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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND þuicã de prunã 
ºi cãrucior handicap. 

Tel.0754862407. 
(C.160220220009) 

VÂND palane de stejar( 2 m 
lungime). Tel. 0725511165.

VÂND þuicã din pru-
ne, 34 grade, preþ 14 
lei/ litru, palincã ºi baloþi 
fân. Tel. 0730919219. 
(C.180220220009)

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 rulotã fast- 

food, 2x 3, 2 punþi, 6 
mp spaþiu de folosit, 
dotatã cu: chiuvetã, 

rezervor apã potabilã, 
rezervor apã mena-
jerã, aragaz, hotã, 
loc special pentru 
buterie, loc special 
pentru generator, 

contor electric, masã 
ºi rafturi din inox. 
Tel. 0725511165. 

STRĂINE
VÂND Volkswagen 2009 
neagrã, pilot automat, 
înscrisã. Unic proprie-
tar. Tel. 0740093152. 
(C.280220220007)

PROPRIETAR vând Re-
nault Scenic 2012, euro 
5, 1.6 diesel, impecabil. 
0770338340. 

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, cf. 1 sporit, et. 3, 
Exerciþiu( str. Fântânii, 
la izvor). 0742085490.  
(C.030320220002)

VÂND apartament 2 ca-
mere, cf. 1, et. 10, Gava-
na 2. Tel. 0746676738. 
(C.070320220005)

VÂND apartament 2 came-
re, cf. 1, decomandat, et. 3, 
Trivale. Tel. 0727335046.  
(C.280220220013)

VÂND apartament 2 ca-
mere, decomandat, 3/ 3, 
fãrã îmbunãtãþiri, zona 
Popa ªapcã, negocia-
bil. Tel. 0771319293.  
(C.310120220004)

VÂND apartament 2 ca-
mere, fond nou, cen-
tral. Tel. 0734917003.  
(C.070220220007)

BANAT, cf. 2, par-
ter, 42 mp, preþ 45.000 
euro. 0735550223. 
(C.020320220013)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND/ Schimb/ Închiriez 
urgent apartament 2 ºi 3 
camere, Calea Bucureºti- 
Livezilor. 0742301801. 
(C.010320220006)

GÃVANA- Dedeman, et. 
1, decomandat, 70 mp, 
69.500 euro. 0735550223. 
(C.020320220014)

VÂND apartament 3 came-
re, decomandat+ boxã, str. 
Rovine. 0732522436.

VÂND apartament 3 ca-
mere, decomandate, 
transformat în spaþiu co-
mercial, 95.000 euro. 
Tel. 0773840069.  
(C.090320220005)

APARTAMENTE
4 camere

PROPRIETAR vând 
apartament 4 came-
re, gol, Calea Bucureºti, 
et. 4/4, 58 mp, 59.000 
euro. Tel. 0726960318. 
(C.070320220001)

CASE

VÂND casã Furduieºti, 
25.000 euro, negocia-
bil. Tel. 0745082411. 
(C.020320220015)

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

CADASTRU
CERTIFICAT ENERGETIC 

Tel. 0248 610 093, 
0744 815 510

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

TERENURI
VÂND teren Piteºti, Nord, 
320 mp, la 200 m de Spita-
lul Militar. Tel. 0740968881. 
(C.020320220010)

VÂND teren intravi-
lan, Meriºani- Vâlce-
le, 2.000 mp, 10 euro/ 
mp. Tel. 0745066757. 
(C.010320220009)

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

VÂND teren, com. Băli-
leşti, sat Goleşti, 1.600 mp. 
Poziţie excelentă.10.000 
euro. Tel. 0720292318. 
(C.0902202200014) 

VÂND teren Budeasa lângã 
lac ºi teren ªtefãneºti Dru-
mul Morii. Tel. 0765780909 
(C.090320220004)

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ

HALĂ SERVICE,
 STRADAL, DEPOZITELOR, 

393 MP. 
TEL. 0799 00 88 33. 

ÎNCHIRIERI
OFER spre închiriere came-
ra la casã pe termen lung, 
Trivale. Tel. 0749483592. 
(C.020320220002)

PROPRIETAR, închiri-
ez o camerã (la casã), 
bucãtãrie, baie, hol, cen-
trala termicã, t+p+g, ne-
mobilatã, suprafaþã 40 
mp ºi teren 400 mp, zonã 
centralã, str. Rovine, nr.3. 

