Mică publicitate

Modalitãþi de preluare a anunþurilor de micã publicitate:
● cu platã, la sediile din: ✔ piteºti, bdul republicii nr. 1 a (lîngã poliþia circulaþie) ✔ mioveni, robea, bl. p4, lîngã magazinul căminul
✔ câmpulunG, hotel muscel, et. 5 (redacţia radio rfm câmpulung)
● telefonic, o singurã zi pe lunã. numai pentru persoane fizice, anunþuri de vînzãri diverse, electronice, auto, servicii îngrijire, cumpãrãri
diverse, animale.
nu se preiau anunþuri imobiliare, prestãri servicii, angajãri, matrimoniale, decese, comemorãri, citaþii, mici afaceri, magie, meditaþii.
tel.: 0248 222 276, 0248 215 740. nu se primesc pe e-mail.
● anunþurile de deces, comemorare, matrimoniale, senzaţii tari ºi citaþii se preiau numai pe baza cãrþii de identitate. se poate solicita ci ºi
la alte genuri de anunþuri.
● anunþurile se primesc în zilele lucrãtoare, între orele 8 ºi 17, pentru ediþia din ziua urmãtoare, ºi între orele 8 ºi 18.30, pentru alte ediþii;
duminica, între orele 9 ºi 16.
● tarifele sînt postate pe www.curier.ro, la secþiunea publicitate.

NOU! Anunţuri de mică publicitate postate pe www.curier.ro, în luna mai, la toate rubricile de
MICA PUBLICITATE PDF Detaliile despre condiţiile de promovare le obţineţi la sediul nostru.
Bloc nou găvana Big

- garsoniere, 2 camere,
3 camere, de la 32.500 euro
FINISATE LA CHEIE, FINALIZARE 2018
Rate la dezvoltator, până la 4 ani
www.gavanaresidence.ro / 0799008822

VÎNZÃRI
DIVERSE

vînd trac tor u 445. tel.
0754896188. (c.130420180017)

ALCOR SERVICE NET

vînd Kia sportage, an 2006, stare
perfectã. tel. 0744704206.
(c.260420180007)
vînd skoda octavia 2, 2011, full,
albã,
6 .5 0 0
euro.
tel.
0723055061. (c.250420180014)

CALCULATOARE
ACCESORII
SERVICE - REFILL

I.C. Brãtianu, bl. B1, parter,
Piteºti (pasaj Magnolia)
Tel. 0744/300418,
0771/692925.

Joi, 3 mai 2018

E-mail: office@alcornet.ro
vî nd 80 kg sãpun de casã,
vechime peste 20 ani, 2 lei/ kg.
0735857010. (c.260420180006)
vînd bãlegar, vechime 1 an, 2, 3,
4.
tel.
0720129272.
(c.240420180014)
vînd maºinã îngheþatã 3 capete,
taylor.
te l .
0736995539.
(c.200420180018)
stîlpi metalici noi, pentru garduri,
plantaþii vie, mure, 2,10 m, 13 lei.
0765376535. (c.130420180014)
vînd þuicã veche (morãreºti) ºi vin
drãgãºani. transport gratis.
0734742442. (c.110420180004)
vînd gps thunder auto, nou,
foarte ieft in t el. 0737794785.
(c.260420180072)
vî nd boabe en gross. tel.
0746910757. între 19.00- 21.00.
(c.020520180061)

Anunþuri la telefon
VÎND frigider Zanussi, aragaz cu cuptor, butelie
Petrom. 0751631084.

VÎNZÃRI
AUTO
ROMÂNEªTI
vînd logan laureate plus, 1.4
benzinã, 50.000 km, full. tel.
0722155677. (c.230420180111)
vînd matiz 2007, proprietar. tel.
0741232652.

Anunþuri la telefon
SOLENZA Clima, A.C., 2.500 lei. Tel.
0737573642.

UTILAJE
AGRICOLE

Aici se oferă

STRÃINE

vW Jetta 1.9 td i, 2008,
proprietar. t el. 0768686380.
(c.260420180001)
vînd toyota Yaris, 2008, stare
foarte bunã, unic proprietar.
0744995379. (c.240420180040)
vînd vW bora, 2005, 1.9 tdi, 90
a l H,
c umpãratã
din
reprezentanþã, 132.000 km. tel.
0774683476. exclus intermediari.
(c.020520180009)
vînd volvoc30, 2008, 2.0 l,
d iesel, perfect funcþ ional. tel.
0773331186. (c.020520180115)

Anunþuri la telefon
PROPRIETAR, vînd Renault Symbol 2007, 1,5
D, stare impecabilã. 0770338340.
OPEL Astra 2006, proprietar. 0733971535.
GOLF IV, unic proprietar, an 203, full. 2.150
euro. 0728967060.

VÎNZÃRI
IMOBILIARE
GARSONIERE
vînd garsonierã cf. 1, 31 mp,
zona gãvana 3, str. mircea eliade.
t el.
0743328092.
(c.250420180031)
vînd garsonierã et. 4, rãzboieni.
preþ 24.000 euro, negociabil.
0773769764. (c.250420180048)
proprietar, vînd garsonierã
popa ªapcã, etaj 3/3, negociabil
39.700 euro. 0735162757;
0744618889. (c.180420180001)
vînd garsonierã, etaj 1, 20 mp,
s trada stadionului. n egociabil.
0751631084. (c.020520180053)
v î nd
garsonierã
depou,
decomandatã, liberã, etaj 1/4. preþ
negociabil. tel. 0760764194.
(c.020520180027)
big confort i, decomandat, 40 mp,
îm bunãt ãþit t otal. 0735550223.
(c.020520180069)
vînd garsonierã ªtefãneºti- bloc
imep. tel. 0745811648.

Spaţiu comercial,
craiovei,
ultracentral

100 - 350 mp
www.maiacasa.ro / 0726.37.37.37

Apartamente
2 camere
proprietar! vînd apartament 2
camere, ultracentral, mobilat ºi
utilat complet. tel. 0721733330.
(c.250420180030)
vînd apart ament 2 camere,
mobilat , utilat, trivale. tel.
0747719001. (c.250420180046)
vÎNd apartament deosebit,
zona dacia, 2 camere, 2
balcoane, 57 mp utili,
decomandat, parter/ 4, an
1993. centralã termicã,
termopan, uºã metalicã. .
Preþ 55.500 euro. Meritã
vãzut. tel. 0749030259.
(c.200420180037)

vînd apartament 2 camere, et. 4,
teilor.
tel.
0746769654.
(c.240420180071)
vînd apartament 2 camere super
îmbunãtãþit, ultracentral, 57.000
euro. tel. 0726461483. (c.2518)
2 c amere, dec ., 3 balcoane,
îmbunãtãþit, regent, 61.000 euro.
0726768933. (c.230420180011)
vînd apartament 2 camere, fond
nou, zonã centralã, 60 mp, la
cheie, 56.000 euro. 0746019911.
(c.240420180043)
SuPeR OfeRtÃ.
Apartament 2 camere, la
10 km de Piteºti, recent
renovat, totul schimbat
nou, la cheie. Apartamentul
are boxã separatã, 260 mp
teren, acte la zi, toate
utilitãþile. Preþ 17.000 euro.
tel. 0720411585.
(c.300320180018)

vînd apartament 2 camere, cf. 1,
dec omandat, nord, et. 7. tel.
0766459597. (c.230420180007)
vînd apartament 2 camere tudor
vladim ires cu, etaj 1/4, toate
îmbunãtãþirile. tel. 0722148420.
(c.200420180019)
proprietar vînd apartament 2
camere, zona nord( spitalul
militar).
0756162904.
(c.120420180036)
vînd apartament 2 camere, et. 2
fraþii goleºti, bloc 4 etaje. tel.
0765297556. (c.120420180058)
vînd apartament 2 camere, str.
livezilor, bl. 8, et. 4. tel.
0745352349. (c.270420180012)

senzaţii tari!
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frumoasã, 22 de ani, te aºtept
sã petrecem clipe de neuitat. tel.
0745254418. (c.230320180006)
cAMY, ochi verzi, sunã-mã,
pupic. tel. 0740905831.
(c.220420180036)

brunetã, sunã-mã ºi vin la tine,
piteº ti!
0727695729.
(c.020520180079)
masaJ de relaxare. 0751329835.
(c.250420180007)
2 fete drãguþe te aºteptã la un
masaj.
te l .
0725268504.
(c.240420180016)

do a mnã
maturã.
te l .
0723035575. (c.240420180047)
brunetã, 24 ani, te aºtept la
mine.
te l .
0730549092.
(c.110420180045)

