în aparta-
ment. Tel. 0731784746.  
(C.051120210009)

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.151120210006)

OFER spre închiriere o 
camerã, la casã, lângã 
LIDL- Depou, pentru un 
bãiat. Tel. 0731535199. 
(C.161120210001)

OFER închiriere camere 
la vilã, zona N. Bãlcescu.  
0756274285; 0740454690. 
(C.081120210005)

OFER închiriere apar-

tament cu 3 sau 4 ca-
mere, zona Nicolae Do-
brin( Stadion), mobilat, 
utilat. Tel. 0721226470. 
(C.091120210015)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, mobilat, uti-
lat, Popa ªapcã, 1.000 lei. 
0744762132; 0747317756. 
(C.101120210012)

OFER închiriere gar-
sonierã, str. Sf. Vi-
neri. Tel. 0751769263. 
(C.101120210004)

PROPRIETAR, ofer spre 
închiriere garsonierã, cf. 
1, 40 mp, mobilatã, utilatã, 
centralã, bloc izolat termic, 
Gãvana( lângã Spitalul Ju-
deþean). Tel. 0745029570. 
(C.111120210004)

OFER închiriere apartament 
2 camere, Prundu- Romaria, 
mobilat, utilat, centralã, ne-
fumãtori. Tel. 0751703623. 
(C.151120210021)

OFER închiriere camerã 
la casã Gãvana, con-
venabil. 0742864865. 
(C.151120210022)

GARSONIERÃ curte- 
Prundu, 1 bãiat- 850, 
sau 2-3 bãieþi, 500 
lei , inclus utilitãþi-

le. 0743922377.  
(C.151120210015) 

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, uti-
lat, Craiovei, preþ 1.000 
lei. Tel. 0749099250.  
(C.151120210016)

Închiriez garsoniera zona 
Big- Gãvana, etajul 1. 
0745141800 (C.op)

CAUT sã închiriez boxã 
sau garaj pentru depozi-
tare. Tel. 0758264829.  
(C.161120210013)

OFER închiriere apartament 
2 camere, cf. 1, Craiovei, 
mobilat. Tel. 0751771326. 
(C.161120210006)

ÎNCHIRIEZ camerã la 

vilã, Fabrica de Bere. 
Tel. 0723811919. 
(C.171120210011)

PRIMESC în gazdã o 
salariatã Tudor Vladimi-
rescu. Tel. 0774061497. 
(C.171120210012)

OFER închiriere garso-
nierã, utilatã, lângã Eu-
roMall, 600 lei, utilitãþi 
incluse. 0734917003.  
(C.171120210005)

PRIMESC în gazdã la casã 
bãieþi/ familie, Prundu- Cra-
iovei. Tel. 0722786405.  
(C.171120210008)

LOCURI DE VECI
VÂND criptã în Ci-
mitirul Sf. Gheor-
ghe. Tel. 0721226470. 
(C.091120210014)

VÂND criptã supraeta-
jatã, 3 locuri, zona 1, Sf. 
Gheorghe. 0726859378.  
(C.121120210011)

CUMPĂRĂRI
AUTO

CUMPÃRÃM autoturis-
me ºi autoutilitare pen-
tru dezmembrare. Oferim 
plata pe loc ºi transport 
gratuit. Tel. 0721956599. 
(C.101120210003)

IMOBILIARE
CUMPÃR teren in-
travilan ªtefãneºti. 
Tel. 0767702333. 
(C.160920210001)

CUMPÃR apartament în 
Piteºti. Tel. 0745170651. 

(C.151120210019) 

CUMPÃR teren la 
7-8 km de Piteºti, 
cu toate utilitãþile. 
Ofer preþul zonei. 
Tel. 0774618596; 

0774618595. 
(C.021120210007) 

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT  îngrijitoare internã 
pentru o bãtrânã bolna-
vã. Detalii la 0742219882.  
(C.161120210010)

CAUT doamnã singurã sã 
mã îngrijeascã permanent, 
contra cost. 0770728207. 
(C.171120210009)

PRESTĂRI
SERVICII

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

CADASTRU-carte funciarã! 
Terenuri-480 lei! Aparta-
mente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.261020210002)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.151120210003)

ÎNCHIRIEZ Rena-
ult GPL, 2011, Uber. 
Tel. 0762133044. 
(C.151120210005)

S.C. Wood Siglo Smild cu 
sediul social sat. Geamã-
na, com. Bradu, CUI. 
RO.37736066, cautã fir-
mã de consultanþã, mã-

BRUNETÃ, 25 ani, drãguþã curatã, 
locaþie centru. Tel. 0730549092. 
(C.031120210007)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.081120210017)

MASAJ de relaxare numai pentru 
persoane serioase. 0751329835.  
(C.131020210018)

BRUNETÃ, sunã-mã ºi vin la tine! Pi-
teºti. 0727695729. (C.151120210020)

BLONDÃ ofer clipe minunate. Pupici. 
0740905831. (C.151120210017)

AMALIA, ochii albaºtri, ofer clipe 
de vis. Pupici. Tel.  0744958144.  
(C.151120210018)

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.

