CASE NOI, GĂVANA 3,

APARTAMENTE NOI - TEILOR

Tel. 0799 00 88 33

0799 00 88 33 / www.maiateilor.ro

Central, str. Teilor / Exerciţiu,

la cheie, complet finisate,
toate utilităţile, 220 mp,
P+1+M, 115.000 euro

VÂNZÃRI
DIVERSE

■ GARSONIERE şi APARTAMENTE de la 50.540 euro
■ Finisaje de lux ■ Compar.mentări generoase.

V ÂND 2 pavilioane apicole. Tel.
0767003901. (C.270120200006)F

VÎNZÃRI
IMOBILIARE
GARSONIERE

VÂND 35 familii de albine cu regim din
anul 2019. P reþ negoc iabil. Tel.
0722394979. (C.190320200005)

VÂND/ schimb garsonierã confort redus
Rãzboieni, cu apartament + diferenþã.
Tel. 0724000819. (C.150420200005)

VÂND pianinã, perfectã
stare, acordatã. Tel.
0744313866. (C.C: bf.
4882)
VÂND en-gros, varză murată, 4 lei/kg,
300 kg. Tel. 0723333599.
VÂND familii de albine cu sau fãrã cutii.
Tel. 0740871086. (C.270420200012)

VÂNZÃRI
AUTO
ROMÂNEªTI
VÂND Dacia 1400 CC, instalaþie GPL,
pentru vaucher. Maºina nouã sau pentru
utilizare la piaþ ã sau la þarã. Tel.
0746666130. (C.250320200016)

VÂND Dacia Logan, 1.4 benzinã, alb,
126.000 km, fabricaþie decembrie 2005.
Tel. 0723991020. (C.170220200021)
CUMPÃR auto pentru programul Rabla,
doar cu ITP . T el. 0745141627.
(C.130120200001)
VÂND Logan 1.5, fabricaþie 2006. Tel
0770534390. (C.mb)
VÂND Dacia Logan, 1.4 benzinã, alb,
126.000 km, fabricaþie decembrie 2005.
Tel. 0723991020. (C.170220200021)
V ÂND M at iz , 2004, im pec abil, ITP
decem br ie 2020, 2.000 lei. Tel.
0733354224. (C.020320241)
VÂND Logan, octombrie 2012, 90 CP,
unic pr oprietar. Tel. 0736981018.
(C.030320200032)
V ÂND vouc her . Tel. 0761687014.
(C.050520200007)

STRÃINE
VÂND BMW 316 i. Tel. 0732437018;
0756290469. (15)

VÂND VW CRAFTER, an
2007, motor 2.5, dubã
3.5 tone. Tel.
0744313866. (C.C: bf.2)
VÂND VW Tiguan,
fabricaþie, 2009, unic
proprietar, Diesel, 4X4,
extra-full. 0744313866. )
V ÂND S koda Superb, 2004, Dies el,
proprietar. Nu necesitã investiþii. 2.900
euro. 0740078237. (C.240220200001)
VÂND Opel Astra H, facelift, break 1,7
disel, 2010 unic proprietar, full opþions,
gri ºobolan, impecabil, 4.300 euro. Tel.
0760767730. (C.040320200009)

V ÂND gars onier ã, apar tament c f. 1,
B anat,
Calea
Buc ureºt i.
Te l .
0742301801. (C.250220200011)
P ROPRIE TAR, v ând gars onier ã din
2019, mobilatã, utilatã complet, în zona
Dedeman- Big Gãvana, preþ 47.000, uºor
negociabil.
Te l .
0746394188.
(C.200220200001)
VÂND garsonierã zona Craiovei, et. 3.
Tel. 0728062240. (C.07)
V ÂND garsonierã lângã Univ ers itatea
B râncov eanu.
Tel. 0772271390.
(C.040520200004)
VÂND garsonierã 26 mp, cf. 1+ boxã
s ubs ol 15 mp, bloc ter moizolat ºi
igienizat interior, holuri, scãri, în 2019,
pr eþ 95.000 lei, negociabil. M eritã!
0740084197. (C.050520200011)

Apartamente
2 camere
VÂND urgent apartament 2 camere, 2
balcoane, mobilat, izolat, Mioveni. Meritã
v ãzut.
Te l .
0756986745.
(C.270420200008)
2 camere, bloc nou, 2019, Gãv ana,
ﬁ nis at, preþ acc esibil. 0799008822.
(C.o.p.)
PROPRIETAR vând apartamente vilã, 2
c a me re ,
m oder n,
B anat ului.
0721918129; 0744896025. (C.9)
VÂND apartament 2 camere, Gãvana 2,
îm bunãtãþit.
T el.
0728657313.
(C.270420200009)
VÂND apartament 2 camere, Mioveniz onã centr alã, etaj 3, izolat int er ior
/ex terior, c entr alã propr ie. Tel.
0725974800. (C.4)
V ÂND apar tament 2 cam ere lângã
B iseric a Sf. V iner i, et . 1, centralã,
t e r mo p a n ,
eventual
mobilier .
0721275817. (C.280420200008)

Apartamente
3 camere
VÂND apartament 3 camere, suprafaþã
de 65 mp, Trivale- izvor, Complex 1, etaj
9/10, stradal, loc de parcare, dotãri; 2 bãi,
2 balcoane Open, aer condiþionat, 2
debarale, centralã term icã, z ugr ãvit
recent, mobilat cu gust, utilat (aragaz,
frigider, m aºinã s pãlat), 59.500 euro,
negociabil. 0720662162. (C.b.f. 4593)
A PA RTAM ENT
B ucureº ti,

3

zonã

cam er e,
deos ebitã.

0799008833. (C.O.P.)

Calea
Te l .

negociabil.
Te l .
(C.090320200005)

0731350128.

AP ARTA ME NT 3 c am ere, Calea
Bucur eºti, zonã deos ebitã. Tel.
0799008833. (C.O.P.)
VÂ ND

apartam ent

3

c a me re ,

dec omandat , c onfort 1, 8/ 8. P reþ
negociabil.

Te l .

0731350128.