AMALIA, 27 ani, ofer clipe
de neuitat! 0754923663.
(c.O.P.)

vînd apartament 2 camere, cf. ii.,
gãvana ii etaj 2, mobilat. preþ
43.500 euro, negociabil. tel.
0722623574. (c.020520180021)
apartament 2 camere, liber,
conf. 1, n. vodã, centralã.
0722448144. (c.020520180008)
vînd apartament 2 camere, sd.,
etaj 2, cartier banatului. tel.
0756220220. (c.020520180018)
trivale -intrare cartier, 50 mp,
balcon imens, 42.000 euro.
0735550223. (c.020520180071)
central -fortuna, 50 mp,
centralã termicã, 50. 000 euro,
negoc iabil.
0735550223.
(c.020520180072)
Kaufland -craiovei, cf. ii., sd.,
34.000 euro. 0735550223.
(c.020520180073)
agenþia imobiliarã domus cautã
garsoniere ºi apartamente pentru
vînzare, proprietarii c are of erã
exclusivitate firmei noastre, au cel
mai mic comision din piteºti, 0,5%.
tel. 0723717520. (c.bf: 003041)
2 camere, trivale bloc 20182019.
te l .
0756417360.
(c.020520180102)
2 camere, trivale, etaj 2. tel.
0720011721. (c.020520180106)
vîn d apartament 2 c amere,
decomandat, trivale complex i,
stradal, mobilat, renovat recent.
0729868869. (c.020520180108)

Apartamente
3 camere
vîn d urgent apartam ent 3
camere, confort i, liber, trivale
complex i, foarte spaþios,
posibilitate boxã, parter, balcon,
centralã, parþial îmbunãtãþit,
vedere faþã spate, zonã foarte
liniºtitã. 54.000 euro, negociabil.
tel.
0729654111.
(c.250420180031)
vîn d apartament 3 c amere,
confort i, decomandat, parter cu
balcon mare, mobilat, utilat,
exerciþiu lîngã Kaufland, 75.000
euro.
te l .
0741681807.
(c.230420180122)
vîn d apartament 3 c amere,
ultracentral, etaj 1, vedere cãtre
str. victoriei, decomandat, 70 mp,
complet utilat, amplasare complex
fortuna, loc de parcare. tel.
0735701566. (c.240420180018)
apartament
3
c amere,
construcþie 1958, 90 mp, et. 2/ 2,
piaþa traian (lîngã zinca)- blocurile
petrolului, mobilat- 70.000 euro
(nemobilat - 65.000 euro). tel.
0722244069. (c.030420180014)
vînd apartament 3 camere, cf. 1,
decomandat, et. 4/ 4, nordbrîncoveanu, 60.000 euro,
negoc iabil. tel. 0729002392.
(c.130420180019)
vînd apartament 3 camere, et. 1,
cartier banat, semidecomandat,
suprafaþã 51 mp, centralã proprie,
îmbunãtãþ it, 53.000 euro. tel.
0721301720. (c.040420180002)
vîn d apartament 3 c amere,
banat, decomandat, etaj 4, confort
i, acoperiº tablã, fãrã probleme de
igrasie, preþ 58.000 euro, uºor
negoc iabil. tel. 0770973778;
0738824407. (c.020520180048)

apar tamen t 3 camere fond
nou, teilor, ps-uri stradal, etaj 3/4,
82 mp, liber, 2 balcoane 67.000
euro 0744194345. (c.o.p.)
prun du, etaj 1, 80 m p, 2
balcoane, 2 bãi. 0735550223.
(c.020520180074)
3 camere, trivale bloc 20182019. tel. 0756417360. (c.0203)

Apartamente
4 camere
vînd apartament 4 camere, et. 2/
10, nord- l-uri. exclus agenþiile.
tel. 0721447444. (c.16042019)
vînd apartament 4 camere,
confort 1, decomandat, exerciþiu,
parter, îmbunãtãþit 2017, centralã
proprie. preþ 73.000 euro. tel.
0733945777. (c.260420180039)
bibescu vodã, 85 mp, dec.,
53.000 euro. 0735550223.
(c.020520180075)

CASE
vÎNd casã, ultracentral, 5
camere, baie, bucãtãrie,
utilitãþi, teren 400 mp.
0740135566. (c.f:
0002725)
vÎNd/ÎNcHIRIez vilã, Bradu
de Jos, P+1+M, 8 camere,
decomandat, 4 bãi, living,
bucãtãrie, cãmarã, garaj
pentru 2 maºini,
220v+380v, apã, fosã,
gaze, 2 centrale,
construcþie cãrãmidã.
Pretabil destinaþii multiple
(azil, pensiune)
0740135566. (c.f:
0002725)

vînd casã, nelocuitã, 4 camere,
comuna vultureºti, sat Huluba,
teren 600 mp. preþ 11.000 euro.
0757211793. (c.c.0023184)

cadastru
certificat
energetic
tel. 0248 610 093, 0744 815 510
www.cadastru-arges.ro
www.certificatenergetic-arges.ro

vînd casã, cãlineºti, sau schimb
cu apartament piteºti, ofer
diferenþã. tel. 0744348062.
(c.220420180011)
vînd vilã p+ m, finisatã la cheie,
utilitãþi: apã, curent, gaze
existente, centralã pe gaze, s
=166 mp, teren 1.000 mp curte +
grãdinã, beci + garaj, la 7 km de
piteº ti, sat valea ursului, jud.
argeº, zonã neinundabilã. preþ
110.000 euro. tel. 0745372521.
(c.230420180012)

vînd vilã 3 km piteº ti, valea
ursului-Han, strada principalã,
toate utilitãþile, teren. tel.
0348/431131. (c.230420180063)
vînd casã lunca corbului+ teren.
tel. 0732628109. (c.23040093)
vînd casã platou prundu, zona
tîrg. tel. 0742311361. (c.23045)
vînd vilã geamãna 180 mp, toate
utilitãþile, cu teren 780 mp, distanþã
3 minute piteºti, 143.000 euro.
0722127943. (c.230420180009)
vînd casã bãtrîneascã 3 camere
+2.300 mp teren, geam ãna.
0720335028. (c.200420180012)

cadaStru
carte Funciarã
rapid! ieftin!
nu se percepe tva!
0248280813, 0744273422
casã nouã + 1.600 mp,
cãteasca, toate utilitãþile, parþial
finisatã, 25.000 euro, negociabil.
0723343345. (c.170420180041)

vînd vilã p+1, locuibilã, broºteni,
teren 4.000 m p, utilitãþi. tel.
0733369523. (c.170420180025)
vîn d casã ªtefãneºti -argeº,
complet mobilatã, toate utilitãþile,
preþ 80.000 euro, negociabil. tel.
0248/ 547094; 0761935741. (c.3)

CADASTRU
AVIZE
ENERGETICE

Preþuri minime! Urgenþe!
Tel. 0744434839,
0728059642, 0770895043.
vilã nouã semifinisatã, albota,
toate utilitãþile, 45.000 euro.
0723195774. (c.010320180018)
vînd casã 100 mp, din 2014,
teren 1.200 m p,
poziþie
excepþionalã, pîrîu ºi pãdure, com.
drãganu, jud. argeº, 15.000 euro.
0723808196. (c.160420180021)
vînd vilã str. cîmpului- trivale
(500 mp teren), convenabil.
0744357966. (c.020420180054)

asociaþia De tineret

SOLARIS

orGanizeazã:
■

cuRSuRI de cALIfIcARe RecALIfIcARe

- cofetar-patiser
- bucãtar
- ospãtar
- lucrãtor în comerþ
- mãcelar-tranªator
- lucrãtor prel. cãrnii
- vînzător
- operator mezeluri
- morar panificaþie
- noþiuni funDamentale iGienã
- coafor - frizer
- manichiură
- maseur
- cosmetician
- cameristã hotel
- contabilitate
- operator introDucere
valiDare ºi prel. Date (pc)
- inspector resurse umane
- aDministrator pensiune
- floricultor
- peisaGisticã
- croitor
- inspector ssm

- maªinist utilaje cale ºi
terasamente
- lãcãtuª mecanic
- mecanic auto
- electrician auto
- electrician în construcþii
- suDor
- sculer matriţer
- izolator
- instalator instalaþii
tehnico-sanitare ºi Gaze
- ziDar - pietrar
- fierar betonist
- DulGher - tîmplar parchetar
- instalator instalaþii
încãlzire centralã
- montator pereþi ºi
plafoane Ghips carton
- confecþioner mase
plastice ºi aluminiu
- lucrãtor creªtere animale
- lucrãtor culturã plante

DeschiDerea va avea loc la Data De 11.05.2018
■ cuRSuRI

AvIzAte I.S.c.I.R.