19.11.2021

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

 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 
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sura 4.1.1, Pocu. Tel. 
0730005675; Mail: ste-
f l u caden@gma i l . com. 
(C.151120210009)

EXECUT zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.161120210005)

ZUGRÃVELI, gre-
sie, glet. 0771198649. 
(C.171120210003)

MEDITAŢII
MATEMATICÃ orice nivel. 
Prima ºedinþã gratis. Posibil 
acasã la elev. 0726348243. 
(C.161120210008)

MICI AFACERI
S.C. ROM Joker Medi-
terraneo SRL interesatã de 
proiect fonduri europene 
mãsura POC 4.1.1 doreºte 
colaborare pe consultanþã. 
Contact la tel. 0730444431.  
(C.161120210015)

PIERDERI
PIERDUT autorizaþie taxi 
nr. 1745 VTX, aparþinând 
S.C. Simbol Eurocart SRL, 
valabilã autoturism AG 
23 SOF. Se declarã nulã.  
(C.171120210002)

MATRIMONIALE
DOMN, 49 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.011120210001)

DOMN, 54 ani doresc 
cunoºtinþã cu doamnã, 
vârstã apropiatã, pentru 
prietenie/ cãsãtorie. Tel. 
0744936630; 0753101094. 
(C.021120210009)

DOMN, 50 ani, fãrã 
obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.151020210004)

DOMN, 60 ani, do-
resc cunoºtinþã doam-
nã. Tel. 0745164053.  
(C.051120210011)

40 ANI, auto ºi casã doresc 
doamnã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0753593689. 
(C.081120210013)

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

PENSIONAR caut doamnã 
pentru convieþuire/ cãsã-
torie. Tel. 0774902741.  
(C.171120210014)

MAGIE
POIANA vine în ajuto-
rul celor cu probleme 

cu cele mai puter-
nice descântece de 
magie albã. Dezlea-
gã cununii, împacã 

persoanele despãrþite, 
deschide cartea gra-
tuit. Tel. 0755360396.  

(C.011120210019) 

GHICESC în cãrþi ºi 
cafea. Dezleg farme-
ce, cununii ºi bleste-
me. Tel. 0751419859. 
(C.151120210002)

ANIMALE

VÂND PORCI DE GOSPO-
DÃRIE. TEL. 0735894492. 
(C.151120210004)

VÂND porci pentru Crã-
ciun în viu sau car-
casã. Tel. 0745042811. 
(C.161120210003)

VÂND ciobãnesc belgi-
an melinos, deosebitã, 5 
luni, vaccinatã, din lipsã 
de condiþii. 0752614364. 
(C.171120210001)

MICI AFACERI
FIRMÃ vinde: panouri 
termopan cu uºi 96 mp; 
bariere inox acces ma-
gazin, mese case mar-
cat. Tel. 0788236730. 
(C.121120210002)

ANGAJĂRI
ANGAJEZ muncitori neca-
lificaþi. Tel.  0761649138.  
(C.111120210010)

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

MĂCELĂRIA TRIVALE 
angajează LUCRĂTOR 

COMERCIAL 
pentru carne şi 

preparate din carne.
Tel. 0747.974.253.

ANGAJEZ ºofer categoria 
C, cu sau fãrã experienþã, 
calificare la locul de mun-
cã, curse, România- Franþa 
ºi retur. Tel. 0724268382.  
(C.280920210012)

CABRINI Road angajeazã 
ºoferi pentru comunitate pe 
3,5 tone. Tel. 0737316400. 
(C.090820210023)

ANGAJEZ muncitor pen-
tru parc dezmembrãri 
auto, platã zilnicã sau lu-
nar, cu contract de mun-
cã. Tel. 0721956599. 
(C.101120210001)

ANGAJÃM ºofer TIR Ro-
mânia -Turcia, tur- retur, 
500 euro/ cursa +sala-
riu. Tel. 0721956599. 
(C.101120210002)

ANGAJEZ pizzer cu expe-
rienþã. Tel. 0758860000. 
(C.121120210013)

ANGAJEZ fatã pentru bar 
cu sau fãrã experienþã.  Pro-
gram flexibil, condiþii bune 
de lucru. Tel. 0747545144. 
(C.051120210021)

ANGAJÃM femei pen-
tru curãþenie ºi maºi-
nist. Tel. 0757023974.  
(C.081120210010)

SPÃLÃTORIE auto anga-
jeazã personal cu expe-
rienþã. Tel. 0758860000.  
(C.091120210004)

ANGAJEZ vânzãtoare 
boxã carne, piaþa Ceair, 
program 8 ore, salariu mo-
tivant. Obligatoriu expe-
rienþã. Tel. 0723140270. 
(C.091120210007)

ANGAJEZ ºofer TIR 
pentru transport in-
tern. Tel. 0755148111. 
(C.091120210008)

S.C. angajeazã sudo-
ri: argon, electric, CO2 
ºi lãcãtuºi. 0740941086. 
(C.101120210014)

ANGAJEZ ºofer TIR, 
tur- retur. Salariu moti-

vant. Tel. 0762277402. 
(C.101120210007)

ANGAJEZ vânzãtoare 
chioºc alimentar ºco-
lar. Tel. 0744696314.  
(C.111120210003)

S.C. ANGAJEAZÃ lãcãtuºi 
ºi sudori. Tel. 0736373575. 
(C.151120210024)