Apartamente
4 camere
VÂND apartament 4 camere, 85 mp,
decomandat, zona Big, etaj 1/4, preþ
negociabil.
Te l .
0745049311.
(C.170320200015)
VÂND apartament 4 camer e, Trivale,
multiple îmbunătăţiri, confort I, 2 grupuri
sanitare, 2 balcoane, vedere pe 2 părţi,
bloc izolat termic, zonă bună, 77.000
euro negociabil. Tel. 0729070393.
VÂND/ închiriez apartament 4 camere,
cf. 1, et. 2, Gãvana 3 (lângã ªcoala 19).
Tel. 0746937516. (C.050520200010)

CASE
VÂND casã str. Baloteºti, lângã pãdure,
2019, 4 dormitoare, 2 bãi, 95.000 euro.
0799008822. (O.P. )
VÂND/ Închiriez vilã Gãvana 3, locubilã,
220 mp, curte 500 mp. Tel. 0745761412.
(C.030323)
VÂND c as ã la cheie Smeura - lângã
tipograﬁ e.
Te l .
0744673219.
(C.130220200008)
VÂND casã ªtefãneºti Coasta Câmpului.
Toate utiliãþile. Tel. 0745706342. (C.bf:
1406)
VÂND casã Mioveni, cartier Colibaºi, 133
mp, D+ P ºi teren intravilan 8.870 mp, cu
Posibilitãþi

par celare.

0740623426. (C.019)
URGENT! Vilã la cheie Trivale, sub preþ
de apartament, fond nou + parcele teren.
0748025725. (01)

VÂND casã,
ultracentral, 5 camere,
baie, bucãtãrie,
utilitãþi, teren 400 mp.
0740135566. (C.C:bf 2)

VÂND casã, Bradu, 8
camere, 4 bãi, living,
bucãtãrie, garaj ºi
camerã depozitare,
380V, 2 centrale, toate
utilitãþile. Pretabil- casã
de seniori. Tel.
0740135566. (C.C: bf. 4)
VÂND urgent vilă, Trivale lîngă Magic
poz iţie exc elentă, toate utilit ăţ ile,
negociabil. Tel. 0739950247.

MASAJ de relaxare numai pentru persoane serioase.
0751329835. (C.100420200001)

TERENURI

BRUNETÃ 25 ani, te aºtept la mine. Am locaþie.
0741552756. (C.240320200002)
DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. (C.150420200010)

VÂND teren 537 mp, deschidere 22 m,
Sm eur a de Sus. Tel. 0744285278.
(C.030320200005)
TEREN intravilan ªtefãneºti- Primãverii,
8.000 mp, utilitãþi, parcelabil, negociabil.
0729151416. (C.bf. 1652)

VÂND TEREN 50.000
mp, situat vizavi de
reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City- Carrefour,
deschidere 250 mp.
Tel. 0799 00 88 22.

AVANTAJOS! 6.500 mp industrial, sens
gir atoriu
Vam ã.
0748025725.
(C.090320200002)
OFERTÃ! 500 mp,Trivale- str. Prunilor,
î n t re
vile.
0748025725.
(C.090320200003)
VÂ ND teren intr avilan 4.000 mp,
desc hider e 35 m, casã bãtrâneasc ã,
magazie, toate utilitãþile, puþ în curte, 4
eur o/mp, Poiana Lacului, P ãdur oiu
Ar geº . Des chidere pe douã pãrþi.
Pos ibilitate par celare. 0723321716.
(C.BF: 1721)
VÂND teren 2.800 mp, la 15 km de
Piteº ti.
Te l .
0758508639.
(C.050520200004)
Proprietar, vând teren intravilan 1000 mp
Gura Văii, Județuul Argeș,, Albota. Drumul
este as faltat, toate utilit ățiile sunt î n
apr opier e. Pr eț 13€ / mp.
0748.957.113.(C.O.P.)
VÂND urgent sub preþul pieþei, teren
1.435 mp, Trivale- cartier vile, cu utilitãþi.
Tel. 0748025725. (C.270120200022)

CERTIFICAT
ENERGETIC

CADASTRU
Tel. 0248 610 093, 0744 815 510
www.cadastru-arges.ro
www.certificatenergetic-arges.ro
VÂND teren intravilan + 0.92 ha (2x
0,46) ,
Sus eni.
0723698491.
(C.090320200016)

VÂND teren intravilan
8.000 mp, Albota lângã
Institut. Tel.
0723333599.
VÂND teren 8.300 mp+
5.149 mp, livadã pruni,
intrare Podul Broºteni.
Tel. 0723333599.
VÂND teren 500 mp,
acte în regulã,
Poieniþele Vâlsanului,
lângã pârtia ski Moliviº,
lângã cabane. Tel.
0740135566. (C.bf. C:
4882)
VÂND teren 2.800 mp. Tel. 0758508639.
VÂND urgent sub preþul pieþei, teren
1.435 mp, Trivale- cartier vile, cu utilitãþi.
Tel. 0748025725. (C.270120200022)
AVANTAJOS! 6.500 mp industrial, sens
gir atoriu
Vam ã.
0748025725.
(C.090320200002)

ÎNCHIRIEZ

HALĂ SERVICE,

STRADAL,
Depozitelor, 200 - 436 mp.
Tel. 0799 00 88 33.
ÎNCHIRIEZ camerã 13 mp, Bd. Republicii
n r.
112.
Te l .
0721240729.
(C.120320200010)
PROPRIE TAR vând spãlãtorie self 2
posturi-parter/ spaþiu- etaj, la cheie; teren
220 mp, zonã excelentã. 0737794785.
(C.210220200023)

ÎNCHIRIERI
ÎNCHIRIEZ gars onier ă, Găv ana III ,
utilată, mobilată com plet, parter. Tel.
0743047422.
PRIMESC în gazdă, Ţepeş Vodă nr. 24.
Tel. 0751769263.
PROPRIETAR închiriez apartament vilã,
2 c am ere, m oder n, B anatului.
0721918129;
0744896025.
(C.100120200008)
OFER închiriere apartament 3 camere,
conf. 2, et. 1, Banat, centralã, 180 euro.
0721301720. (C.200320200001)
PROP RIET AR,
o fe r
înc hir ier e
apartament 2 camere, ultracentral, etaj
1/4, lux, (deasupra restaurant Matteo),
330 eur o/ lunar . 0737794785.
(C.030320200013)
OFER închiriere apartament 2 camere,
zonã centr alã( lângã B iser ic a
Mav rodolu) , mobilat, utilat . Tel.
0756589887; 0744498597. (C.b.f. 4443)
ÎNCHIRIEZ garsonieră, Fabrica de Bere,
la vilă. Tel.0723811919.