PLATA ÎN 3 RATE
●
●
●

stivuitorist - automatiªti centrale termice
macaraGiu - liftier
- operatori recipiente Gpl
fochist

(operator cazane) - laborant operator tratarea apei

relaþii la sediul asociaþiei din piteºti, str. al. odobescu nr.
11, cãmin 1 secona, etaj ii, cam. 1, (zona piaþa ceair), tel.
0248/222200, 0248 606 222, 0744 102 000
ºi bdul republicii bl. 5, irta (vizavi de ajofm), tel 0248 222 228.
certificatul de calificare profesionalã se elibereazã
în conformitate cu prevederile legii învãþãmîntului.

TERENURI
vî nd parcele 500 m p teren
sm eura -H inþeºti, intravilan,
stradal, toate utilitãþile, cadastru,
ac te la zi, negoc iabil. tel.
0756800243. (c.260420180031)
vînd proprietate smeura, închis,
toate utilitãþile. tel. 0773803697.
(c.260420180012)
vî nd teren 3.200 mp, utilitãþi,
cotmeana vis-a-vis 900 mp bonus,
4
euro/m p.
0727336623.
(c.260420180005)
vînd teren 5.000 mp, lîngã vsc
cu intrare din dn 65, asfalt, reþea
apã, electricitate, acces pe 2 laturi.
preþ
17
euro/mp.
tel.
0749353273. (c.260420180035)
vînd teren 5.500 mp, 3 km de
piteºti, zona staþiune albota,
as falt, reþea apã, electricitate,
acces pe 2 laturi. preþ 19 euro/mp.
tel.
0733521891.
(c.260420180037)
vÎNd teren 500 mp,
Poieniþele vîlsanului, lîngã
pîrtia Moliviºu.
0740135566. (c.f:
0002725)

MESAJE
ÎNDOLIATE
a plecat la ceruri buna ºi iubita
noastrã mamã, bunicã ºi
strãbunicã,
maria
sãliªtean (oriþa). ai plecat
mult prea devreme ºi ai lãsat
un gol imens în inima ºi
sufletele noastre. nu te vom
uita niciodatã! marin - fiu,
clara - norã ºi nepoþii cristina
ºi alexandru. (c.bf: 3039)

SPAÞII
mioveni. vînd spaþiu comercial
lîngã dispensar, 33 mp, preþ
30.000 euro. tel. 0723668340.
(c.240420180038)
în cHiriez punct alimentar
funcþional, mioveni, 36 mp, 850
lei/lunar.
0740655980.
(c.200420180021)
ofer închiriere spaþiu în spate la
r omarta. tel. 0723828523.
(c.120420180008)
vînd spaþiu comercial 7 mp,
complex craiovei. 58.000 lei. tel.
0740971027. (c.260420180014)
ofer închiriere spaþiu la casã,
piteºti, stradal, camerã 20 mp, hol
8 mp, toate utilitãþile, calorifere,
cablu, grup social, pretabil birouri,
comerþ, servicii. tel. 0745863971;
0770831166. (c.270420180003)
spaþiu, trivale bloc 2018-2019.
te l .
0756417360.
(c.020520180104)

ÎNCHIRIERI
ofer spre închiriere apartament
2 camere, mobilat ºi utilat, popa
ªapc ã.
t el.
0767758543.
(c.250420180041)
încHiriez camerã la casã, pe
termen lung, trivale. 0751602594.
(c.250420180051)
primesc în gazdã zona nord.
0753651006;
0799397800.
(c.250420180017)

CUMPÃRÃRI
AUTO
cumpãr maºini pentru programul
rabla.
te l .
0729085932.
(c.110420180066)

SERVICII
ÎNGRIJIRE
caut femeie de la þarã pentru
îngrijire doamnã în vîrstã. ofer
caz are, m asã + salariu. tel.
0740979960. (c.250420180015)
caut femeie pentru curãþenie
pensiune, localitatea budeasa.
0762302351;
0766624698.
(c.170420180056)
caut menajerã casã- curte în
piteºti. cazare gratuitã. tel.
0774984891. (c.260420180080)
caut urgent f emeie pentru
îngrijire permanentã, doamnã în
vîrs tã,
în
mioveni.
tel.
0248/262710;
0723347284.
(c.020520180042)
caut doamnã pentru menaj. tel.
0761636467. (c.020520180093)

MEDICALE
vÎNd aparat medical
biorezonanþã (300 terapii).
0723333599.

MEDITAÞII
profesoarã meditez limba ºi
literatura românã, englezã,
spaniolã, rusã. testãri. avantajos.
0737362942. (c.120420180035)
meditez istorie: bac, academie,
penitenciare, 40 lei/ ºedinþã. tel.
0728416024. (c.020520180077)

PRESTÃRI
SERVICII
reparaþii maªini spãlat
au tom ate
-c oci oabã.
garanþie
12
l uni .
deplasare
gratuit ã.
0248/645543;
0723321716;
0748331545. (c.f: 0002637)
transport
mobilã.
0746063023.(c.271220170005)
reparaþii
m aºini s pãlat.
0769764147. (c.bf: 002353)
eXecut zugrãveli, glet, lavabilã,
gresie, faianþã, rigips, parchet.
0748145223. (c.260420180043)
ªcoalã de ºoferi cat. b, legislaþie
rutierã. preþ convenabil, plata ºi în
rate.
0761823706.
(c.240420180036)
Hidroizolaþi i.
tel.
0751351949. (c.230420180041)
transport orice cu camionetã
sau
dubã.
0727719920;
0742552554. (c.190420180001)
eXecutãm polis tiren. tel.
0766301300. (c.190420180003)
pr ofesioniªti
executãm
termosistem la blocuri/case,
garanþie.
amenajãri
interioare/ext erioare,
gresie,
rigips, glet, parchet, ºape,
tencuieli. calitate garantatã, preþ
acc esibil.
seriozitate.
0755488307. (c.190420180013)
transport
marfã.
0770346626. (c.180420180003)

Vă sperie noul regulament
GDPr aplicabil din 25 mai
2018?
Pentru asta există
profesionişti!
Bluelight consultung Srl
vă stă la dispoziţie pentru
consultanţă, îndrumare,
ajutor! Tel. 0734536304,
zilnic, înte orele 16 - 20.
transport marfã, mobilã, etc.,
cu dubã. ieftin, rapid. 0741731792.
(c.160420180011)
cadastr u-carte
funciarã!
terenuri-390 ron! apartamente210 r on! certificat energetic.
0723290682. (c.100420180006)
instalator sanitare, centrale
termice pe gaz º i lemne.
0771073225. (c.110420180015)
eXecut glet, lavabilã, gresie,
faianþã, parchet. tel. 0737517135.
(c.270420180005)
reparaþii frigidere, domiciliu.
0752154588. (c.020520180035)
reparaþii frigidere la domiciliu.
ofer garanþie. tel. 0722489115.
(c.020520180007)
izolaþii, zugrãveli, parchet,
gresie, rigips, tapet. 0756235350.
(c.020520180060)
ecHipã executã construcþii case,
tencuieli,
zugrãveli,
rigips,
termosistem, instalaþii sanitare,
electrice.
0768554950.
(c.020520180087)

PIERDERI
pierdut legitimaþie serviciu pe
numele ciobanu s. ioana,
eliberatã de sc velpitar sa. se
declarã nulã. (c.020520180024)
pierdut brevet licenþã zbor nr.
ro/cpl/00876/a, pe numele
ciurea alexandru adrian, eliberat
de autoritatea aeronauticã civilã
românã. se declarã nul.
(c.020520180026)

MATRIMONIALE
domn 43 ani, fãrã vicii, doresc sã
cunos c o doamnã pentru
cãsãtorie, dornicã de a locui la
þarã. poate av ea ºi copil.
0746445123. (c.260420180011)
domn 46 ani, necãsãtorit, fãrã
copii, doresc jumãtatea. tel.
0734920554. (c.240420180034)
35 ani, divorþat, un bãiat în
întreþinere, servici, maºinã, casã
20 km piteºti, caut doamnã, vîrstã
apropiatã, pentru cãsãtorie (un
copil).
0749369725.
(c.230420180056)
domn, 37 ani, realizat caut fatã,
doam nã pentru relaþie s tabilã.
0756627239. (c.230420180059)
domn divorþat, 57 ani, fãrã
obligaþii ºi vicii, doresc doamnã,
între 48 - 55 ani, liniºtitã, sufletistã
pentru relaþie îndelungatã. am
situaþ ie bunã º i maº inã, sînt
liniºtitit ºi bun. o zi binecuvîntatã.
te l .
0757559325.
(c.080320180028)
domn, cu stare materialã bunã,
caut o domniºoarã, doam nã,
pentru a-mi întemeia o familie.
0742094323. (c.150320180052)
tî nãr 1.75/ 80/40, locuinþã,
serviciu doresc cunoºtinþã doamnã
pentru prietenie/ cãsãtorie.
0726026893. (c.170420180064)

Ziarul nostru îºi rezervã dreptul de a-ºi selecta clienþii
pentru anunþurile de micã publicitate.
socieTaTe comercialĂ

vinde:

- pui de 1 zi
- Furaje purina.