FIRMÃ de Cleaning anga-
jeazã supervizor cleaning 
pentru coordonare echipe 
de curãþenie în clãdiri, bi-
rori ºi sedii bãnci- Pitesti. 
Program 8 ore/ zi, luni- vi-
neri, salariu net 3000 lei+ ti-
chete masã. 0733733178/; 
0730280408. (C.1511025)

FIRMÃ de Facility Mana-
gement angajeazã tehnici-
eni mentenanþã: instalatori 
pentru instalaþii sanitare în 
clãdiri birouri ºi sedii bãnci 
în Piteºti. Program 8 ore/ 
zi, luni -vineri, salariu net 
2800 lei+ tichete masa. 
0733733178; 0730280408.  
-- (C.151120210026)

ANGAJEZ ºoferi TIR co-
munitate, tur ºi tur -re-
tur. Tel. 0766555155. 
(C.161120210011)

S.C. angajeazã personal 
manipulant, în secþie pro-
ducþie si magazie. Tel. 
0723636856, dupã  ora 
14.00. (C.161120210004)

ANGAJEZ asistent de far-
macie. Tel. 0753970052. 
(C.161120210007)

ATELIER  confecþii metali-
ce cu sediul în Bascov an-
gajeazã lãcãtuºi mecanici, 
sudori. Tel. 0744859581.

DTS - Dealer Iveco an-
gajeazã inginer ITP, cat. 
3. C.V. la mail: lucian.
z a m f i r @ d t s e r v i c e s . r o 
(C.171120210010)

ANGAJÃM personal co-
vrigãrie patiserie cu expe-
rienþã. Tel. 0723501860. 
(C.171120210013)

DECESE
Colectivul societăţii 

”PRESTAREA” S.C.M. Piteşti 
îşi exprimă regretul pentru trecerea 

în eternitate a colegului lor, 
MONEA CLAUDIU. 

Condoleanţe familiei îndurerate. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

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

SC angajează 
LUCRĂTORI în 

DEPOZIT şi cu atribuţii 
de LIVRATOR, 

posesori de permis auto. 
Vor fi necesare deplasări 
în ţară. Se asigură salariu 

atractiv şi diurnă. 
Tel. 0740.073.778.

DEALER 
AUTOTURISME 

angajează 
GESTIONAR PARC. 
Cerinţe minime obligato-
rii:
- cunoştinţe operare PC.
- permis conducere cat. B.

CV-uri la mail: 
office@daperom.ro.

Angajez: STRUNGAR, 
SUDOR, LĂCĂTUȘ 

MECANIC pentru con-
fecții metalice, garduri, 

porţi, balustrade metalice. 
Tel. 0722.215.547.

INFORMARE
COMUNA COTMEANA (PRIMĂRIA COTMEANA), cu se-
diul în Com. Cotmeana, Str. Principala, tel/fax. 0248.242.044/ 
0248.242.066, E-mail: primarie@cotmeana.cjarges.ro, solicită de la 
Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea, aviz de gospodărire 
a apelor pentru proiectul “ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC 
GENERAL COMUNA COTMEANA, JUDEŢUL ARGEŞ’.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor 
107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele 
care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solic-
itarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta PRIMĂRIA. 
COTMEANA la sediul acesteia. 
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi reco-
mandări se pot adresa la adresa menţionată după data apariţiei 
anunţului în ziar, în termen de 15 zile.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
S.C. REMARK LUCK ABSOLUTE SRL titular al proiectului: 
“Exploatatea agregatelor minerale din terasă mal stâng a 
râului Argeş, cu redarea perimetrului la destinaţia iniţaIă” 
propus a fi amplasată în comuna Căteasca, sat. Căteasca, tarla 
24, parcela 304, judeţul Argeş, anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de  încadrare-se supune evaluării impact-
ului asupra mediului, în cadrul proceduriior de evaluare a im-
pactului asupra mediului şi nu necesita parcurgerea celorlalte 
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 Argeş din municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, 
în zilele de luni -vineri, între orele 8.00 - 14.00, precum şi la 
următoarea adresă de intemet: www.apmag.anpm.ro
Publicul intetesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.
2. Publicul intetesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte 
conţinutul raportului privind inpactul asupra mediului la se-
diul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş, din municipiul 
Piteşti, str. Egalitaţii, nr. 50A, în zilele de luni -vineri, precum şi 
la următoarea adreăi de e-mail: office@apmag.anpm.ro; http://
apmag.anpm.ro(  în termen de 10 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet a APM Argeş ).