P ARTICULAR ofer gr at uit c asã
bãtrâneascã la curte, zona Cocu- 25 km
de Piteºti, unei familii cu serviciu în
P iteºti sau în apr opiere, pentru o
perioada îndelungata. Tel. 0731031114.
(C.f. 3429)
OFE R spre închiriere garsonierã confort
1 E xerc iþiu, mobilatã utilatã. Tel.
0723448911. (C.160320200007)
P RIME SC în gazdã salariatã sau
pensionarã, Trivale. Tel. 0733011470.
(C.040520200002)
Inchiriez ur gent gars oniera c onfort I,
z ona Cr aiov ei, s emim obilata. Tel.
0724522985.
P RIME SC în gaz dã fatã/ doamnã,
termen lung, 150 lei. 0740611802.
ÎNCHIRIE Z apartament 2 camere, T.
Vladimirescu, complet utilat ºi mobilat.
P reþ 270 eur o, negociabil. Tel.
0744313776. (C.O.P. )
OFE R închiriere apartament 2 camere,
z onã c entr alã( lângã Biser ica
M av rodolu), m obilat, utilat. Tel.
0756589887; 0744498597. (C.b.f. 4443)
OFE R închiriere apartament 3 camere,
Tudor Vladimirescu. Tel. 0741570771.
(C.100320200018)
OFE R închiriere apartament 2 camere,
ultracentral lângã Centrul de Afaceri, 290
euro. 0744140485. (C.030320200009)
OFE R spre închiriere garsonierã cf.1,
semidecomandatã, Prundu- Depou. Tel.
0773337757. (C.0615)
OFE R spre închiriere garsonierã Spitalul
Militar, plata anticipat pe 2 luni, 800
lei/lunã.
Te l .
0722913063.
(C.060320200006)
OFE R spr e înc hir iere apar tament 2
camere, cart. Craiovei. Tel. 0744302446.
(C.060320200009)

ASOCIAŢIA DE TINERET SOLARIS
ORGANIZEAZÃ:

■ CURSURI

DE CALIFICARE RECALIFICARE

- COFETAR-PATISER
- BUCÃTAR
- OSPÃTAR
- LUCRÃTOR ÎN COMERT
- MÃCELAR-TRANSATOR
- LUCRÃTOR PREL. CÃRNII
- VÎNZĂTOR
- OPERATOR MEZELURI
- MORAR PANIFICATIE
- NOTIUNI FUNDAMENTALE IGIENÃ
- COAFOR - FRIZER
- MANICHIURĂ
- MASEUR
- COSMETICIAN
- CAMERISTÃ HOTEL
- CONTABILITATE
- OPERATOR INTRODUCERE
VALIDARE si PREL. DATE (PC)
- INSPECTOR RESURSE UMANE
- ADMINISTRATOR PENSIUNE
- FLORICULTOR
- PEISAGISTICÃ
- CROITOR
- INSPECTOR SSMS

- MASINIST UTILAJE CALE SI
TERASAMENTE
- LÃCÃTUS MECANIC
- MECANIC AUTO
- ELECTRICIAN AUTO
- ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII
- SUDOR
- SCULER MATRIŢER
- IZOLATOR
- INSTALATOR INSTALATII
TEHNICO-SANITARE si GAZE
- ZIDAR - PIETRAR
- FIERAR BETONIST
- DULGHER - TÎMPLAR PARCHETAR
- INSTALATOR INSTALAŢII
ÎNCÃLZIRE CENTRALÃ
- MONTATOR PERETI si
PLAFOANE GHIPS CARTON
- CONFECTIONER MASE
PLASTICE si ALUMINIU
- LUCRÃTOR CRESTERE ANIMALE
- LUCRÃTOR CULTURÃ PLANTE

DESCHIDEREA VA AVEA LOC LA DATA DE 30.04.2020

CURSURI AVIZATE I.S.C.I.R.
PLATA ÎN 3 RATE

● STIVUITORIST ● AUTOMATIŞTI CENTRALE TERMICE
● MACARAGIU ● LIFTIER
● FOCHIST
● OPERATORI RECIPIENTE GPL
(OPERATOR CAZANE) ● LABORANT OPERATOR TRATAREA APEI

Relatii, la sediul asociatiei din Pitesti, str. Al. Odobescu nr. 11,
Cãmin 1 SECONA, etaj II, cam. 1, (zona Piata Ceair),
tel. 0248 222200, 0248 606 222, 0744 102 000
si Bdul Republicii bl. 5, IRTA (vizavi de AJOFM), tel 0248 222 228.

CERTIFICATUL DE CALIFICARE PROFESIONALÃ SE ELIBEREAZÃ
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII ÎNVÃTÃMÎNTULUI.
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Aici se oferă sENzAŢII TARI!
OANA. Te aºtept la mine pentru clipe de vis. 0740905831.
(C.040520200009)

VILÃ , la preþ de apartament , în V alea
Ursului, lîngã Han teren, utilitaþi. Tel.
0744673219. (C.050520200001)
VÂND/ schimb casã Budeasa, renovatã
total, toate utilitãþile, totul nou .T el.
0734917003 (C.160320200008)

VÂND teren industrial 5.000 mp, Bascov.
Tel. 0799008822. (C.o.p.)

(C.090320200005)

anex e.

ARGE ªE LU- M ãrãcineni, 2 cas e
alãturate, recent ﬁnisate, toate utilitãþile,
1.300 m p, intr av ilan, 77.000 euro.
0721945770. (C.040520200001)

SPAÞII
OFER spre închiriere 40 mp, piaþa Ceair.
0744860702. (C.050520200015)

OFE R spre închiriere garsonierã confort
I, mobilat ã ºi ut ilatã, zona Er emia
Grigoresc u, numai pentru nefum ãtori.
Te l .
0748040407;
0348/421987.
(C.050520200018)

Joi 7 mai 2020

VÂND Logan, octombrie 2012, 90 CP,
unic pr oprietar. Tel. 0736981018.
(C.030320200032)

VÂND garsonierã Mãrãcineni, 30 mp, cf.
1, centralã, balcon, 90.000. 0751631084.
(C.270420200011)

VÂ ND apartam ent 3 c amere,
dec omandat , c onfort 1, 8/ 8. P reþ

OFERTÃ! 500 mp,Trivale- str. Prunilor,
în tr e
v ile.
0748025725.
(C.090320200003)

Mica publicitate

}

ANUNŢURI de MICĂ PUBLICITATE, publicate în Curierul zilei ŞANse mAi mAri
Detalii, la sediul ziarului
să fiNAlizAţi
+
ANUNŢURI de MARE PUBLICITATE, postate pe www.curier.ro trANzAcţiA

Mica publicitate

OFERTÃ! Închiriez camere, mobilate la
vilã, Nord- Kauﬂand, 275 lei/ persoanã.
0772031155. (C.bf: 1759)
ÎNCHI RI EZ gars onierã c as ã, la s oþi
nefum ãtori, s emicentr al, contoriz at ã,
intrare separatã, 600 lei. 0733929438.
CAUT colegã apartament, zona Prundu,
mobilat , utilat, 400 lei/ lunã. Tel.
0720125332. (C.204)

VÂ ND cabinã ter mopan 4 m p, stare
f o a rt e
bunã,
pr eþ
negociabil.
0721433012. (C.050520200014)
VREI sã ai propria ta afacere? Oferim
consultanþã ºi sprijin pentru: înﬁinþare II,
IF, PFA , înr egis trare ﬁ sc alã ANAF ,
autorizaþii de funcþionare, evidenþã
contabilã, depunere declaraþii ﬁscale ºi
evidenþa salariatilor. Tel. 0755233107.
(C.o.p.l.)