Tel. 0248 290 140,
0726 161 116 .
FERMA AVICOLA ALBOTA
vinde:

◗ pui carne
◗ pui rasă mixtă

◗ pui curcă
◗ bibilici
Albota, str. Petrolului nr. 467B.

Tel. 0742 746 558.
vînd 5 porci 150 kg,; un viþel 300
kg .
tel.
0772253495.
(c.230420180126)
tund cîini la domiciliu, argeºpiteºti.
0730744027.
(c.160420180104)

Anunþuri la telefon
VÎND femelã ciobãnesc german, pedigree, 3
luni. Tel. 0770997544.

MICI AFACERI
vînd plantaþie proaspãtã de nuci,
1.000 mp, cãlineºti, preþ 3 euro/
mp, negociabil. tel. 0722651895.
(c.260420180040)
vînd firmã înfiinþatã 2009, fãrã
datorii.
te l .
0740135529.
(c.190420180048)
vînd urgent florãrie lîngã bijuteria
teilor.
tel.
0732534644.
(c.170420180007)
caut sã lucrez ºofer personal,
bucureº ti sau piteº ti. tel.
0764680294. (c.020520180083)

eªti singurã, fãrã obligaþii ºi vrei o
familie? tînãr, 36 ani/, 1.80, ochii
albaºtrii, fãrã vicii, aºtept sã ne
cunoaºtem. 0725185994. (c.bf:
002846)

ANGAJÃRI

domn 66 ani, 87 kg, 1.66, vãduv,
firmã, casã la c urte, maºinã,
doresc cunoºtinþã doamnã între
50- 60 ani, max. 1.65, studii medii/
superioare,
sincerã
ºi
respectuoas ã, pentru prietenie.
rog seriozitate. tel. 0744963528.
(c.130420180002)

cu sau fără experienţă.

45 ani, doresc cunoºtinþã doamnã
plinuþã, indiferent de vî rstã.
0760444453. (c.060420180001)
domn 51 ani doresc doamnã
vîrstã apropiatã pentru prietenie.
0741261743. (c.270420180002)
vãduv 62- 170- 71, prezentabil,
fãrã obligaþii cu locuinþã ºi auto,
doresc
cunoºtinþã doamnã
prezentabilã, de vîrstã apropiatã,
fãrã obligaþii, 60 kg 1,60 înãlþime
pentru prietenie, relaþie de lungã
duratã, eventual cãsãtorie. tel.
0774500882. (c.270420180003)
vãduv 62/ 1.70/ 71, prezentabil,
fãrã obligaþii, cu locuinþã ºi auto
doresc
cunoºtinþã doamnã
prezentabilã de vîrstã apropiatã
fãrã obligaþii, 60 kg/ 1.60 înãlþime,
pentru prietenie, relaþie de lungã
duratã, eventual cãsãtorie. tel.
0774500882. (c.270420180005)
domn 47 ani, 1,73/ 70, casã,
servic iu, posesor auto, c aut
doam nã, prietenie- cãsãtorie.
seriozitate.
0753779347.
(c.270420180006)

ANIMALE
Agroland

®

magazinul micului fermier

■ PuI de O zI

● pentru carne ● rasa mixtă
● curcă ● puicuţe outoare
● raţe ● gâşte ● bibilici
■ rase miXTe noi:

● Kabir ● Plymouth rock barat
(porumbac) ● Gat golas

■ fuRAJe vIvA BIO
cUrTea De arges: str.
Victoriei nr. 32, tel. 0753142921
mioVeni: bdul Dacia nr. 62
0753142919
PiTesTi 1: bdul N. Balcescu
Complex BIG, tel. 0753142920
PiTesTi 2: bdul Republicii 228, bl.
S7A, lîngă Şcoala nr.8, 0753142918
ToPoloVeni: str. Parcului, bl. P8,
sc. A, parter, tel. 0753142917.

Salon maSaj eroTic
Găvana, str. Gîrlei nr. 52, angajează

maseuZe
Vîrsta minimă 18 ani.
Se oferă cazare, salariu atractiv + alte facilităţi.

Tel. 0753121682.
angaJez personal spãlãtorie
auto cu/ fãrã experienþã. tel.
0743090788. (c.250420180042)
firm ã detergenþi angajeazã
agenþi teren fãrã limitã de vîrstã ºi
pensionari. oferim cazare dacã
este cazul. tel. 0762960081.
(c.250420180053)
angaJez mecanic auto cu
experienþã. salariu 3.000 lei. tel.
0749592078. (c.260420180002)
s . c.
angajeazã
m uncitori
necalificaþi pentru producþie ºi
livrat mobilier. tel. 0740076076.
(c.260420180024)
angaJez ºof er taxi. tel.
0754632676. (c.260420180034)
s.c. angajeazã inginer cu
experienþã desen tehnic pentru
proiectare
mobilier.
te l .
0740076076. (c.260420180025)
s.c. angajeazã muncitor calificat
pentru formatizat pal (circular).
tel.
0740076076.
(c.260420180026)
s.c. angajeazã muncitor calificat
cu experienþã pentru montaj
mobilier la domiciliul clientului. tel.
0740076076. (c.260420180027)
s.c. phoenix naval angajeazã
oameni de ºantier cu experienþã în
construcþii: faianþã, gresie, ºapã,
parchet,
disponibili
pentru
delegare în franþa. presoanele
interesate pot suna la tel:
0742493490; 0771688506. cv la
a
d
r
e
s
a
:
mariana.vizireanu@phoenixmarin
e.ro (c.260420180028)
angaJez spãlãtor auto. ofer
cazare. 0740524061. (c.o.p.)
bar terasã calea bucureºti,
angajeazã ospãtãriþã, cunoºtinþe
minime.
tel.
0724342227.
(c.240420180068)
restau rant
angajeazã
bucãtar.
t el.
0721539174.
(c.240420180078)
patiserie -simigerie zona centru
piteºti angajeazã patis er cu
experienþã. program 8 ore. tel.
0728788888. (c.240420180079)

SC 3 GID COMPROD SRL,
din Piteşti, angajeazã

ªoferi Tir,
cu experienţă pentru
Comunitate.
Tel. 0747 493 224.

anafarm angajeaz ã agent
com ercial
(bãieþi).
perm is
conduc ere categ. b. tel.
0723354473. (c.240420180116)
s.c. angajeazã ºofer dubã 3.5 t
pentru transport pe comunitate.
salariu 40 euro/ zi. 0726223057.
(c.250420180011)
angaJez ºofer tir experienþã
prelatã, tur -retur sau comunitate.
c. v .
la
email:
walterauto@yahoo.com;
tel.
0784274188. (c.250420180003)
magazin alimentar zona bascov
centru angajeazã urgent casieri(
bãieþi/ f ete). rog seriozitate.
0728272590;
0757231779.
(c.250420180004)
angaJez vînzãtoare magazin
non-stop, 2.000 -2. 500 lei.
0722895652. (c.250420180005)
spãlãtorie auto angajeazã
personal, cu experienþã. tel.
0758860001. (c.260420180021)
angaJez
buldoexc avatorist.
0740574035. (c.190420180008)
ni g Ht
cl u b
angajeazã
dansatoare ºi ospãtãriþe, cu sau
fãrã experienþã. salariu atractiv +
comision. tel. 0722303086. (c.bf:
002946)
angaJez
zidari.
tel.
0762277072. (c.230420180112)
angaJãm personal (f) coffe2go.
tel.
0728279660.
(c.230420180115)
angaJãm bãiat pent ru pis tã
karting Jupiter city. 0723548959.
(c.230420180136)
s.c .
angajeazã
muncit ori
necalificaþi (bãrbaþi) pentru secþie
reciclat mas e plastic e. salariu
1.400 lei, net. tel: 0764497744;
0737974499. (c.240420180010)
s.c. angajeazã inginer tehnolog
sau cunoscãtor al programului
Haccp, pentru abator. salariu
atractiv .
tel.
0746174727.
(c.240420180050)
salon amy angajeazã frizer. tel.
0722815959. (c.240420180021)
angaJez vînzãtoare magazin
alim entar. tel. 0768616617.
(c.240420180002)

angaJez

feMeIe
pentru fast-food.
tel. 0248/215740.
restaurant zonã centralã
angajeazã bucãtar, ajutor bucãtar.
0724901090. (c.240420180046)
firmã construcþii angajeazã
muncitori calificaþi ºi necalificaþi.
tel.
0722964478.
(c.240420180008)
s.c. angajeazã manipulanþi colete
ºi marfã. t el. 0721101399.
(c.240420180088)