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND ETAPA DE îNCADRARE
IONESCU OVIDIU și IONESCU MARIA, anunţă public-
ul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare 
pentru planul  Plan Urbanistic de Detaliu pentru regle-
mentare urbanistică în vederea realizării investiției Con-
solidare, extindere și  supraetajare C1 și C2 ”, amplasat în 
mun. Pitești F.N. (fost 16-18A), nr. cadastral 102792, județul 
Argeș – se supune procedurii de adoptare fără aviz de me-
diu, în conformitate cu HG. nr. 1076/2004,  nu este necesară 
realizarea evaluării de mediu:
Motivele care au stat la baza luării deciziei:
·        ca urmare a consultării electronice a membrilor Comi-
tetului  Special Constituit până la data de  08.11.2021;
·        Prevederile H.G. nr. 1076/2004 - privind stabilirea pro-
cedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si 
programe, cu modificările şi completările ulterioare ; 
·        Pe parcursul derulării etapei procedurii de reglemen-
tare, publicul a fost înştiinţat asupra depunerii solicitării 
avizului de mediu, prin anunţuri repetate în presă. Nu s-au 
înregistrat reacţii negative din partea publicului referitoare 
la planul mai sus menţionat.  
Informatiile privind potenţialul impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fi consultate la sediul APM  Arges 
din Pitesti, str. Egalităţii, nr. 50 A în perioada  (10 zile de la 
publicare).
Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură si 
cu date de identificare la sediul APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 
50 A în perioada (10 zile de la publicare).

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.

 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 .

SC ZIP ESCORT SRL 
angajează  AGENŢI 
DE SECURITATE 

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

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează: MUNCITORI 

CALIFICAŢI 
ÎN CONSTRUCŢII. 

CV, la e-mail:
recrutare@metroserv.ro

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.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 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 confecţii textile 
angajează:

CONFECŢIONERI 
în maşini liniare şi de 
surfilat cu experienţă 
min. 6 luni, în secţia 
din Geamăna-Bradu.

Pachet salarial atractiv.
TEL: 0348.457.408.

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.    

ANUNT PUBLIC 1
 S.C. SQUARE 7 PROPERTIES SRL si S.C. S7 PITEȘTI PROP-
ERTY SRL cu sediul in mun. București, str. Gara Herăstrău 
nr. 2-4, et. 7, birou 7, titular al planului/programului Planului 
urbanistic zonal - schimbare destinație, introducere în intra-
vilan și reglementare urbanistică în vederea realizării investiției 
”CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL” compus din 5 
clădiri cu Rhmax. Parter înalt sau P+1E, construcții anexe, 
gospodărie apă incendiu, post trafo, amenajări exterioare 
în incintă, instalații interioare și rețele lucrări tehnico-edil-
itare, accese rutiere, pietonale și racorduri la drumurile 
publice, împrejmuire teren, amplasare panouri publicitare, 
branșamente la utilități și organizare de șantier, amplasat în 
municipiul Pitești, strada Nicolae Bălcescu nr. 180A și 180B, 
nr. cadastral 103583 și 103582, județul Argeș, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de 
mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea eta-
pei de incadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arges, din localitatea 
Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges, de luni pana joi intre 
orele 9.00 – 11.00 .
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul 
APM Arges in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.
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FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
angajează:

- INGINER CONSTRUCTOR 
- MUNCITORI 

calificaţi în construcţii   
Relaţii, la tel. 0724.635.724.

ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L. 
cu sediul în Oarja, Autostrada A1, km 102, 

ANGAJAZA 
STIVUITORISTI 

cu experienţă
Cerintele postului: n Autorizatie ISCIR valabila
n Capacitate de lucru in echipa n Capacitatea de a lucra 
pe 3 schimburi.
Oferim: n Contract de munca pe perioada nedetermina-
ta; n Pachet salarial motivant; n Tichete de masa-20 ron/
zi; n Bonus prezenta; n Bonus pentru Paste si Craciun;
n Transport gratuit pe rutele stabilite

Informatii suplimentare la numerele de telefon: 
0729 106 212/0799 803 558 sau 

prin email la adresa: apuiu@pelzerpimsa.ro

INSOLVENŢA SM SPRL, în calitate de lichidator judiciar al soci-
etăţii DANIELA CONSTRUCȚII SRL, în faliment/in bankruptcy/
en faillite, CUI: 22641200, având sediul social în mun.Pitești, str.Ion 
Minulescu nr.9, Spațiul comercial 2, bl.M5, parter, jud.Argeș, număr 
de ordine în Registrul Comerţului J3/2166/2007, dosar 253/1259/2018 
al Tribunalului Specializat Argeș, vinde, prin licitaţie publică cu stri-
gare: -Casă de vacanță P+M, cu suprafața construită la sol de 109mp 
și teren intravilan în suprafață de 1.000mp, situate în comuna Corbeni, 
jud.Argeș, notate în CF 80199, având nr.cad.80199, respectiv 80199-C1 
Corbeni și drum de acces, cotă parte, notat în CF 80200 -55.000Euro, 
scutit de tva, proprietatea se transferă cu sechestru penal; -Imobil (bloc 
de apartamente nefinalizat Ds+P+4E cu spații comerciale la parter), în 
suprafață desfășurată totală de 1.565,40mp, situat în Mun.Pitești, str.
Negru Vodă, FN, jud.Argeș, compus din teren situat în intravilanul lo-
calității, având categoria de folosință curți-construcții, cu o suprafață 
de 412mp, identificat cu nr.cad.90377, înscris în CF 90377 Pitești, îm-
preună cu toate ameliorațiunile imobilului -250.000Euro+TVA, pro-
prietatea se transferă cu sechestru penal. Informaţii suplimentare se 
pot obține la adresa societăţii de lichidare: office@insolventasm.ro 
sau tel.0746.279.210, 0745.245.844.

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.