ÎNCHIRIEZ apartament 3 camere Trivale
confort 2, etaj1, utilat, mobilat, 200 euro.
0740066199;
0723695194.
(C.090420200002)

PRESTÃRI
SERVICII

Ofer spre închiriere apartament 2 camere
mobilat , centr ala P opa Sapca. Tel
0745427170.

REP ARA ÞII
MA ªINI
SP ÃLA T
AUTOMATE- COCIOABÃ. GARANÞIE
12 LUNI. DE PLA SA RE GRA TUITÃ .
0248/ 645543;
0723321716;
0748331545. (C.231220190007)

PRIM ES C în gazdã fatã/ doam nã,
term en lung, 150 lei. 0740611802.
(C.150420200003)
OFER închiriere apartament 2 camere,
complet mobilat, centralã proprie, aer
condiþionat, lângã Ramada. Preþ 1.000 lei
/lunar. 0721270427. (C.280420200001)
OFER închiriere garsonierã mobilatã,
lângã facultatea Br ânc ov eanu. Chiria
600 lei. 0799092922. (C.280420200002)
OFER închirier e gar sonierã mobilatã,
zona Fac ultatea B râncov eanu. Tel.
0721270427. (C.280420200010)
OFER închirier e gar sonierã mobilatã,
zona Fac ultatea B râncov eanu. Tel.
0721270427. (C.280420200010)
OFER spre închiriere garsonierã, confort
I, Trivale, utilatã, 44 mp, 800 lei. Tel.
0740947629. (C.290420200002)
ÎNCHIRIEZ garsonierã confort I, centralã,
decomandatã, mobilatã, utilatã, Gãvana.
0744355699. (C.040520200008)
OFER închiriere apartament 2
camere, mobilat, utilat, G heorghe
Doja- Craiovei, 230 euro. Tel.
0722522791. (C.110320200010)
PRIMESC în gazdã. Tel. 0723164630;
0744304381. (C.060520200001

Joi 7 mai 2020

CUMPÃRÃRI
IMOBILIARE
CUM PÃ R garsonierã z ona G ãv ana,
Dedeman, Auchan -Nord, et. intermediar.
Tel. 0720045049. (C.210220200014)

DIVERSE
VÂND familii de albine cu sau fãrã cutii.
Tel. 0740871086. (C.280420200005)

SERVICII
ÎNGRIJIRE
CAUT femeie nefum ãtoar e pentr u
îngrijire bolnavã. Tel. 0770552132.
CAUT doamnă nefumătoare pentru
îngrijit persoană bolnavă (doamnă) la
domiciliu în Piteşti. Două saptămâni pe
lună, 24 ore din 24 ore. Tel. 0745335511.
CAUT doamnã pentru îngrijire bolnavã
cu amnezie, deplasabilã, la domiciliu, în
Piteº ti, 5 ore/ z i. Tel. 0770720634.
(C.040520200006)

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

MEDITAÞII
MATE MA TICÃ orice nivel. Prima ºedinþã
gratis. P osibil acas ã la elev.
0726348243. (C.050520200002)

MICI AFACERI
OFE R î mprum ut ur i.
(C.290420200001)

0740574035.

TRA NS PORT m obilã. 0746063023.
(C.060120200018)
E XE CUTÃ M î n ec hipã tencuieli,
term osis tem, tencuialã decor at iv ã
structuratã, glet, rigips, ºape, garduri,
acoperiºuri, electricã, parchet la preþuri
avantajoase.
Tel.
0760857245.
(C.270420200002)
EXECUT instalaþii electrice de orice tip,
apartamente, case, bloc ur i noi.
E xperienþã
în
dom eniu.
Te l .
0764933847. (C.270420200003)
EXECUT zugrãveli, glet, lavabilã, gresie,
fa i a n þã ,
par chet, rigips, tencuialã.
0748145223. (C.270420200006)
EXECUTÃ M lucrãri construcþii, demolãri
ºi hidroizolaþii. Tr ansport moloz . Tel.
0756314721. (C.280220200014)
ZUGRAV. 0721758547. (C.1712)
A MENA JÃ RI inter ioar e. 0754439345.
(C.190320200036)

VÃDUV, pensionar, casã caut doamnã
60- 70 ani, fãrã obligaþii, pentru cãsãtorie/
pr ietenie.
0736564179.
(C.280420200006)

MAGIE
ÎN sprijinul oamenilor
cu probleme vine cu
multe leacuri RODICA,
binecunoscutã de
Dumnezeu prin
puterea ei deosebitã,
harurilor sfinte, lunã
favorabilã.
0759550302. (Cb 1819)

ANGAJÃRI
AKF Frigo Logistic angajează şofer TIR
profesionist
T ur cia
Romania.Tel.0757220233.
S.C. angajeazã muncitori în construcþii
pentr u deplasãri în þarã. Asigur ãm :
transport, cazare, diurnã. Posesorii de
permis cat. B constituie avantaj. Tel.
0746202750. (C.200320200002)
S.C. angajeazã mecanic auto pentru TIR,
24 tone. S alariu 4.000 lei. Tel.
0799700007;
0731900000.
(C.130220200009)
ANGAJÃM ºofer categoria C ºi E. Turcia
P olonia, Cehia. Tel. 0731900000;
0799700007. (C.5)

EXECUT zugrãveli, glet, lavabilã, gresie,
fa i a n þã ,
par chet, rigips, tencuialã.
0764933847. (C.270420200006)
ZIDÃRIE, tencuieli, glet, faianþã, gresie,
termosistem . P reþur i fãrã c oncurenþã.
Tel. 0745430252. (C.040520200003)

ANGAJEZ ºoferi cu experienþã pe ruta
România - Franþa, camion 7,5 tone.
S alariu atractiv . Tel. 0724268382.
(C.260220200003)

ANIMALE

S .C. angajeazã faianþar i, zugravi,
r igips ari, m uncitori necaliﬁcaþi. Tel.
0760777077. (C.180227)

CRES CÃTOR, v ând pui c iobãnesc
germ an, pãr inþi c u pedigree, 3 luni.
0744620392. (C.010320200010)

ANGAJEZ vânzãtor/ vânzãtoare aprozar.
S alariu motivant. Tel. 0761605092.
(C.BF: 1661)

VÂND pui ciobănesc german, rasă pură,
6 săptămâni. Tel. 0740060896.