Fabrică de confecţii
angajează personal
pentru croiTorie.
salariu atractiv.
Condiţii excelente de lucru.
Tel. 0747116934.
restaurant c entral casa
munteneascã angajeazã: ospãtari
ºi personal spãlat vase. tel.
0786406490. (c.240420180049)
firmã de curãþenie angajeazã
femeie de serviciu pentru birouri,
la program de 2 h/ zi, dimineata.
oferim salariu avantajos, tichete
de masa. pentru detalii sunati la
tel. 0728855453. (c.o.p.)
s.c. angajeazã echipe montatori
rigips ºi echipe închideri hale cu
tablã/ panouri. plata la metru. tel.
0746202750. (c.120420180044)
angaJãm doamnã florãrie (cu
/fãrã experienþã). 0760982747.
(c.220420180049)
s.c. angajeazã maistru prelucrãri
prin aºchiere pentru atelier maºini
universale
(nu
cn c).
0746652566;
0740471168.
(c.230420180042)
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o fiinþã dragã nouã a luat calea
spre cer. îndoliaþi în suflete ºi
plini de durere, ne despãrþim
pentru totdeauna de scumpa
noastrã mamã, soacrã, bunicã
ºi
strãbunicã,
maria
sãliªtean. îþi mulþumim
pentru tot ce ai fãcut pentru
noi. Dormi în pace, suflet bun
ºi generos! fiul Gigi, nora
nuþi, nepþii nicu ºi rãzvan.

vÎNd teren intravilan 8.000
mp, Albota lîngã Institut, 5
euro/ mp. tel. 0723333599.

încHiriez pe termen lung/ vînd
casã 4 camere, pretabilã activitãþi
firmã, zona gãvana -trivale. preþ
400 euro/ 130.000 euro. rog
seriozit ate. tel. 0740187215.
(c.250420180009)
apartament
2
camere,
decomandat, mobilat ºi utilat de
lux, 700 lei. 0747821552.
(c.260420180023)
încHiriez garsonierã fabrica de
bere.
tel.
0722766434.
(c.260420180019)
ofertã! închiriez camere,
mobilat e la vilã, zona nordKaufland, 250 lei/ persoanã.
0772031155. (c.230420180124)
ofer închiriere apartament 2
camere, popa ªapcã, mobilat,
utilat, 270 euro. 0746019911.
(c.240420180042)
primesc în gazdã salariatã sau
pensionarã,
trivale.
te l .
0724668015. (c.240420180023)
ofer închiriere apartament 2
camere, gãvana 3, fond nou,
mobilat, utilat modern, 300 euro.
0746019911. (c.240420180044)
ofer închiriere apartament 3
camere, zonã centralã, fond nou,
mobilat, utilat modern, 400 euro.
0746019911. (c.240420180045)
ofer închiriere apartament 2
camere, cf. 1, et. 1, craiovei, 250
euro, negociabil. tel. 0771756155.
(c.200420180034)
înc Hiriez/ vînd garsonierã
miov eni. tel. 0725515915.
(c.230420180002)
înc Hiriez garsonierã curte,
prundu, 1 bãiat- 700, sau 2 bãieþi500 sau 3- 4 bãieþi- 400, inclus
utilitãþi.
0743922377
(c.200420180002)
ofer închiriere garsonierã
gãvana ii i, bloc nou. tel.
0765238658. (c.200420180006)
primesc 1 fat ã în gazdã,
trivale.
0755940204.
(c.230420180004)
garsonierã, fraþii goleºti, 54 mp,
dec omandatã, utilatã, centralã.
0742167484. (c.190420180060)
o fe r
închiriere
central,
apartament în vilã, 120 mp, 4
camere, complet utilat. tel.
0721226470. (c.180420180015)
încHiriez avantajos, apartament
la vilã, gãvana-bere. tel.
0744963528. (c.210320180035)
primesc în gazdã fatã, singurã
în camerã, toate utilitãþile. tel.
0746902724. (c.240420180092)
o fe r
închiriere garsonierã
mobilatã, str. depozitelor, lîngã
restaurant adina. 0721270427.
(c.270420180007)
ofer spre închiriere apartament
2 camere, negru- vodã, complet
mobilat lux, etaj 6, preþ 220 euro.
tel.
0745209277.
(c.260420180061)
încHiriez apartament 3 camere,
parter, liber, mobilat modern,
exerciþiu. preþ 340 euro,
negociabil.
0726743916;
0745798299. (c.260420180071)
primesc în gazdã, lîngã
rectorat. tel. 0773384102.
(c.260420180045)
ofer închiriere garsonierã cf. i.,
zonã centralã, complet utilatã ºi
mobilatã, centralã termicã proprie,
termosistem.
0723378889;
0724572199. (c.270420180010)
încHiriez apartament 2 camere,
prundu, 700 lei. 0772174544.
(c.270420180011)
ofer î nchiriere garaj, zona
banat. tel. 0748231125.
agenþia imobiliarã domus cautã
garsoniere ºi apartamente pentru
închiriat, proprietarii care oferã
exclusivitate firmei noastre au
comison 0%. tel. 0723717520.
(c.020520180065)
ofer închiriere o camerã, la 2
fete, str. oituz. tel. 0799130641.
(c.020520180076)
încHiriez camerã ºi garsonierã,
fabrica de bere. tel. 0723811919.
(c.020520180098)
încHiriez camere curte, 200 lei/,
persoanã ºi garsonierã, centurã.
0752959248. (c.020520180109)
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teren drãganu 650 mp,
deschidere 30 m, 6.000 euro.
0752462989. (c.o.p.)
teren uiasca, 770 mp,
deschidere 11 m, 35 euro/mp.
0752462989. (c.o.p.)
teren cãlineºti, 2.400 mp,
deschidere 31 mp, 5 euro/mp.
0752462989. (c.o.p.)
teren geamãna troiþã, 500 mp,
deschidere 13m, 45 euro/mp.
0752462989. (c.o.p.)
vînd terenuri str. general marin
ionescu 786 mp º i dobrescu
argeº -187 mp. tel. 0744358792.
(c.250420180001)
vî nd teren 700 mp, varianta
piteºti -slatina. 0741066632.
(c.220420180029)
vînd teren intravilan 2 parcele
730 mp, zona turceºti. tel.
0751154461. (c.230420180043)
teren intravilan ªtefãneºtiprimãv erii, 8.000 mp, utililitãþi,
parcelabil,
negociabil.
0729151416. (c.230420180044)
vî nd 70 mp teren în incinta
complexului 1 trivale. tel.
0726352615. (c.230420180016)
vînd/ închiriez teren 4.500 mp.
tel.
0348/410363.
(c.200420180014)
vînd teren extravilan, 1.883 mp,
100 m de la strada principalã, 3 km
de la cornul vînãtorului, zonã de
pãdure. accept variante auto. tel.
0748111119. (c.190420180001)
vînd urgent teren 1.500 mp, în
spatele primãriei moºoaia. tel.
0723726946. (c.190420180041)