  

 LEONI Piteşti angajează: 

MUNCITORI ASAMBLARE CABLAJE 
Câstigă 3147 lei BRUT: 
• Salariu lunar 2340 lei • Primă Paște+Crăciun+Conce-
diu+8 Martie+Septembrie 1710 lei • Tichete  de masă 
în valoare de 20 lei / zi • Bonus de eficiență, calitate și 
prezență 245 lei  • Ore suplimentare 200% • Spor  de 
noapte 25% • Transport decontat pana la maxim 80% 
• Bonus pentru recomandări • Instruire profesională • 
Mediu de lucru sigur.
Cerințe: • Responsabilitate și spirit de echipă
• Disponibilitatea de a lucra în schimburi

Următorii paşi? Poţi aplica fizic sau online
CV-urile se depun la Departamanetul Resurse Umane 
din cadrul uzinei Leoni – Bascov, str. Serelor nr. 19/la 

adresa de  mail: mirela.ceapota@leoni.com; recrutare.
pitesti@leoni.com  şi/sau la fax:  0248 208 455.

Relaţii suplimentare la tel.:  0248/208432  / 0248 208 481.

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.

EFTEC (ROMANIA) S.R.L., 
cu sediul în Budeasa, Argeş, angajează 

1 OPERATOR MASE PLASTICE.
Cerinţe: studii medii sau profesionale. Salariu avantajos. 
Se oferă bonuri de masă şi se asigură transportul Piteş-
ti-Budeasa-Piteşti. Calificarea se efectuează la locul de 
muncă. Relaţii, la telefon 0248 236 144.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ: 

  n  LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII METALICE 
n CONTROLOR 3D 

n FREZOR n  RECTIFICATOR 
n LĂCĂTUŞ MECANIC 

n SUDOR(MIG MAG, TIG) 
n OPERATOR CNC. 

Dacă sunteţi interesaţi de un loc de muncă care vă oferă:
n Contract de muncă pe perioadă nedeterminată n  

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

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI,
cu sediul în localitatea PITEȘTI, strada ALEEA SPIT-
ALULUI nr. 36,  județul ARGEȘ, ORGANIZEAZĂ 
CONCURS, in baza H.G. nr. 286/2011, modificată şi 
completată de H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea ur-
mătoarelor posturi contractuale vacante:

FUNCȚIA/NR. POSTURI
MUNCITOR NECALIFICAT II 

3
Condiţii specifice de participare la concurs:
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- fără vechime; 
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba practică: data  14.12.2021, ora 09.00.
Proba interviu:  data  17.12.2021, ora 09.00.
Dată limită până la care candidaţii vor depune actele pen-
tru dosarul de concurs este  07.12.2021 orele 10.00.
Date contact: Birou personal, tel: 0248/ 287.150, int. 
177.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
R0MAŞCANU METAL CONSTRUCT S.R.L. titular al proiectu-
lui: ,,Construire hale (2 buc.), împreimuire teren şi sistematiza-
re verticală”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei eta-
pei de încadrare de către Agenţia pentru protecţia Mediului Argeş 
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de 
evaluare adecvată pentru proiectulal: ,,Construire hale( 2 buc.) 
împrejmuire teren şi sistematizare verticală”, propus a fi ampla-
sat în oraşul Ştefăneşti, str. Sticlelor- Ştefăneşti, F.N., jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi rnotiyele cale o fundamentează 
pot fi consultate la APM Argeş, cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, 
nr. 50, judeţul Argeş, în zilele de luni- vineri, între orele 10.00-
13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmag.
anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiect-
ul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet a APM Argeş.

CENTER TEA & CO ANGAJEAZĂ 
ŞOFER CAMION 24 TONE 
PENTRU TRANSPORT INTERN, 
CURSE FIXE. Tel.  0732406680.

CENTER TEA & CO ANGAJEAZĂ 

ŞOFER CAMION 24 TONE 
PENTRU TRANSPORT INTERNATIONAL 

TUR-RETUR SAU COMUNITATE. 
Tel. 0732406680.

ANUNŢ DE MEDIU
S.C. TOP MARKET TRADING SRL, cu sediul în sat Valea 
Danului, comuna Valea Danului, judeţul Argeş, prin cererea 
depusă la APM Argeş a solicitat autorizaţie de mediu pentru 
desfăşurarea activităţilor de “ Acvacultură în ape dulci- cod 
CAEN 0322; Depozitări- cod CAEN 5210; Restaurante- 
cod CAEN- 5610” în comuna Valea Danului, judeţ Argeş, 
Tarlaua 43, P 10, punctul” Zăvoi”, Argeş.
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 A, tel. 0248/ 213099, în ter-
men de 15 zile lucrătoare de la afişarea anunţui.

PRIMĂRIA COMUNEI COTMEANA beneficiar al 
proiectului: Reactualizare Plan Urbanistic General şi 
Regulament Local de Urbanism Comuna Cotmeana, 
jud. Argeş anunţă publicul interesat asupra depunerii so-
licitării de obţinere a Avizului de Mediu pentru proiectul 
menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a proiectului poate fi consultată la sedi-
ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş, Municipiul 
Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de luni- 
vineri, între orele 09.00- 13.00. Observaţii/ comentarii 
şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Argeş, în termen de 18 zile de la data 
publicării anunţului.