ANGAJEZ vânzãtor/ vânzãtoare magazin
alim entar. S alariu motiv ant. Tel.
0761605092. (C.BF: 1661)

V ÂND porc 100 k g, 12 lei/k g. Tel.
0743766979.
FERMA ALBOTA
comercializează:

◗ piu carne - 10 lei
◗ rasă mixtă - 10 lei
◗ curcani albi şi bronzaţi
◗ bibilici, raţe.
Albota, str. Petrochimistului
nr. 467B, după Institutul de Cercetare.
Tel. 0742 746 558.

MATRIMONIALE
TÂNÃR, 1.75/ 80, locuinþã, serviciu, auto
doresc cunoºtinþã doamnã, pentr u
prietenie/ cãs ãtorie. 0756303583.
(C.25036)
DOMN, 48 ani, divorþat, caut doamnã
pentru prietenie, cãsãtorie. Seriozitate.
0759533544. (C.160320200003)
TÂNÃR, înalt, sincer, nealcoolic, am un
bãiat c aut domnişoarã/ doam nã,
s er ioas ã, frumoas ã pentru prietenie/
cãsãtorie. 0755386700.
TÂ NÃR, 1,85, br unet , oc hii albaºtr i,
singur, 39 ani, casã, serviciu, fãrã vicii,
dores c sã c unosc o fatã, 30-40 ani,
pentru cãsãtor ie. S eriozitate. Tel.
0746087163. (C.bf: 1840)

CU profundă durere şi tristeţe în suﬂet ne
luăm rămas bun la trecerea în eternitate a
iubiteI şi distinsei noastre
mame, soacră şi bunică,
AURELIA DUŢU.
Vei rămâne veşnic în suﬂetele noastre.
Suﬂet bun şi blând, odihneşte-te în pace!
Slujba religioasă va avea loc azi
07.05.2020, la orele 13.00,
la Capela Cimitirului Sf. Gheorghe.

ANGAJEZ tâmplar- tapiþer ºi croitoreasã.
Te l .
0720426093;
0743356969.
(C.030320200020)
RES TA URANT Ultracentral angajeazã
ospãtãriþe. P erioadã nedeter minatã.
Domiciliul în Piteºti. Tel. 0728119444.
(C.240220209)
ANGAJEZ asistentã ORL- Policlinica 1
M ai.
Tel.
0731163463.
(C.250220200022)
A NGAJÃM personal covrigãrie. Tel.
0745457459. (C.250220200042)
ANGAJEZ şofer Tir cu experienţă pe
relaţia GERMANIA - SPANIA, salariu ﬁx.
Tel. 0745002452.s
ANGAJÃM femeie pentru curãþenie salã
ﬁ tness .
Tel.
0772159811.
(C.250220200059)
A NGAJĂM în
0720538595.

construc sţii.

Tel.

ANGAJEZ ºofer cu atestat ºi

CONSTRUIM ş i ﬁnisãm locuinţe. Tel.
0720538595.

MESAJE ÎNDOLIATE
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DOM N/ Ã , 58 ani, loc uinþã, maºinã,
ﬁnanciar stabil, caut doamnã singurã,
s inc erã, fãrã obligaþ ii, sã loc uim
împreunã, sã formãm o familie. Nu mã
interes eaz ã sã aibã venit, doar
s inc eritatea. Ofer totul sentimental,
m aterial.
0755576899.
(C.270420200007)

ANGAJEZ frizer sau frizeriþã, cu sau fãrã
experienþã. Tel. 0736628823. (C.bf:
1730)
A NGAJ EZ maº inis t tipograf. Salariu
atractiv. Tel. 0744561795. (C.o.p. )
ANGAJEZ tâmplar- tapiþer ºi croitoreasã.
Te l .
0720426093;
0743356969.
(C.030320200020)
ANGAJEZ paznic pentru lac pescuit, fãrã
cazier, fãrã obligaþii. Salariu avantajos.
Tel. 0757295066. (C.160320200010)
S .C de construcþii angajeaz ã ºofer
categoria B, pentru deplasãri în þarã. Tel.
0746202750. (C003)
CAUT colaborator i în domeniul
asigurãrilor cu or i fãr ã experienþã,
m otivaþie ﬁ nanciarã deos ebitã. Tel.
0770534390. (C.170220200012)
S ocietate com er ciala din B ucur es ti,
angajeaza pentru punctul de lucru din
P otlogi,
judet
Dambov it a: sudori,
sexcavatoristi, buldozeristi si grederisti.
Se ofera masa +cazare. 0727.377.792
S.C. angajeazã faianþari, z ugravi,
rigipsari, muncitori necaliﬁcaþi. Tel.
0760777077. (C.180220200027)
ANGAJEZ vânz ãtor/ vânzãtoare
magazin alimentar. Salariu motivant.
Tel. 0761605092. (C.BF: 1661)
S.C. Velena Zorilor S.R.L. CosteºtiArgeº, angajeazã strungar, frezor pe
utilaje c lasice ºi CNC. Transport
gratuit din Piteºti. Tel. 0762085889.
(C.C: 0004876)
MECAFLOR Invest angajează pentru
punct de lucru Mărăc ineni , frezor
pentru maşină alezat şi frezat tip
Bohrwerk AF 63. Tel. 0746270850
ANGAJÃM agent/e de pazã cu atestat.
Obiectiv
Piteºti.
0760274336.
(C.240220200082)

servant pentru aotu vidanjã. Tel.
0726317722.
ANGAJEZ muncitori în construcþii ºi spaþii
v er zi. Asigur c azare. 0728221750.
(C.050520200005)
FIRMÃ de transport angajeazã ºofer cat.
B, cu experienþã pentru comunitate. Tel.
0721739745. (C.260220200012)
ANGAJEZ în
0720538595.

construcţii. Tel.

S.C. angajeazã mecanic auto pentru TIR, 24
tone. Salariu 4.000 lei. Tel. 0799700007;
0731900000. (C.130220200009)
S.C. angajeazã muncitori (femei ºi
bãrbaþi) pentru secþie

reciclare ºi

sortare mase plastice, zona Bascov.
Tel.

0764497744;

0737974499.