vînd 1.000 sau 500 mp, toate
utilitãþile, slava -cartier de vile.
0722350511. (c.190420180012)
vînd teren intravilan 1.000 mp,
rucãr- valea oarzanii, 300 m mai
jos de com plexul valea
H aiducilor, 15.500 euro. tel.
0722247636. (c.180420180030)
vînd teren ieºire piteºti, la
jumãtatea drumului între sensul
girator( vamã) ºi carrefour, pe
partea stîngã 7.200 mp,
deschidere 38 m, preþ 31 euro/
mp, negociabil. tel. 0722247636.
(c.180420180027)
vînd teren 2.850 mp la intrare în
brãduleþ, spre brãdet, deschidere
la stradã 29 m, 21.500 euro. tel.
0722247636. (c.180420180028)
vînd teren intravilan bascov,
autorizaþie de construcþie, toate
utilitãþile.
0771429706.
(c.130420180022)
vînd teren 520 mp, toate utilitãþi,
prundu- bãnãnãi, 60 euro/ mp,
negociabil. tel. 0740554498.
(c.160420180042)
vînd teren 1.400 m p+ c asã
bãtrîneascã d rãganu, º oseaua
principalã, 80.000 lei, negociabil.
0348/424369. (c.b.f. 2461)
eXecut proiecte construcþii ºi
cadastru. tel. 0741273238.
(c.150320180022)
vînd 1.750 ºi 525 mp , ªtefãneºti,
utilitãþi, 18 euro. 0741273238.
(c.150320180023)
vînd teren 1.850 mp, acces la
d.n., utilitãþi la poartã, deschidere
15 m, com. bascov, sat schiau, 20
euro/ mp. tel. 0736907250. dupã
ora 18.00. (c.260320180011)
vînd teren 1.620 mp, bascov r otãreºt i. t el. 0740971027.
(c.260420180015)
vînd pãdure 1.900 mp, Hîrseºti.
te l .
0751334069.
(c.020520180003)
vînd parcele pentru case, com
stîlpeni intravilan, asfalt, acces
utilitãþi, 4 euro/ mp. mesaj
0735347167. (c.270420180001)
vînd 500 mp teren intravilan,
platou craiovei, zona vile, închis
cu gard, utilitãþi la poartã. tel.
0754536595. (c.020520180030)
vînd loturi 3.200 mp fiecare,
pãdure uiasca, zonã vile, capãt
ºosea, utilitãþi la poartã. tel.
0754536595. (c.020520180031)
vînd urgent teren 5.000 mp,
comuna albota, sat cerbu deal,
jud. argeº, cadastru, utilitãþi, preþ 3
euro, negociabil. tel. 0730021622.
(c.020520180039)
teren intravilan albota 1.750
m p, s tradal, construcþie lemn.
0761632674. (c.020520180060)
teren turceºti, 1.000 mp. tel.
0720011721. (c.020520180105)

Mică publicitate

vînd sau schimb cu similar în
judeþul ilfov, casã în piteºti, zonã
centralã, cu 5 camere, dependinþe,
teren.
te l .
0770832293.
(c.160420180005)
vî nd casã 3 camere toate
utilitãþile, în com bradu. tel.
0751493135. (c.270420180010)
vî nd vilã la roºu, construcþie
nouã, 2.500 mp teren, utilitãþi -apã,
curent, fãgeþelu, 35 km de piteºti.
preþ 12.000 euro, negociabil.
0764613886. (c.020520180022)

Mică publicitate

pu b restaurant angajeazã
bucãtari, barmani º i ospãtari.
salariu
motivant.
tel.
0740097017. (c.230420180035)
s. c. angajeazã munc itori în
domeniul pardoselilor decorative,
civile ºi industriale prin sisteme de
rãºini. salariu motivant de la 2.500
lei. tel. 0740097017. (c.230036)
angaJez spãlãtor auto. program
ºi condiþii avant ajoase. tel.
0757865577. (c.230420180046)
s. c angajeazã c asier, lucrãtor
comercial în zonele trivale ºi
rãzboieni. tel. 0765264853.
(c.230420180047)
s.c. angajeazã alificaþi sau echipã
construcþii. 0747246820. (c.39)
s.c. angajeazã confecþioneri cu
experienþã, ajutor salã croit, croitor
cu experienþã ªtefãneºti- valea
mare. salariu atractiv+ bonuri. tel.
0762812854. (c.200420180020)
depozit m ateriale construcþii
angajeazã ºoferi categoria b ºi c
ºi muncitori necalificaþi. tel.
0762273720. (c.200420180030)

Joi, 3 mai 2018

an gaJãm m anipulanþi depozit
bãuturi
alcoolic e.
tel.
0745167434. (c.200420180032)
neo ideal construct angajeazã
muncitori calificaþi ºi necalificaþi
pentru gletuit ºi tencuit mecanizat.
tel. 0772241271. (c.20040013)
s.c. angaJeazã croitoreasã cu
ex perienþã realizare tipar cap
coadã a unui produs de damã.
salariu atractiv+ bonuri. tel.
0762812854. (c.200420180023)
an gaJez vînzãtoare florãrie
(elevã, studentã, sau pensionarã),
cu sau fãrã experienþã. program
scurt. tel. 0744587094. (c.2004)
caut om serios pentru întreþinere
grãdinã
ºi
a l te
lucruri
gospodãreºti. salariu atractiv. tel.
0767702333. (c.200420180024)
angaJez ospãtari/ ospãtãriþe ºi
ºofer liv rator. 0752616161.
(c.200420180034)
an gaJez vî nzãtoare vitrinã
îngheþatã. tel. 0736995539.
(c.200420180017)
sc BaDrom serVice srl
ANGAJEAZA:

1. agenT VanZari
2. VUlcaniZaTor
TUrisme
3.VUlcaniZaTor
camioane
4.gesTionar magaZin
anVeloPe
5. mecanic aUTo
6. asisTenT manager

SE OFERA SALARIU MOTIVANT,
BONURI DE MASA,
DECONTARE TRANSPORT
CV-urile se pot depune la sediul
firmei din Str. Caporal Dogaru nr. 2L
sau la e-mail: nastasia@badrom.ro
Relatii la tel. 0744 318 610

consUTil TeHnoProD
srl angajează
mecanici utilaje noi :
- Buldoexcavator
Komatsu
- excavator pneuri
Komatsu
- miniincarcator
Komatsu
Relatii, la telefon
0722844986.
Angajez

conTaBil
cu studii medii.

angaJez electricieni, lãcãtuº mecanic ºi necalificaþi. tel.
0747345159; 0730995783. (c.29)
angaJez meseriaºi în construcþii
(special polistiren). 0766301300.
(c.190420180002)
angaJez ºofer 3.5 t, pentru
comunitate, maºinã nouã. tel.
0740135529. (c.190420180047)
angaJãm personal spãlãtorie ºi
vulcanizare auto. tel. 0770605007.
(c.020520180081)
restaurant
avangard
angajeazã bucãtãreasã, lucrãtor
bucãtãrie,
cameristã.
tel.
0723674899. (c.020520180038)
angaJez ºofer comunitate pentru
3.5 t. diurnã la zi. 0749261410;
0731344804. (c.170420180021)
angaJãm lucrãtor croitorie
inclusiv pensionar, cu experienþã.
tel. 0771558153. (c.1761)
angaJez croitoreasã, preferabil
pensionarã. tel. 0730603603.
(c.170420180002)
angaJez ºofer comunitate pentru
7.5 t. diurnã 55 euro/ zi.
0749261410;
0731344804.
(c.170420180022)
sil confort construct angajeazã
muncitori calificaþi, zidari, dulgheri,
fierari betoniºti. tel. 0735152576.
(c.170420180026)
angaJez personal spãlãtorie auto
cu/ fãrã experienþã. tel.
0764846804. (c.080120180058)
angaJez instalatori tehnico
sanitari ºi gaze cu permis cat. b ºi
experienþã. tel. 0740160430 (c.2)
angaJez fatã cu experienþã
pentru grãtar, autogarã sud.
0744356419. (c.180420180032)
angaJez femeie de serviciu
pentru grãdiniþã. tel. 0732406704.
(c.180420180004)
garden pub angajeazã bucãtar,
ajutor bucãtar, ospãtari, barman ºi
femeie
de
serviciu.
tel.
0748340230. (c.180420180006)
angaJez vînzãtoare stand
îmbrãcãminte. tel. 0740204099. ()
societate angajeazã rectificator
pentru rectificare planã ºi
universalã. tel. 0248/216395;
0724332110. (c.180420180007)

s.c. partener rompetrol gas
angajeazã operator gpl, locaþiile
situate: albota lîngã restaurant
luxor, albota lîngã restaurant
majestic; ºi în bascov. tel.
0746036000. (c.f:0002721)
angaJez muncitori în construcþii.
salariu motivant. asigur cazare.
tel. 0728221750. (c.12042042)
corner
pub
angajeazã
ospãtãriþã. tel. 0724397582.
(c.120420180052)
angaJez fatã pentru barspãlãtorie auto ºi spãlãtori auto cu
experienþã.
0722327871.
(c.120420180023)
s.c. de construcþii angajeazã
muncitori în construcþii cu permis
cat. b. 0746202750; 0348/410255.
(c.120420180043)
angaJez ospãtar/ ospãtãriþã. tel.
0727362426. (c.120420180053)
angaJez vînzãtoare- vînzãtor
legume- fructe. tel. 0761605092.
(c.130420180012)
angaJez mecanic auto, cu/ fãrã
experienþã,
mioveni.
tel.
0722588495. (c.130420180042)
angaJez fete pentru bar ºi grãtar.
condiþii bune de lucru, program
flexibil.
tel.
0744356419.
(c.130420180037)
casã de modã angajeazã
croitoreasã. t el. 0744633641.
(c.160420180050)
s.c. angajeaz ã motos tivuitorist
autorizat sau manipulant. c.v. -uri
la
m ail:
com ercial.arges
@blackseasuppliers (c.16043)