ANUNT DE MEDIU
SC PRO CONCEPT SERVICE AUTO SRL, cu sediul social in 
mun. Pitesti, B.dul Libertatii, nr.22, bl.D6bis, sc.B, et.5, ap.23 si 
punct de lucru in comuna Albota, sat Albota, nr. 391F, jud Arg-
es,  Cod Unic de Inregistrare : 44227189 din 05.05.2021, Nr. de 
ordine J3/1126/2021, Tel: 0755282614, reprezentata legal prin 
Teban Ligia, in calitate de administrator, prin cererea depusa 
la APM Arges  solicita  AUTORIZATIEI DE MEDIU pentru 
activitatea:
• Intretinerea si repararea autovehiculelor – CAEN 4520;
ce se va desfasura la punctul de lucru din comuna Albota, sat 
Albota, nr. 391F, jud Arges.
Informatii referitoare la prezenta activitate, precum si even-
tualele sugestii si contestatii se pot obtine, respectiv depune, in 
scris, sub semnatura si cu date de identificare la sediul APM 
Arges, str. Egalitatii, nr.50, tel : 0248-213200, in termen de 15 
zile lucratoare de la pubilcarea  anuntului.

Anunț publicprivind depunerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu

S.C. REPSAN ENERGY S.R.L, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul “ Amenajare platforma betonata” propus a 
fi amplasat in comuna Oarja, sat Oarja nr.786bis, jud.Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la se-
diul APM Argeș, str.Egalității nr.50A, jud.Argeș și la sediul 
S.C. REPSAN ENERGY SRL, din comuna Oarja, sat Oarja 
nr.786bis, jud.Argeș în zilele de luni până joi, între orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ar-
geș, str.Egalității nr.50A, jud.Argeș.

SCF PLASTIC FACTORY 
angajează 

EXTRUDERIST 
MASE PLASTICE, 

în Ştefăneşti- Argeş. 
Tel. 0724267460.

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, 
cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, 
judeţul Argeş, ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru ocuparea a 
două posturi de INGINER de specialitate la Serviciul Unitatea 
de Implemenare a Proiectului.
Atribuțiile postului de inginer constau în desfăşurarea activ-
ităţilor necesare pentru implementarea programelor de in-
vestiţii: monitorizarea/ sprijinirea activităţilor de proiectare 
de lucrări/ execuţie de lucrări/servicii, având ca obiective ex-
tinderea/ modernizarea/ reabilitarea sistemelor de alimentare 
cu apă şi de canalizare în conformitate cu prevederile legis-
laţiei în domeniu.
Cerinţe pentru participare la concurs: absolvent al unei fac-
ultăţi de construcţii cu diplomă de licenţă sau examen de 
diplomă în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu special-
izare în domeniile: inginerie sanitară şi protecţia mediului 
(ISPM), ingineria apelor, hidrotehnică, hidroenergetică, insta-
laţii, construcţii civile industriale şi agricole, geodezie, şi/sau 
masterand în domeniile: inginerie hidraulică, ingineria apelor, 
protecţia mediului, dezvoltare durabilă, tehnologii performan-
te pentru protecţia mediului urban (având la bază facultățile/
specializările menționate anterior); cunoştinţe teoretice solide 
şi dorinţa de a-şi construi o carieră în domeniul construcţiilor 
edilitare; bună cunoaştere a Microsoft Office; bună cunoaştere 
AutoCAD sau similar; bună cunoaştere a limbii engleze; disci-
plinat, capabil să-şi stabilească singur obiective intermediare 
şi să urmărească îndeplinirea lor corectă şi la termen; rezis-
tenţă la stres; permis de conducere categoria B.
Constituie avantaje: experienţa în proiectarea lucrărilor/ ex-
ecuţia lucrărilor/serviciilor (supervizare, exploatare, etc.) 
având ca obiective extinderea/ modernizarea/ reabilitarea 
sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare (de ex: con-
ducte de aducţiune, staţii de tratare/clorare, rezervoare, staţii 
de pompare, reţele de distribuţie, reţele de canalizare, staţii 
de pompare ape uzate, staţii de epurare); experienţa în im-
plementarea programelor de investiţii; experienţă în utilizarea 
programelor AutoCAD 3D, URBANO – HYDRA & CANALIS, CE-
SAR II (calcul flexibilitate conducte), etc..
Selecţia se face pe bază de probă scrisă și interviu. 
Candidaţii admişi la proba scrisă vor susţine proba de interviu.
Candidaţii vor depune CV, Consimțământ și Informații la colec-
tarea datelor cu caracter personal direct de la persoana vizată 
(se descarcă de pe site-ul societății secțiunea „Clienți - Formu-
lare‟) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii, per-
misului de conducere categoria B, la ghişeul unic al societăţii 
situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24 A, 
judeţul Argeş, sau se pot transmite pe adresa de e-mail con-
tact@apa-canal2000.ro, până la data de  02.12.2021 inclusiv, 
orele 16.00. 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi 
la Serviciul Resurse Umane Administrativ la telefonul 
0248.217.399 în zilele lucrătoare, între orele 08:00-16:00. 
Bibliografia de concurs poate fi consultată pe site-ul societăţii 
www.apacanal2000.ro la secţiunea „Anunţuri de angajare‟.
Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în 
vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

ANGAJEZ 
INFIRMIERĂ. 
Tel. 0744383278.
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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.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei 
de preferat STUDENŢI, 

PENSIONARI, zona Piteşti. 
Relatii tel. 0748192233

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).