(C.260220200002)

ANGAJEZ m uncitori caliﬁcaþi în
construcþii cu permis de conducere
ºi buldoexcavatorist, din Piteºti ºi
apropiere. Salariu atractiv + bonur i.
Tel.
0744324676.
(C.280420200009)
RES TAURA NT Zaraza angajeaz ã
bucãtar º i ajutor de bucãtar c u
experienþã.
Tel.
0764660555.
(C.040520200005)

CÃMIN bãtrâni particular angajeazã
inﬁ rmierã.
0766683524.
(C.260220200010)

ANGA JE Z fete pentru v ideo c hat.
Salariu m ot iv ant. Tel. 0744561795.
(C.o.p.)

S.C. angaj eazã faianþari, zugravi,
rigipsari, muncitori necaliﬁ caþi. Tel.
0760777077. (C.180220200027)

S.C. angajeazã agenþi de securitate cu
atestat pentru obiective în Piteºti. Tel.
0742163424. (C.181120190002)

S.C angajează urgent deservent
buldoexcavator. 0722421125.

ANGAJEZ muncitori în construcþii ºi
spaþi i
ve r zi .
As igur
ca za r e .
0728221750. (C.050520200005)

FIRMÃ autori zatã angajeaz ã în
construc þii muncitori c aliﬁc aþi ºi
nec al iﬁcaþi.
T el .
0744324670.
(C.280420200004)
FIRMÃ autorizatã angajeaz ã în
constr ucþii muncitori c aliﬁcaþ i ºi
necalifcaþi. T el. 0756714974.
(C.280420200004)

LABORATOR anali ze medi cale
angajeazã: asistent medical, biolog,
chimist, biochimist. Tel. 0722511228.
(C.f. 3440)

S.C. angajează

MECANIC

ÎNTREŢINERE UTILAJE
CONSTRUCŢII. Salariu
motivant. Relaţii la tel.
0723359850.

S.C. DIVVOS SRL,
com. Mărăcineni
angajează

ŞOFER cat. C, E,
curse tur- retur de la
sediul societăţii.
Weekend-ul liber.
Salariu 4.000- 4.500 lei.
Tel. 0722444429.

Convocator
Nr.2131/05.05.2020
Consiliul de Administratie al societatii SELCA SA , cu sediul social in Pitesti , Str. Depozitelor Nr. 12
, Corp C9 , Jud. Arges , avand codul unic de identificare fiscala RO128299 , Nr. De inregistrare la
Registrul Comertului J03/03/1991 , fax : 0248.211.750 si adresa de email : office?selca.ro ,intrunit in
sedinta de lucru din data de 06.03.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale şi a Legii 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi a dispoziţiilor Actului
Constitutiv , CONVOACA Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor in ziua de 08.06.2020 ora 11:00
la sediul Societăţii, pentru acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii, gestionat de
Depozitarul Central SA, la sfârşitul zilei de 25.05.2020, considerată dată de referinţă.
În cazul în care la data menţionată mai sus nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Legea
nr. 31/1990 şi de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea
nr. 31/1990 cea de@a doua întrunire pentru data de 09.06.2020 , în acelaşi loc, la aceeasi ora şi cu
aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă.
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
1. Alegerea Consiliului de Administratie al societatii pentru mandatul 2020 < 2024; Data limită pentru
depunerea candidaturilor este 25 mai 2020, ora 17,00.
2. Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie actual , pentru mandatul de 4 ani cuprins
intre 2016 < 2020.
3. Mandatarea Consiliului de Administratie si a membrilor sai in mod individual, pentru a duce la
indeplinire deciziile luate prin Hotararea AGOA.
La sedinta pot participa si vota acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii, gestionat de
Depozitarul Central SA, la sfârşitul zilei de 25.05.2020, considerată dată de referinţă.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele , localitatea de domiciliu si pregatirea profesionala
ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se regaseste pe website@ul www.selca.ro
sau la sediul societatii si poate fi consultata si completata de toti actionarii.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social
au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct
sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre A.G.O.A.,
in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, precum si de a prezenta proiecte de hotarare pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a A.G.O.A., in cel mult 15 zile de la data
publicarii convocarii.
Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., acestea fiind
transmise prin posta la sediul societatii sau la adresa de e@mail office?selca.ro pana la data de
26.05.2020 ora 16:00. Societatea va raspunde acestor intrebari in timpul sedintei putand formula
un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Actionarii au obligatia sa trimita materialele
/ intrebarile in scris, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate
in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum
si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu
mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU A.G.O.A..
Accesul actionarilor indreptatiti la data de referinta sa participe la A.G.O.A., este permis prin simpla
proba a identitatii acestora facuta, in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate sau, in cazul
persoanelor juridice cu Imputernicirea speciala data persoanei fizice care le reprezinta .
Actionarii pot participa personal sau prin alte persoane, pe baza de Imputernicire speciala sau
generala, conform formularului pus la dispozitie de societate, portivit reglementarilor legale.
Formularele de imputernicire speciala pentru A.G.O.A. se pot obtine de la sediul societatii incepand
cu data de 06.05.2020 sau descarcate de pe website@ul societatii.
Un exemplar, in original al imputernicirii speciale , completat si semnat, insotit de copia actului de
identitate valabil al actionarului =buletin / carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si
certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice$ se va depune / expedia la sediul societatii
pana la data de 06.06.2020 ora 16:00 un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru
ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare.
Imputernicirile generale trebuie sa contina informatiile prevazute in Regulamentul nr.5 / 2018 si se
depun la societate pana la data de 06.06.2020 ora 16:00, in copie, cuprinzand mentiunea
conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor
generale sunt retinute de societate, facandu@se mentiune despre acestea in procesul verbal al
adunarii generale.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri
generale, de catre o persoana care se afla intr@o situatie de conflict de interese, in conformitate cu
Legea nr. 24/2017.
Actionarii pot vota prin corespondenta, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele
pot fi obtinute de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website@ul societatii, incepand cu
data de 06.05.2020 ora 16:00. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite
de copia actului de identitate valabil al actionarului =buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor
persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al imputernicitului
legal in cazul persoanelor juridice$ se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel
incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 06.06.2020 ora 16:00 . Formularele
primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si
majoritatii in A.G.O.A. .
Documentele supuse dezbaterii A.G.O.A.pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare
sau pe website@ul societatii www.selca.ro , incepand cu data de 06.05.2020.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SELCA SA Pitesti, la numerul de telefon 0248.636.442
intre orele 10:00 < 15:00 sau prin e@mail la adresa office?selca.ro .
Presedinte al Consiliului de Administratie, Zamfir Adriana Luminita

• LĂCĂTUŞI MECANICI pentru
structuri metalice,
cunoastere desen tehnic
• SUDOR
• INGINER SUDOR obligatoriu diploma
Inginer Welding
European.