Preþ 200 Euro/ lunã. Tele-
fon 0723247115. (FF3286) 
(C.010320220003)

OFER închiriere camere 
la vilã, zona N. Bãlcescu.  
0756274285; 0740454690. 
(C.250220220010)

OFER închiriere 
apartament 2 came-

re, de lux, în vilã, 
intrare separatã, 

ultramodern, parcare, 
B-dul. N. Bãlcescu, 
nr. 18. 0740454690; 

0756274285. 
(C.250220220009) 

OFER închiriere garso-
nierã, cf. 1, Prundu . Tel. 
0751092006; 0751092007.  
(C.280220220002)

ÎNCHIRIEZ camerã la vilã 
ºi garsonierã, Fabrica de 
Bere. Tel. 0723811919. 
(C.280220220004)

Închiriez camere, mobilate, 
vilã Nord- Kaufland, 300 
lei/ persoanã. 0772031155.  
(C.280220220018)

OFER închiriere ca-
merã+ grup sanitar, lân-
gã Rectorat, 800 lei. 
0742221518; 0758078268. 
(C.010320220010)

OFER închiriere 2 came-
re, de lux, ultracentral, 
300 euro. 0723472044. 
(C.140120220014)

OFER închiriere garsoni-
erã ultracentral, de lux, preþ 
200 euro. 0723472044.  
(C.070320220001)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, conf. 

1, etaj 1, mobilat com-
plet, cart. Craiovei. Tel. 
0747050236; 0721376673. 
(C.080320220001)

CUMPĂRĂRI
AUTO

CUMPÃR autoturisme ºi au-
toutilitare, pentru dezmem-
brare, româneºti ºi strãi-
ne. Transport gratuit plata 
pe loc. Tel. 0721956599. 
(C.020320220004)

CUMPÃR autoturisme ºi 
autoutilitare, pentru dez-
membrare, româneºti ºi 
strãine eventual avaria-
te Transport gratuit plata 
pe loc. Tel. 0721956599. 
(C.070320220001)

MEDICALE
CAUT 

MEDIC 
SPECIALIST 
MEDICINA 
FAMILIEI 

pentru preluare cabinet 
medical situat în com. 

Stâlpeni - Argeş. 
Inf. la tel. 0723419525.

KINETOTERAPEUT. Pes-
te 15 ani experienþã în re-
cuperare neuro- motorie 
0- 3 ani. Tel. 0759189994.  
(C.160220220012) 

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT femeie nefumãtoare 
pentru a însoþi o bolnavã 
în staþiune. 0770552132.  
(C.030320220013)

PRESTĂRI
SERVICII

TRANSPORT mobilã. 
0746063023.[ primul].  
(C.120120220004) 

ZUGRAV. 0721758547. 
(C.110220220001)

CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-480 lei! Apar-
tamente-280 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.150220220005)

INSTALAÞII electrice in-
terioare. 0725514447. 
(C.070320220004)

EXECUT zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.070320220007)

OANA. Te aºtept la mine pentru clipe 
de vis. 0740905831. (C.O.P.)

DELIA 27 ani, curatã, drãgutã, lo-
caþie centru. Tel. 0730549092. 
(C.020220220002)

BLONDÃ, 29 ani, ofer clipe de vis. Tel. 

0743574463. (C.030320220007)

DOAMNA serioasã ofer masaj de re-
laxare persoanelor serioase. Tel. 
0751329835. (C.240220220001)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.080320220004)

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.

18.03.2022

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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TRANSPORT mar-
fã, mobilã, baga-
je. Tel. 0740670840.  
(C.220220220011)

COªAR, desfund sobe, 
ºeminee, centrale de fu-
ningine, cu scule profesi-
onale. Tel. 0769672683.  
(C.280220220001)

MATRIMONIALE
DOMN locuiesc sin-
gur, caut doamnã/ dom-
niºoarã pentru priete-
nie, socializare. Rog 
seriozitate. 0753427282. 
(C.110220220019)

EDUCAT, situaþie ma-
terialã bunã doresc cu-
noºtinþã doamnã/ dom-
niºoarã în vederea unei 
relaþii bazate pe res-
pect. Tel. 0740838711. 
(C.140220220007)

DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.040320220001)

MAGIE
GHICESC în cãrþi ºi 
cafea. Dezleg farme-
ce, cununii ºi bleste-
me. Tel. 0751419859. 