DelTa PlUs TraDing
srl angajeaza:

- electrician auto
- SoFeri (transport intern)
pentru camion de 10 si 20
tone. Contact 0744 626 001

- vulcanizator
auto. Contact 0744 626
054

- geStionar parc auto
- livrator.
contact 0751044902.

sc recrutează personal în vederea angajării:
permis conducere categoria B.

conDUcĂTor

categoria c, de preferinta pensionar.

aUTo transport extern

celly ro îşi măreşte echipa!
CăUTăM:
■ recepţioneră, salariu 1.900 lei
■ cameriSte, salariu 1.900 lei
■ ajutor de Bucătar, salariu 2.050 lei .
cerinţe: ● experienţa în domeniu ● diplomă de calificare
● probă de lucru
condiţiile de muncă oferite de noi: ● mediu de lucru prietenos,
stabilitate ● angajare pe perioadă nedeterminată ● salariu
motivant în funcţie de pregătirea în domeniu, peste nivelul
celorlalte hoteluri şi restaurante din Piteşti.

relaţii, la tel. 0723240792 sau la Hotel restaurant celly.

Angajam conTrolori caliTaTe
cerinţe: ■ Scoala profesionala ■ Seriozitate ■
Acuitate vizuala si atentie la detalii.
Cv-urile se trimit la e-mail: anamaria@sigmaautomotive.eu
Tel. 0753.022.163.

angajează:

- ajutor de
Bucătar
- oSpătăriţe.
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3.5 t. Tel. 0761694098.

permis de conducere categoria B.
Relaţii la numarul de telefon 0729909103 sau CV, la
adresa de e-mail: sc_instal_gaz@yahoo.com.

Restaurant Conti

Firmă de transport
angajează

şofer
inTernaţional,
tur-retur.
Tel. 0727760240.
SC ARGIF SA angajează:
- eXcaVaTorisT
- conDUcĂTor aUTo
(caTeg. B+D).
Tel. 0248219309.

● oSpătar ● Bucătar/(eaSă)
● coFetar ● curier.

angajează:

Cei interesaţi pot trimite CV-urile la:

mihaela.anghel@ramadapitesti.ro
sau la recepţia hotelului.

Tel. 0744318600.
fabrica injecţie mase
plastice din Piteşti
angajează
oPeraTori maşini
injecţie. Tel. 0768223171

ENIGMA PUB angajează:

sc ciPcos mar

minimum de experienţă.
Tel. 0749273062.

Salariu 2.000 lei.
tel. 0762247453.

- BuldoexcavatoriSt
- muncitori
caliFicaţi şi
necaliFicaţi.

femeie De
serViciU.

Catering "La Escu"
angajează

perSonal Spălătorie auto.
HoTel ramaDa

SC Send 92
angajează
pentru Royal Park

Angajez şofer pentru
Comunitate, Germania, pe
camion 7,5 tone sau turretur + intermediare
Germania. Tel.
0737914111, 0757780300.

Angajez

depozit materiale de construcþii
ªtefãneºti ºi meriºani angajeazã
ºoferi categ. b, c, ºi manipulanþi.
tel.
0762273720.
(c.020520180012)
angaJez drujbist cu experienþã,
posesor permis auto, pentru
franþa.
0747823320.
(c.020520180044)
angaJez ºofer pentru sprinter,
cu experienþã pentru internaþional
(tur- retur). tel. 0785205520.
(c.020520180005)
angaJez vînzãtoare patiserie
fornetti în metro piteºti. nu trebuie
experienþã. nu conteazã vîrsta.
tel.
0736343750.
(c.020520180047)
angaJez muncit or necalificat.
salariu 1.600 -2.200 lei, net. tel.
0762932351. (c.020520180028)
angaJez instalator ac. salariu
2.200 -2. 800 lei, net. tel.
0762932351. (c.020520180029)
restaurant angajeazã ajutor
barman. condiþii deosebite.
rugãm
serioz itate.
te l .
0728119444. (c.020520180049)
s.c. angaJeazã ºofer livrator
pentru zonele argeº, vî lcea,
dîmboviþa. tel. 0248/ 250466.
(c.020520180070)

şoferi.
Tel. 0721983019.
angajează

oPeraTor
masĂ aUTomaTĂ
fasonaTĂ fier BeTon,
cu sau fără experienţă.

Tel. 0744508005.

sc force roma inTerim srl
angajează pentru clientul său:

vopSitor structuri metalice (cu pistolet cu aer
comprimat) ■ lăcătuş mecanic (cu desen tehnic)
■ mecanic maşini de cuSut ■ Sudor tig ■ Femeie
de Serviciu ■ zidar, Fierar BetoniSt, dulgHer.
■

Se oferă salariu atractiv şi un mediu de lucru optim.
CV-urile se trimit la adresa:

cristina.ciocirlie@force-roma-interim.ro
Pentru alte detalii vă stăm la dispoziţie la tel. 0771283246

societate construcþii angajeazã
muncitori calificaþi ºi necalificaþi, cu
permis
conducere.
salariu
mot ivant. tel. 0764444563.
(c.020520180068)
angaJãm personal curãþenie cu
contract de muncã, 4 ore/zi. rel
tel: 0757630418. (c.f: 0008077)
an gaJez ºofer tir 20 tone,
pentru tur-retur. tel. 0722351069.
(c.f: 0002729)
angaJez ºofer tir 20 t pentru
com unitate. 70 euro/ zi. tel.
0722351069. (c.f: 0002729)
angaJãm ºofer profesionist cu
domiciliul î n piteºti, pentru
transport maºini ºi utilaje numai pe
þarã, salariu minim 2.200 lei.
0737632246. (c.02052018120)
angaJãm tîmplari lemn masiv.
tel. 0724393791.

angajãm Bonã pentru doi
copii (3-4 ani). program lunivineri, orele 8,30-18,00.
îngrijire ºi plimbat copii,
menaj. salariu atractiv.
tel. 0734999985.

libra corporation srl - societate in faliment, reprezentata legal de
lichidator judiciar Projuridic iPUrl, organizează licitaţie publica
deschisa cu strigare , în zilele de 11, 18, 25 mai 01,08 iunie 2018 ora
11:00 la sediul filialei UNPIR Argeş, din mun. Piteşti, B-dul I.C. Brătianu,
nr.10, bloc B2, mezanin, jud. Argeş, pentru vânzarea următoarelor
bunuri, pe grupe, după cum urmează:
- grupa 1 al cârei preţ de pornire licitaţie este de 11510 lei fără TVA
compusa din Teren in suprafaţa de 3229 mp situat în extravilanul
localităţii Răteşti, sat Nejlovelu, tarlaua 64, parcela 438, jud. Argeş,
intabulat în Cartea Funciară nr. 80351 a localităţii Răteşti,
- grupa 2 al cârei preţ de pornire licitaţie este de 74436 lei fără TVA
compusa din Teren in suprafaţa de 13866 mp situat în extravilanul
localităţii Răteşti, sat Nejlovelu, tarlaua 64, parcela 438, jud. Argeş,
intabulat în Cartea Funciară nr. 80475 a localităţii Răteşti.
- grupa 3 al cârei preţ de pornire licitaţie este de 222960 lei fără TVA
compusa din Teren in suprafaţa de 31150 mp situat în extravilanul
localităţii Răteşti, sat Nejlovelu, tarlaua 64, parcela 438, jud. Argeş,
intabulat în Cartea Funciară nr. 80343 a localităţii Răteşti.
Ofertanţii vor trebui sa depună o cerere de participare la licitaţie care să
cuprindă grupa pentru care licitează , si sa facă dovada achitării unei
cauţiunii de minim 10% din preţul de pornire licitaţie a grupei , in contul
Libra Corporation SRL nr. RO23 BUCU 1092 2353 3431 7RON deschis
la ALPHA BANK ROMANIA SA sucursala Piteşti pană in ziua licitaţiei ora.
09.00 . relaţii suplimentare se pot obţine zilnic intre orele 10 - 14 la
telefon 0729 980 402.

resTaUranT cenTral
angajează:
- BUcĂTar, ajUTor De
BUcĂTar; osPĂTar.
Tel. 0724397582.