FIRMĂ DE 
CONSTRUCȚII, 

angajează 
TOPOMETRIST. 

Relații la tel.
 0761 348 179.

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

ANGAJEZ 

ŞOFER 
LIVRATOR PRODUSE 

ALIMENTARE. 
Tel. 0744363825.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze 

- MUNCITORI necalifi-
cati (SĂPĂTORI). 

Tel. 0722301315.

SC MASTER SERVICE 
SOLUTION SRL

Adresa: Piteşti, 
Aleea Negoiu nr.2 

ANGAJEAZĂ 

UCENIC MECANIC/
ELECTRICIAN 

AUTO GPL.  
NR. TELEFON:  
0727.703.330.

SMART DRONE TOPO 
cu sediul în com. Bradu 

angajează 

TOPOGRAF - 
TOPOMETRIST, 

cunoştinţe cadastru. 
Salariu motivant şi 

condiţii avantajoase. 
CV-uri la e-mail: 

smartdronetopo@
gmail.com

Tel. 0730199385.

AICI SE ÎNVAȚĂ O MESERIE!
ALEGEȚI FORMAREA PROFESIONALĂ DE CALITATE !!!

ATP ARGEȘ 1990-CASA SINDICATELOR ETAJ 1, SECRETARIAT A, ULTRACENTRAL
ANUNȚĂ DESCHIDEREA STAGIUNII GENERALE A 

CURSURILOR DE CALIFICARE, VINERI  
IMPORTANT!!!
Înscrierile se fac la sediul nostru sau online. Pentru înscrieri online vă rugăm să ne contactaţi.

• CURS INFIRMIER. ÎN SISTEMUL SANITAR ESTE NEVOIE DE INFIRMIERI!!!
• CURS NOU!!!  BĂIEŞ  – asigură servicii de îngrijire personală şi asistenţă în activităţile zilnice 
din viaţa pacienţilor din spitale , clinici şi facilităţi de îngrijire medicală

 

ÎN ATENŢIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ORGANIZĂM CURS DE COMPETENŢE ÎN 
LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ANGAJAŢII STRĂINI ÎN VEDEREA OBŢINERII UNEI CALIFICĂRI

• OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE,PRELUCRARE DATE -  CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT 
DE MINISTERUL MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
• SECRETARIAT INFORMATIZAT - in colaborare cu Centrul de Pregatire în Informatica, 
Bucuresti - 500 RON
• IMPORTANT! Cursul de CONTABILITATE, CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT DE MINISTERUL 
MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE – pentru toti intreprinzatorii particulari; eviden-
ta contabila pentru societati comerciale 
•ADMINISTRATOR IMOBILE - DE CONDOMINII (ADMINISTRATOR BLOC) 
ATENTIE! Conform legii 196/2018, ca sa puteti profesa, trebuie  sa detineti un CERTIFICAT DE CALIFICARE.
LA CURSURILE PE MESERII PRACTICA SE VA DESFĂŞURA ÎN SOCIETĂŢI DE PROFIL respectând MĂSURILE DE PROTECȚIE

Înscrieri şi relaţii până VINERI 26 NOIEMBRIE la sediul nostru (sau online) din P-ţa 
Vasile Milea nr. 3, Casa Sindicatelor, et.1, Secretariatul ,,A” tel./fax:   0348.401.164  

sau  tel. 0723.918.928, zilnic  între orele 9.00 – 18.00

CURSURI  PE MESERII AUTORIZATE DE MINISTERUL MUNCII ȘI MINISTERUL EDUCAŢIEI 
NAŢIONALE RECUNOSCUTE INTERN ŞI INTERNAŢIONAL 

PÂNĂ LA DATA DE  26 NOIEMBRIE 2021 SE  FAC ÎNSCRIERI LA   
CURSUL DE STIVUITORIST - calificare si autorizaţie ISCIR.

•LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
•BUCĂTAR - practica în 
restaurant, cu preparate 
culinare        
• OSPĂTAR-CHELNER - 
practica în restaurant
•COFETAR-PATISER - 
pratica în laborator de 
cofetărie - patiserie

• ELECTRICIAN EXP-
LOATARE MEDIE şi JOASĂ 
TENSIUNE
•INSTALATOR INSTALAȚII 
TEHNICO SANITARE şi 
GAZE
•SUDOR autorizat ISCIR
•LĂCĂTUȘ MECANIC 
• ZIDAR, PIETRAR, 

TENCUITOR
•MONTATOR PEREȚI şi 
PLAFOANE GHIPS CAR-
TON              
 •DULGHER, TÂMPLAR, 
PARCHETAR
•ZUGRAV IPSOSAR 
•CONSTRUCTOR CĂI FE-
RATE

CURSURILE SE ORGANIZEAZĂ ÎN SĂLI DE CLASĂ MODERNE DIN INCINTA CASEI SINDICATELOR ȘI 
PRACTICA ÎN ATELIERE DE SPECIALITATE 

Certificatele eliberate poartă antetele Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, recunoscute national si international.