(C.070320220004)

ANIMALE
VÂND cãþeluºi ciobãneºti 
carpatini, rasa purã, ne-
gociabil. Tel. 0725183581.  
(C.250220220008)

ANGAJĂRI
RESTAURANT Vulturul 
angajeazã bucãtar, ajutor 
bucãtar ºi ospãtari. Tel. 
0746101741. (C.f. 5198)

ANGAJEZ personal spãlã-
torie auto cu sau fãrã expe-
rienþã. Tel. 0766777130. 
(C.310120220017)

ANGAJEZ cofetar cu expe-
rienþã. Tel. 0726723810. 
(C.020320220005)

FIRMÃ de Electrice an-
gajeazã calificaþi ºi neca-
lificaþi. Salariu net 4.600 
lei. Tel. 0734043965.  
(C.020320220006)

RESTAURANT Forever 
angajează bucătar, ajutor 
de bucătar, ospătar, cu ex-
perienţă. Tel. 0744614748. 
(C.150220220007)

ROMCOLET angajeazã 
patiser cu sau fãrã expe-
rienþã. Tel. 0720063266; 
0 7 2 0 0 6 3 2 6 5 . 

(C.020320220008)

ANGAJEZ muncitori în con-
strucþii. Tel. 0728221750.  
(C.030320220003)

ANGAJEZ ºofer categoria 
C, cu sau fãrã experienþã, 
calificare la locul de muncã, 
curse- România- Franþa ºi 
retur. Tel. 0724268382.  
(C.150220220009)

S.C. angajeazã instalator 
instalaþii termice ºi sani-
tare. Tel. 0751767635.  
(C.060120220012)

ANGAJEZ fatã pentru 
grãtar cu experienþã. Con-
diþii bune de lucru, program 
flexibil. Tel. 0747545144.  
(C.160220220008)

S.C. Angajeazã: mozai-
cari, instalatori ºi electri-
cieni cu experienþã, per-
soane serioase. Salariu 
motivant. 0756313796. 
(C.090220220020)

ANGAJEZ ºofer livrator 
produse cosmetice ºi de-
tergenþi. Tel. 0733446000.  
(C.o.p.)

S.C ANGAJEAZÃ ºofer 
Romania- Turcia, Turcia- 
Europa. Tel. 0799700007; 
0731900000. (C.o.p.l)

S.C. ANGAJEAZÃ instala-

tori instalaþii termice ºi sa-
nitare. Tel. 0757554411. 
(C.010320220005)

S.C. ANGAJEAZA electri-
cian, instalator si zugrav. 
Permis conducere obliga-
toriu. Tel. 0736365601.   
(C.230220220004)

ANGAJEZ ºofer livrator 
produse cosmetice ºi de-
tergenþi. Tel. 0733446000.  
(C.250220220004)

ANGAJEZ paznic pen-
tru lac pescuit. Persoa-
na fãrã obligaþii ºi fãrã 
cazier. Salariu atrac-
tiv. Tel. 0757295066, 
0741654840. (C.2400009)

ANGAJEZ ºoferi cat. 
D. Tel. 0744352127.  
(C.250220220001)

SOCIETATE angajeazã 
muncitori calificaþi în con-
strucþii, posesori permis 
cat. B. Tel. 0740531263. 
(C.070920210014)

CÃMIN îngrijire per-
soane vârstnice, Piteºti 
angajeazã  urgent asis-
tentã medicalã. Re-
laþii, la tel. 0743057924. 
(C.280220220010)

CLINICÃ Medicalã 
din Piteºti angajeazã 
asistentã( stomatolo-
gie). Tel. 0768773770.  
(C.280220220012)

ANGAJEZ modele de 
videochat pentru Bucu-
reºti. Ofer cazare gratuitã 
ºi decontarea transpor-
tului. Tel. 0765756624.  
(C.070320220002)

MANIPULANT marfã  (pic-
ker). Salariu 2.700 ron net 
+ transport gratuit asigu-

rat. 0787676345 Balan 
Logistic Bucureºti - km 23 
(A1).  (C.opl)

ANGAJEZ perso-
nal restaurant: ajutor 
bucãtar, ospãtãriþe, piz-
zeri. Salarii avantajoa-
se. Tel. 0722390309. 
(C.090320220002)

S.C. Angajeazã meca-
nic. Tel. 0748024861.  
(C.090320220003)

S.C. ANGAJEAZÃ lãcã-
tuºi, sudori ºi monta-
tori. Tel. 0736373575. 
(C.090320220006)

CAUT loc de muncã 
ca menajerã sau în-
grijire copil/ bãtrânã. 
0747670913.