SC angajează: ■ insTalaTor
■ lUcrĂTor comercial ■ ZUgraV/finisor ■
elecTronisT pentru instalaţii frig paznic cu atestat.
CV-uri la e-mail: comargros@yahoo.com
Relaţii, la tel. 0744339891.

■ BUcĂTar ■
ajUTor BUcĂTar
■ Barman ■
osPĂTĂriţe. Se cere

firmă în domeniul
construcţiilor angajează:

Tel. 0727760240.

S.C. ANGAJEAZă

- 1 BuldoexcavatoriSt permis conducere
- 4 muncitori necaliFicati, de preferinta

s . c.
K ra nz
eurocenter
angajeazã lãcãtuº mecanic,
pentru m ontarea m acaralelorturn, apt pentru lucrul la înãlþime.
firma se aflã în bucureºti. oferim
salarii atractive! relaþii la tel:
0752107853;
021/3150931.
(c.o.p.l.)
angaJãm ºofer categ. b. tel.
0784225243. (c.260420180082)
s.c. pazã ºi protecþie angajeazã
în condiþ iile legii: - ºef turã;
dispecer; agent securitate. tel.
0746691461. (c.260420180047)
s.c. angajeazã ºoferi camion 7.5
t, cu experienþã ºi card tahograf,
transport marfã intern ºi extern.
te l .
0732143255.
(c.270420180012)
angaJez fatã pentru bar. salariu
atract iv.
0722226624.
(c.270420180004)
cofetãrie în piteºti angajeazã
personal cu/ fãrã experienþã. tel.
0720554575. (c.270420180004)
angaJez confecþioner textile cu
experienþã. se oferã salariu
motivant. tel. 0721476738.
(c.270420180007)
societate angajeazã ºoferi
distribuþie
marf ã.
tel.
0745007330. (c.270420180009)
angaJez º ofer c at. b pentru
comunitate. salariu 1.200 euro/
lunar.
0745158554.
(c.020520180020)
angaJãm ajutor bucãtar, pizzer,
ajutor pizzer. salariu 2.500- 3.000
lei. rugãm seriozitate. tel.
0728119444. (c.020520180051)

super struct Proiect srl, cu sediul social în sat Cătunaşi, comuna
Poiana Lacului, nr. 33, jud. Argeş, reprezentata legal de lichidator
judiciar Projuridic iPUrl, organizează licitaţie publica deschisa cu
strigare in zilele de 11, 18, 25 mai si 01, 08 iunie 2018 ora 09:30 la
sediul filialei UNPIR Argeş, din mun. Piteşti, , B-dul I.C. Brătianu, nr.10,
bloc B2, mezanin, jud. Argeş, pentru vânzarea următoarelor bunuri: Presa
hidraulica WPP 20E al cărei preţ pornire licitaţie fără TVA este de 953 lei;
Autoturism OPEL COMBO –C-VAN an fabricaţie 2008 al cărui preţ
pornire licitaţie fără TVA este de 6833 lei; Mobilier format din una bucată
masă al cărei preţ pornire licitaţie fără TVA este de 94 lei; Tableta
Samsung al cărei preţ pornire licitaţie fără TVA este de 300 lei.
Ofertanţii vor trebui sa depună o cerere de participare la licitaţie care să
cuprindă bunurile pentru care licitează , si sa facă dovada achitării unei
cauţiunii de minim 10% din preţul de pornire licitaţie a bunurilor ofertate ,
in contul Super Struct Proiect SRL - societate in faliment nr.
RO12BUCU1091304242253RON deschis la ALPHA BANK sucursala
Piteşti pană in preziua licitaţiei ora 12.00.
relaţii suplimentare se pot obţine zilnic intre orele 10 - 14 la telefon
0729 980 402

- 4 inStalatori gaze autorizati egiU (grad iii),

Studiile superioare avantaj.
CV, la: office@timexpert.ro
Tel. 0722391011.

Relaţii, la sediul firmei
din Piteşti, strada
Teilor nr. 29, sau la
tel. 0248/213090,
0722246693.

angaJez vînzãtoare legume fructe.
t el.
0735887040.
(c.160420180094)
firmã de construcþii angajeazã
dulgheri, fierari, zidari. tel.
0744348924. (c.160420180007)
angaJãm personal la curãþenie ºi
spaþii
verz i,
din
piteºti.
0770385368. (c.f.0002711)
an gaJãm ºoferi distribuitori
produse alimentare, din piteºti,
ªtefãneºti, cãlineºti, topoloveni,
leordeni. tel. 0769059496.
(c.100420180042)
cãmin bãt rîni altmed piteºti
angajeaz ã personal cu ºi f ãrã
experienþ ã, îngrijire vî rstnici.
0723777917;
0756030709.
(c.020520180090)
angaJez modelator pîine. tel.
0741066632. (c.220420180028)
angaJez vînzãtoare îngheþatã,
piteºti -costeºti. 0747671277.
(c.030420180008)
societate comercialã angajeazã
ºoferi cu experienþã pe sprinter
pentru comunitate, 6 euro/100 km.
tel. 0799923351. (c.05042024)
an gaJãm ospãtar/ ospãtãriþã.
tel.
0728057552.
(c.260320180022)
an gaJez ºof er c u experienþã
pentru camion 7.5 t, curse
româniaf ranþa.
tel.
0724268382. (c.280320180021)
an gaJez º ofer turcia c + e.
0744661212. (c.280320180031)
angaJãm ospãtãriþe cu sau fãrã
experienþã. salariu 1.900- 2.400
lei. program f lexibil. tel.
0728119444. (c.020520180050)

ReStAuRANt
angajează:

BARMAN/
OSPătAR.
Salarizare
deosebită.
tel. 0730072365.

PiZZeria BoniTa
angajează: ■ pizzer
■ ajutor pizzer
■ şoFer livrator
■ caSier.
Tel. 0760582892.

sc force roma inTerim srl
angajează pentru clientul său:

manager companie ■ geStionar
■ agent de vanzari ■ reFerent marKeting
■ muncitor necaliFicat ■ Femeie de Serviciu.
■

Se oferă salariu atractiv şi un mediu de lucru optim.
CV-urile se trimit la adresa:

cristina.ciocirlie@force-roma-interim.ro
Pentru alte detalii vă stăm la dispoziţie la tel. 0771283246

angajează

şoFeri şi şoFeri macaragii
cerinţe:
- Permis de conducere B,C,E
- Atestat transport marfuri generale
- Posesor de card tahograf digital
- Atestat macaragiu auto (pentru sofer macaragiu)
Asteptãm CV-urile la fax: 0348 445748,
e-mail: hr.ag@arabesque.ro sau la sediul nostru:
str. DN 65 B, com. Bradu. Relaţii, la tel. 0749128631
anUnţ PUBlic
privind disponibilizarea versiunii de plan, a finalizării raportului de
mediu şi organizarea şedinţei de dezbatere publică pentru obţinerea
avizului de mediu
sc yilDiZ cHem srl, titular al planului Elaborare PUZ pentru
construirea unei fabrici pentru producţia de adezivi şi a unor construcţii
conexe, sistematizare pe verticală şi orizontală, propus a fi implementat în
com. Oarja, sat Oarja, tarla 54, parcela 981, jud. Argeş, anunţă publicul
interesat asupra disponibilizării versiunii de plan, a finalizării raportului de
mediu şi organizarea şedinţei de dezbatere publică pentru planul mai sus
menţionat.
Raportul de mediu şi versiunea de plan pot fi consultate la sediul APM Argeş,
Piteşti, str. Egalităţii nr. 50A, jud. Argeş, în zilele de luni - vineri, între orele
9.00-13.00. Documentaţia se supune procedurii de adoptare cu aviz de
mediu conf. HG nr. 1076/2007. Şedinţa de dezbatere publică va avea loc
în data de 19.06.2018, ora 13, la sediul Primăriei Oarja.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii pot fi
consultate la sediul APM Argeş, Piteşti, str. Egalităţii nr. 50A, jud. Argeş,
tel. 0248/2013099, fax 0348/401993, e-mail: office@apmag.anpm.ro,
www. apm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură şi
cu date de identificare la sediul APM Argeş, str. Egalităţii nr. 50A, jud.
Argeş, pînă la data de 18.06.2018.
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