Se oferă: salariu motivant,
bonuri de masă, contract pe
perioada nedeterminată.
Detalii la 0728 27 22 95.
commercial.roma2sEgmail.com

ANGAJĂM

ŞOFERI TIR

COMUNITATE,

TURCIA ŞI ANGLIA.
SALARIZARE COMUNITATE:

✮ Salariu NET 1.260 lei
✮ DIURNA pînă la 72
EURO /ZI.
Relaţii, la tel.
0758.255.487.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul
258/1259/2019 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Arges, ofera
spre vanzare prin licitaţie deschisa cu strigare, in data de
18.05.2020 ora 15:00 si in data de 25.05.2020 ora 15:00 in Pitesti,
str. 9 Mai, nr. 36, jud. Arges: Incalzitor cu ulei ars, Elevator, pompa
apa, pistol pneumatic nefunctionale la pretul total de 8.605,58 lei +
TVA. In vederea participarii la licitatie, ofertantii vor depune in
contul deschis de lichidatorul judiciar, cel mai târziu pana la ora
licitatiei, o cautiune in cuantum de 10% din pretul de pornire al
licitatiei. Detalii la nr. 0740.475.296.
ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul
291/1259/2014 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, oferă
spre vânzare prin licita7ie deschisa cu strigare in 18.05.2020 ora
11:30, in data de 25.05.2020 ora 11:30 si in data de 01.06.2020 ora
11:30 in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Argeș: Autoutilitara Man TGM
18.240 Camion fabricat in 2007, nefunc/ional – 26.250 lei+ TVA,
Autotractor TAF 900P nefunc/ional, fabricat in 2007 – 15.000 lei +
TVA; Autoutilitara camion nefunc/ional din 2002 – 8.362,50 lei +
TVA; Uscător industrial – 39.000 lei + TVA; In vederea participării la
licitatie, ofertantii vor depune in contul deschis de lichidatorul
judiciar, cel mai târziu pana la ora licitatiei, o cautiune in cuantum
de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Detalii la nr. 0740.475.296.
ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul
1038/1259/2013 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, oferă
spre vânzare prin licita7ie deschisa cu strigare, in data de
18.05.2020 ora 10:00 si in data de 25.05.2020 ora 10:00 in Pitești,
str. 9 Mai, nr. 36, jud. Argeș: Spa/iu comercial + birouri situat in
com. Domnești, sat Domnești, jud. Argeș – 135.825 lei + TVA; Pot
participa la licita/ie persoane fizice sau juridice care fac dovada
achitării unei garan/ii de 10% din valoarea bunului licitat. Detalii se
ob7in la tel: 0744470426.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul nr.
1595/1259/2011 la Tribunalul Specializat Argeș, oferă spre vânzare
prin licita7ie deschisa cu strigare, in data de 18.05.2020 ora 09:00 si
in data de 25.05.2020 ora 09:00 in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud.
Argeș: Teren extravilan 500.069 mp situat in Com. Rătești, UP VII,
UA 7A, 7B, 7C, 7N, 8A, 8B, 8C, 8N la pre/ul de 3.401.925,20 lei. In
vederea participării la licita/ie, ofertan/ii vor depune in contul
deschis de lichidatorul judiciar, cel mai târziu pana la ora licita/iei, o
cau/iune in cuantum de 10% din pre/ul de pornire al licita/iei. Detalii
la nr. 0740.475.296.
ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul
1545/1259/2012 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Arges, ofera
spre vanzare prin licitaţie deschisa cu strigare, in data de
18.05.2020 ora 11:00, in data de 25.05.2020 ora 11:00 si in data de
01.06.2020 ora 11:00 in Pitesti, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Arges: GrajdFerma Iuda situat in com. Darmanesti, jud. Arges cu suprafata
construita de 300mp la pretul de 4.500 lei. In vederea participarii la
licitatie, ofertantii vor depune in contul deschis de lichidatorul
judiciar, cel mai târziu pana la ora licitatiei, o cautiune in cuantum
de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Detalii la nr. 0740.475.296

Societate de construcţii cu experienţă
angajează:

STRUNGARI, MUNCITORI CALIFICAŢI
în amenajări interioare şi exterioare.

Salarii atractive.

Telefoane: 0727 760 240; 0799 803 583.
fIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează

- INGINERI CONSTRUCŢII sau MAISTRU
CONSTRUCŢII
- INSTALATORI
- MUNCITORI CALIfICAŢI în construcţii
- TRACTORIST
Relaţii, la tel. 0724635724.

secretară ● tehnician devize
Cerinţe: studii superioare

buldoexcavatorist
mecanic ● instalator
necaliFicaţi.
●

●
●

lăcătuş
muncitori

Relaţii, tel. 0248 27 27 97, e-mail:
deltatermoconstruct@yahoo.com;
office@deltatermoconstruct.ro

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează
■ MANIPULANŢI MĂRFURI la depozitele din

Poiana Lacului şi Albota.
Salariu 2.200 lei net, program de lucru 5 zile/ săptămână.
■ GESTIONAR DEPOZIT materiale de construcţii
pentru punct de lucru Albota, program de lucru 5 zile/săptămână. Se acordă salariu motivant, bonusuri şi tichete de masă.
■ ŞOFER CAMION cu macara pentru punctul de
lucru Albota. Cerinţe: ■ permis conducere categoriile B,
C,E ■ cartela tahograf ■ atestat transport marfă ■ atestatul
pentru macara se poate obţine şi după angajare în situaţia
în care nu îl posedă. Program de 5 zile pe săptămână.
■ PAZNIC pentru depozitul de materiale de
construcţii din Poiana Lacului.

Relaţii, la telefon 0744.508.005.

SC angajeaza:
■ PROIECTANT

GAZE
■ INSTALATOR
GAZE(montat /demontat
contoare gaze).
Tel. 0722301315.
S.C. ANGAJEAZĂ

ŞOFERI TIR

pentru Comunitate.
SALARIU 2.350 euro.
Tel. 0733799935;
0736620666.

SC CONSTRUCTII
ANGAJEAZA URGENT

- OPERATOR POMPA
BETON.
- MAGAZINER
PENTRU DEPLASARE
Relatii, tel.0729101887

Angajez

ŞOFER LIVRATOR
PRODUSE
ALIMENTARE.
Tel. 0744363825.