Vreau să am un 
LOC DE MUNCĂ

 

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?
Sute de anunţuri de angajare în 

~ Curierul zilei ~
Anunturi de mare şi mică publicitate, eficienţă şi profesionalism.
Alege ziarul cu cel mai mare tiraj!

Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a 
acordului de mediu

Popa Adrian-Paul si Popa Andreea - Florentina, cu domi-
ciliul in municipiul Curtea de Arges, str. Vasile Lupu nr. 14 
R, judetul Arges anunţă  publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect-
ul “Construire - Pensiune P+2E cu anexe gospodaresti si 
imprejmuire teren - in comuna Arefu, satul Capatanenii 
Pamanteni, punctul Zavoiul Morii, judetul Arges” propus 
a se implementa in comuna Arefu, satul Capatanenii Paman-
teni, punctul Zavoiul Morii, strada Principala - DN 7C, F.N. 
judetul Arges.
Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare 
pot fi consultate la sediul APM Arges,  din municipiul Pitesti, 
str. Egalitatii, nr. 50A, în zilele de luni-vineri,  intre orele 8-13.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges,  
Pitesti, str. Egalitatii, nr.50A, judetul Arges.
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Angajez 
CONFECŢIONERI 

TEXTILE. 
Tel. 0720638047.

RESTAURANT angajează: 
- OSPĂTĂRIŢE

- AJUTOR BUCĂTAR. 
Tel. 0742.815.435.

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.    

ANGAJEZ 
CAMERISTE 

PENTRU 
HOTEL 

LITORAL. 
Tel. 

0248/ 215726.

RESTAURANT NOBLESSE 
angajează OSPĂTAR, 

condiții avantajoase de salarizare. 
Tel. 0721.241.756.

ANGAJĂM ŞOFERI,
 categoria D, pentru 

convenţie două schimburi 
Câmpulung- Mărăcineni.

Salariu avantajos. 
Telefon 0751360767.

 SC angajează 
- LUCRĂTOR 
COMERCIAL 

- ȘOFER 
PROFESIONIST 
- MANIPULANT. 

Tel. 0723276932.

HOEDLMAYR LAZAR ROMANIA ANGAJEAZĂ 

VERIFICATOR AUTO/ 
PREGĂTITOR DE LIVRARE

CĂUTĂM
Oameni dornici de muncă şi responsabili de: 

· Manevrare autovehicule noi în parcul de stocaj şi în hala de 
pregatire.
· Verificarea funcţionalităţii autovehiculelor noi conform fişei de 
verificare
· Spălare cu jet/perii şi curăţare uşoară.
· Lipire etichete şi montare preşuri. Adaugare manuale în maşini.
Experienţa nu este necesară.
Beneficii acordate: n Salariu motivant n Tichete de masa
n Tichete cadou Sarbatori n Training-uri de specializare

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

CURĂŢĂTORIA TEXTILĂ MURA
ÎŞI MĂREŞTE ECHIPA!
NE CAUTĂM COLEGĂ CU EXPERINŢĂ ÎN CROITORIE
Îţi oferim: n Salariu atractiv cu posibilitatea de creştere dupa 6 
luni n Tichete de masă n Beneficiezi de curs specializat în do-
meniul curăţătoriei şi program de instruire la locul de muncă 
n Folosim produse şi detergenţi ecologici, utilaje noi şi perfor-
mante uşor  de folosit și nu folosim maşină de chimic.
Selecţia se face doar pe baza de interviu. 
Dacă eşti interesată sună pentru programarea intervi-
ului la 0770.318.191.
Te așteptăm!

CURĂŢĂTORIA TEXTILĂ MURA
ÎŞI MĂREŞTE ECHIPA!