26 NOIEMBRIE 2021

S.C. INTENS PREST SRL, 
cu sediul în mun. Piteşti, strada Lânăriei nr.6, (Prundu - 

spre DISTRIGAZ), angajează, în condiţiile legii: 
10 MUNCITORI NECALIFICAŢI sau 

CALIFICAŢI pentru lucrări de 
CONSTRUCŢII CĂI FERATE.

SE SOLICITĂ DISPONIBILITATE DE A DESFĂŞURA  
ACTIVITATEA ÎN DEPLASARE, SE OFERĂ SALARIU 
MOTIVANT, DIURNE, CAZARE  SI O MASĂ CALDĂ.
Pentru informaţii şi detalii vă aşteptăm la sediul firmei. 

Relaţii, la telefon: 0744333272 sau la sediul firmei.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

CM COLLECTION 
angajează

CROITORESE 
 cu experienţă,
lucru în serie.

Tel. 0744321518
/0728187286.

SC ERMANO IMPEX 
2000 SRL ANGAJEAZĂ 

2 OPERATORI 
LA PRELUCRAREA 

MASELOR PLASTICE.
 TEL. 0751.840.545.

ANGAJEZ 
COFETAR 
cu experienţă.

Tel. 0729.886.887.

CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 

și a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR SOCIETATII AUTOMOBILE DACIA S.A.

Consiliul de Administratie al societătii AUTOMOBILE DACIA SA, cu sediul în Mio-
veni, strada Uzinei, nr. 1 , jud. Argeș, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul 
J03/81/1991, CUI 160796 (în continuare “ Societatea”),
având în vedere:
art. 110 și urm. din Legea 31/1990 privind societățile, republicată și art. 12-17 din Actul 
constitutiv al Societătii,

CONVOACĂ
I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 21.12.2021, ora 09.00
la sediul secundar al Societății, situat în București, sector 6, str. Preciziei, nr. 3G, Clă-
direa A, etaj 7, sala Atena, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la 
data de 20.11.2021, având următoarea

ORDINE DE ZI :
1. Modificarea Actului Constitutiv al Societății;
2. Acordarea împuternicirilor necesare pentru efectuarea formalităților subsecvente 
Hotărârii Adunării Generale.
Textul integral al propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societății este 
prezentat la finalul prezentei convocări. 
II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 21.12.2021, ora 09.45
la sediul secundar al Societății, situat în București, sector 6, str. Preciziei, nr. 3G, Clă-
direa A, etaj 7, sala Atena, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la 
data de 20.11.2021, având următoarea

ORDINE DE ZI :
1. Luarea act de renuntarea la mandat a administratorilor actuali și numire administra-
tori noi;
2. Acordarea împuternicirilor necesare pentru efectuarea formalităților subsecvente 
Hotărârii Adunării Generale.
Lista cu informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea pro-
fesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția 
acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia la sediul Societății din Miove-
ni, str. Uzinei, nr. 1 , jud. Argeș.
In situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primelor întruniri, se convoacă o 
nouă Adunare Generală Extraordinară respectiv Ordinară pentru data de 05.01.2022, la 
aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

PROPUNERI DE MODIFICARE A ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
 AUTOMOBILE DACIA S.A.

Sunt propuse Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor următoarele modificări 
ale Actului Constitutiv: 
Art. 2.2
Emblema societăţii este următoarea:
 

AUTOMOBILE DACIA
se modifică și va avea următoarea formă: 
Art. 2.2
„Emblema societăţii este următoarea:

”
Art. 25.1 
„Conducerea Societăţii este asigurată de un Director General numit de Consiliul de Ad-
ministraţie din rândul administratorilor. Directorul General îşi desfăşoară activitatea 
sub controlul Consiliului de Administraţie, care îl poate revoca în orice moment.”
se modifică și va avea următorul cuprins:
„Conducerea Societăţii este asigurată de un Director General numit de Consiliul de Ad-
ministraţie din rândul administratorilor sau din afara lor. Directorul General îşi des-
făşoară activitatea sub controlul Consiliului de Administraţie, care îl poate revoca în 
orice moment.”
Art. 25.2
„Directorul General îşi exercită atribuţiile pe durata mandatului lui de administrator.”
se modifică și va avea următorul cuprins:
 “Dacă Directorul General este numit din rândul adminsitratorilor, atunci Directorul 
General își exercită atribuțiile pe durata mandatului lui de administrator.”
Art. 25.5 
„În caz de imposibilitate, din orice cauză, a Directorului General de a-şi exercita 
atribuţiile, Consiliul de Administraţie poate delega aceste atribuţii în tot sau în parte 
unui administrator, cu condiţia ca această delegare, reînnoibilă, să fie consimţită pe o 
perioadă limitată.”
se modifică și va avea următorul cuprins: 
„ În caz de imposibilitate, din orice cauză, a Directorului General de a-şi exercita 
atribuţiile pe o perioadă mai mare de 7 zile calendaristice, Consiliul de Administraţie 
poate delega aceste atribuţii în tot sau în parte unei alte persoane pe o perioadă de timp 
limitată. Această delegare temporară poate fi acordată de mai multe ori succesiv aceleași 
persoane.” 

BORDEANU Mihai-Dan
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
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