NE CAUTĂM COLEGĂ CU SAU FĂRĂ EXPERINŢĂ 
Îţi oferim: n Salariu atractiv cu posibilitatea de creştere dupa 6 
luni n Tichete de masă. n  Nu este nevoie să ai experiență 
-Beneficiezi de curs specializat în domeniul curăţătoriei şi pro-
gram de instruire la locul de muncă n Folosim produse şi deter-
genţi ecologici, utilaje noi şi performante uşor  de folosit și nu 
folosim maşină de chimic.
Selecţia se face doar pe baza de interviu. 
Dacă eşti interesată sună pentru programarea intervi-
ului la 0770.318.191.  Te așteptăm!

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ: 

  n CONTABIL(GESTIUNE PRODUCTIE)
n VOPSITOR INDUSTRIAL n  LĂCĂTUŞ 
CONSTRUCŢII METALICE n OPERATOR 

CNC n  SUDOR(TIG) n  INGINER AU-
TOMATIST n STRUNGAR UNIVERSAL
n  CONTROLOR 2D n CONTROLOR 3D

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.

S.C. ANGAJEAZĂ în 
condiţiile legii 

MUNCITORI CALIFICAŢI 
( ZIDARI- FINISORI) 
pentru şantiere situate
 în Ştefăneşti -Argeş. 

Tel. 0744678116. 

Consiliul de Administraţie 
al ARTIS S.C.M Piteşti 

CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinară a 
membriilor cooperatori în data de 22.03.2022, ora 
12.00 în sala de la sediul societăţii Prestarea S.C.M 
Piteşti. 
Ordinea de zi poate fi consultată la sediul societăţii 
din Piteşti, str. Calea Bucureşti, bloc U. 2 Mezanin. 
În cazul în care nu se va întruni prezenta stabilită 
pentru desfăşurarea şedinţei, aceasta se reconvoacă 
în ziua următoare la aceiaşi oră şi locaţia stabilită.    

Angajez 
BUCĂTAR. 

Contract perioadă 
nedeterminată. 

Salariu peste medie.
Tel. 0722.247.801.

Recycling Mondo Plast, firmă 
de reciclare cu punct de lucru în 
Mărăcineni îşi măreşte echipa. 
Angajează pe termen nedeter-
minat SORTATORI FOLIE şi 
OPERATORI MASE PLAS-

TICE. Detalii la 
telefon 0761706793. 

Banca Cooperatistă Muntenia Pitești
C O N V O C A R E

În conformitate cu prevederile art. 355 din O.U.G. nr. 99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată şi modificată prin 
Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 117 
din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art. 31 din Actul constitutiv, Consiliul de 
administraţie al Băncii Cooperatiste Muntenia Pitești, cu sediul în Piteș-
ti, Calea București, bloc U5, parter+mezanin, județul Argeș, nr. de ordine 
în Registrul comerţului J03/2567/1992, având Cod Unic de Înregistrare 
3666934, întrunit în data de 07.03.2022 convoacă Adunarea Generală a 
membrilor cooperatori la data de 13 aprilie 2022, ora 14 la sediul Băncii 
Cooperatiste Muntenia Pitești situat în Pitești, Calea București, bloc U5, 
parter+mezanin, județul Argeș

Ordinea de zi este următoarea:
1. Aprobarea raportului consiliului de administrație privind activitatea 
desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2021;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările 
făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2021 și la concluziile 
rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit și 
pierdere;
3. Aprobarea situaţiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2021, a 
modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderii), precum 
şi fixarea dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 şi a program-
ului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie;
6. Alegerea sau realegerea membrilor Consiliului de Administrație al 
Băncii Cooperatiste Muntenia Pitești. Lista cuprinzând informaţii cu pri-
vire la numele, localitatea de domiciliu şi pregătirea profesională a per-
soanelor propuse pentru funcția de administrator, se află la dispoziția 
membrilor cooperatori, la sediul Băncii Cooperatiste Muntenia Pitești. Dl. 
Purcea Șerban-Adrian, în calitate de director general este împuternicit să 
semneze actul modificator şi actul constitutiv în forma actualizată ca ur-
mare a modificării componenţei consiliului de administraţie;
7. Aprobarea remuneraţiei cuvenite membrilor consiliului de adminis-
traţie;
8. Stabilirea membrilor consiliului de administraţie al băncii cooperatiste 
care trebuie să fie independenţi, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare și aprobarea administratorilor independenți;
9. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului 
de audit financiar;
10. Demiterea auditorului financiar S.C. Romaudit S.R.L.;
11. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste și/
sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumu-
turi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;
12. Aprobarea modificărilor actului constitutiv, precum şi împuternicirea 
persoanei care va semna actul modificator şi actul constitutiv în formă ac-
tualizată (conform anexei);
13. Aprobarea referatului privind susținerea modificării OUG nr. 99/2006 
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul reconsiderării numărului de bănci coop-
eratiste necesare pentru constituirea unei rețele cooperatiste;
14. Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administraţie să 
efectueze formalităţile legale ce se impun pentru înregistrarea, menţion-
area sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la registrul 
comerţului, precum şi acordarea pentru aceştia a dreptului de a delega 
unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate 
anterior;
15. Ratificarea desființării Punctului de lucru Bălilești al Băncii Cooperat-
iste Muntenia Pitești conform Hotărârii Consiliului de administrație nr.2 
din data de 26.01.2021;
16. Aprobarea programului de investiții pe anul 2022 și a surselor de fi-
nanțare ale acestuia;
17. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2022;
18. Adoptarea Hotărârii adunării generale.
Dacă la data de 13 aprilie 2022 nu vor fi îndeplinite condiţiile legale şi 
statutare pentru desfăşurare, cea de a doua adunare generală va avea loc 
în ziua de 14 aprilie 2022, la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu menţinerea 
ordinii de zi.

Preşedintele Consiliului de administraţie al 
Băncii Cooperatiste Muntenia Pitești, Maria Gheorghe

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere 
a acordului de mediu

S.C. METROPOL SRL, cu sediul în comuna Băbana, sat. Ci-
obăneşti, str. Zidăreşti nr. 6 B, jud. Argeş anunţă publicul in-
teresat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: “Scoaterea definitivă teren 444 mp cu 
defrişare, din fondul forestier proprietate privată în vederea 
construirii unui obiectiv turistic cu funcţiunea de cazare şi 
restaurant”, propus a se implementa în extravilanul comunei 
Băbana, sat. Ciobăneşti, punctul Zidăreşti, judeţul Argeş. 
Informaţiile privind proiectul propus/ memoriul de prezentare 
pot fi consultate la sediul APM Argeş, municipiul Piteşti, str. 
Egalităţii nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul S.C. Metropol SRL - co-
muna Băbana, sat. Ciobăneşti, str. Zidăreşti nr. 6 B, jud. Argeş, 
în zilele de luni- vineri, între orele 08.00- 13.00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Argeş, 
mun. Piteşti, str. Egalităţii nr. 50 A, jud. Argeş. 

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează 
MANIPULANT - 2 posturi 

pentru depozitul Albota. Se acordă salariu 
motivant, bonusuri şi tichete de masă.  

Relaţii, la telefon 0744.508.005.

Service Top Agro S.R.L. angajează în condiţiile legii: 
STIVUITORISTI, MUNCITORI şi ŞOFERI DIS-

TRIBUŢIE, amatori şi profesionişti , pentru depozit 
materiale de construcţii  în Călineşti şi Piteşti. Se ofera 
pachet salarial atractiv şi bonuri de masă. Relaţii la tel. 

0757.074.456 sau 0745.056.264. 
CV-urile la email: dan@servicetopagro.ro
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SC LAS VEGAS-MI SRL 
- firmă de distribuţie băuturi - 

angajează
- STIVUITORIST normă parţială şi normă 
întreagă cu atestat profesional
- MANIPULANŢI distribuţie marfă 
- ŞOFERI, permis categ. B şi şofer profesion-
ist cu atestat transport marfă valabil.
Oferim: - condiţii de muncă la un standard rid-
icat
- mediu de lucru plăcut
- salariu motivant bazat pe performanţe.
CV-urile se depun prin fax: 0248 223 791 sau 

prin e-mail: office@lasvegasmi.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.

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.

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.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

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

ATP ARGEȘ 1990-CASA SINDICATELOR ETAJ 1, SECRETARIAT A, ULTRACENTRAL
ANUNȚĂ DESCHIDEREA GENERALĂ DE CURSURI DE 

CALIFICARE A ANULUI 2022, VINERI  
IMPORTANT!!! Înscrierile se fac la sediul nostru sau online pe site-ul nostru: google atparges.
ro. 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

 

CURSURI NOI!!!
• EDUCATOR SPECIALIZAT • SCHELAR • MECANIC AUTO • LUCRĂTOR SOCIAL
• ASISTENT RELAŢII PUBLICE ŞI COMUNICARE
• INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE • AGENT HIDROTEHNIC.

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.

Înscrieri şi relaţii până VINERI 25.03.2022 la sediul nostru (sau online pe site-ul nost-
ru: google atparges.ro) din P-ţa Vasile Milea nr. 3, Casa Sindicatelor, et.1, Secretariat-
ul ,,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 

CURSUL DE STIVUITORIST - calificare si autorizaţie ISCIR. 
ÎNSCRIERI ŞI RELAŢII  PÂNĂ LA DATA DE  25 MARTIE 2022   

•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
•FIERAR BETONIST
•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.

25 MARTIE 2022

PRACTICA SE VA DESFĂŞURA ÎN SOCIETĂŢI DE PROFIL respectând MĂSURILE DE PROTECȚIE.

CONTINENTAL GROUP 
ANGAJEAZĂ:

- SUDOR CO2 / ARGON - 4.500 LEI NET 
+ 17 LEI/ ZI.

- LĂCĂTUŞ CONFECŢII METALICE - 
5.000 LEI NET+ 17 LEI/ ZI. 

PROGRAM HALĂ. HALA SE AFLĂ LA 
CĂTEASCA, SE ASIGURĂ TRANSPORT.

DETALII LA TEL. 0742444388.

ANGAJEZ 
CAMERISTE 

PENTRU 
HOTEL 

LITORAL. 
Tel. 0248/ 215726.

CNI Ideal Construct 
angajează conform legii: 
- MAISTRU INSTALAŢII 

- INSTALATORI 
- FIERARI/DULGHERI/

ZIDARI.
Tel. 0742.112.063.

S.C. ANGAJEAZĂ
 LĂCĂTUŞI MECANICI, 

experienţă minim 2 ani, 
posesori permis cat. B. 
Tel. 0768620420.

HOTEL VICTORIA 
angajează: - BUCĂTAR 
- AJUTOR BUCĂTAR 

- OSPĂTARI 
- CAMERISTĂ 
- PERSONAL 

întreţinere HOTEL
(instalator, 

electrician, lăcătuş). 
Tel. 0722.320.047.

SC angajează 
OPERATOR 

MASE 
PLASTICE. 

Tel. 0773 365 426, 
0773 365 474.

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

ANGAJEAZĂ
OPERATORI PRODUCŢIE

Compania noastră oferă:
- Instruire la locul de muncă;  
- Pachet salarial motivant;  
- Tichete de masă 20 lei/zi;
- Prime: Paşte, Crăciun ; Transport ;
Cei interesaţi pot depune un CV, la sediul fabricii 
din: Pitesti, Str. Depozitelor nr.12, Judet Arges, 

sau prin fax la 0248.265.664.  

ANGAJĂM
- VÂNZĂTOARE 

linie autoservire
- AJUTOR 
BUCĂTAR

- PERSONAL 
pentru grătar

Tel. 0741.761.423.

ABATOR din BASCOV 
angajează:

- MĂŢĂRESE
- MUNCITORI

NECALIFICAŢI, 
BĂRBAŢI ŞI FEMEI.

Tel. 0744 314.995.

CENTER TEA & CO ANGAJEAZĂ 

CONDUCĂTOR AUTO 
CAMION 40 TONE, 

CURSE FIXE COMUNITATE SAU TUR RETUR .
Tel. 0732406680.

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează 
ȘOFER CAMION 40T, experienţă min 2 ani.
Program de lucru de luni până vineri. Se 

acordă salariu motivant, bonusuri şi tichete 
de masă.  Relaţii, la telefon 0744.508.005.

SC ZIP ESCORT SRL 
angajează  AGENŢI 
DE SECURITATE, 
femei -  zona Piteşti.

Relaţii, la telefon: 
0731.010.266 - 
Iordache Dorel.

ANGAJĂM ŞOFER 
pentru livrare produse 

de PANIFICAŢIE. 
Tel. 0756049965.

SC ANGAJEAZĂ 

MANIPULANT 
Tel. 0726161116.
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