SC EDEN DESIGN SRL angajează:

- ELECTRICIENI
- INSTALATORI
- SUDORI
- FINISORI ÎN CONSTRUCŢII
- PROIECTANT INSTALAŢII FLUIDE
Oferim salarii avantajoase şi
decontarea transportului.
CV-urile la e-mail: office@eden-design.ro
Adresa: Pitesti, str. Depozitelor nr. 8-10
TEL. 0248/610155

FIRMĂ CONFECŢII
TEXTILE angajează:

CONFECŢIONERI

în maşini liniare şi de
surfilat cu experienţă min. 6
luni. Pachet salarial atractiv.

Tel. 0741331308.

SC în domeniul
construcţiilor

angajează
în condiţiile legii:

ZIDAR, DULGHER.
Tel. 0744678116.

SC COM DIVERS AUTO RO SA angajează

MECANIC AUTO
✔ cu sau FĂRĂ EXPERIENŢĂ
✔ pentru service autocamioane
✔ Salariu motivant pentru începătorii cu zero experienţă şi direct
negociabil pentru angajaţii cu experienţă confirmată.
Aplică acum cu CV la:
- e-mail: catalin.matei@comdivers.ro, fax: 0248.290.453, tel.
0730.255.801, Dl. Catalin Matei;
- sediu nostru din Bascov, Str Serelor nr. 41,jud. Arges.
ANUNŢ DE MEDIU
SC CCR RO WASTE MANAGEMENT SYSTEMS SRL, cu sediul in
Bucuresti, Sector 1, Calea Dorobanti, Nr. 53, Parter, camera 1,
prin cererea depusă la APM Argeş a solicitat autorizaţie de
mediu pentru desfăşurarea activităţilor: Colectarea deşeurilor
nepericuloase (cod CAEN 3811); Colectarea deşeurilor
periculoase (cod CAEN 3812); Tratarea si eliminarea deseurilor
nepericuloase (cod CAEN 3821); Demontarea (dezasamblarea)
masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor (cod CAEN 3831); Recuperarea
materialelor reciclabile sortate (cod CAEN 3832); Comerţ cu
ridicata al deşeurilor şi resturilor (cod CAEN 4677), la puntul de
lucru din localitatea Maracineni, sat Argeselu, DN73, Nr. 487,
nr. 10 A, Judetul Arges.
Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum şi
eventualele sugestii şi contestaţii se pot obţine, respective
depune, în scris, sub semnătură şi cu date de identificare la
sediul APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50, tel. 0248-213099, în
termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunţului.

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

INSTALATORI
angajează

termo-sanitari

Salariu motivant, integral
pe contract de muncă,
pentru lucrări numai în
jude*, program de lucru
de 8 ore, de luni - vineri.

Tel. 0724.594.447.

ZARIS AUTOCOM

MECANIC
INTRETINERE
UTILAJE
angajează

Salariu superatractive.
Tel. 0724079452,
0729218492.

SEGULA INTEGRATION-ROMANIA
ANGAJEAZĂ:

LĂCĂTUS CONSTRUCŢII
METALICE
■ SUDOR MIG-MAG TIG
■ OPERATOR CNC.

■

Dacă sunteti interesaţi de un loc de muncă care vă oferă:
Condiţii de
muncă şi salarizare motivante ■ Al 13-lea salariu /an ■ Tichete
de masă(15 lei/tichet) ■ Decontare suma transport ■ Formare continuă ■ Posibilitatea de deplasare în străinătate, în
functie de postul ocupat.
Aşteptăm candidaturile dumneavoastra pe e-mail:
m.sandulescu@segulasir.ro; oﬃce@segulasir.ro;
recrutare@segulasir.ro sau pe fax 0372 137 150
Informaţii, la telefon 0372 137 142.
CV-urile pot ﬁ lasate şi la sediul societăţii noastre
din Mioveni, DC83 CLUCEREASA.
■ Contract de muncă pe perioada nedeterminată ■

S.C. DODI PLAST TECH
angajează:

- OPERATOR EXTRUDERIST cu experien/ă în
fabricarea foliei;

- MUNCITORI NECALIFICAI - bărba/i.
Tel. 0756198593

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL

ŞOFER
categ. B, C, E/ pentru transport intern,
maşină de 3,5 tone şi TIR.
angajează:

CV-uri la e-mail: office@newdesigncomposite.ro
Interviurile se vor ţine la sediul firmei din Bdul
Petrochimiştilor nr. 45, Piteşti, vizavi de Vama Piteşti.
Relaţii, la tel. 0744 626 100.

AGEXIM SPEDITION
angajează

ŞOFER TIR

Comunitate şi
tur - retur.

Tel. 0732950039,
0723607608.

Firmă cu experienţă
în construcţii
angajează: INGINERI
CONSTRUCŢII,
MAEŞTRI,
ELECTRICIAN şi BULDOExCAVATORIST.
Salarii atractive.
Tel.: 0799803583 sau
0727 / 760 240

SC ELECTROMONTAJ SA Bucureşti, Sucursala Piteşti angajează:
● MAISTRU ÎN CONSTRUCŢII ● DULGHERI ● ZIDARI
● ELECTRICIENI ● MUNCITORI NECALIFICAŢI
● FIERARI BETONIȘTI pentru lucrări de construcţii

montaj linii electrice aeriene şi subterane. Asigurăm
transport, cazare, diurna .Detalii suplimentare tel.
0758.108.050 / E-mail: elm.pit@gmail.com.

ANUNŢ PUBLIC 2
S.C. CON ADIMAR GRUP 2003 SRL, cu sediul în str.
Principală, nr. 467 D, jud. Argeş, localitatea Albota, titular
al planului/ programului PUZ, în vederea construirii
HALĂ DEPOZITARE, în localitatea Albota, str. Principală,
nr. 467 D, jud. Argeş anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu
pentru planul/ programul menţionat şi declanşarea
etapei de încadrare. Prima versiune a planului/
programului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Argeş, din localitatea Piteşti, str.
Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, de luni până joi, între orele
09.00- 11.00. Observaţii/ comentarii şi sugestii se primesc
în scris la sediul A.P.M. Argeş, în termen de 15 zile de la
data publicării anunţului.
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ANGAJĂM: - DESERVENT
POMPA BETON STAŢIONARĂ
- ŞOFER CATEG. C şi E
SALARIU MOTIVANT!
Tel. 0740.244.844.

●

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:

MECANIC BULDOExCAVATOR ■ MECANIC
MINIÎNCĂRCĂTOR ■ MECANIC ExCAVATOR
PNEURI ■ MUNCITOR NECALIfICAT ■ PAVATOR
■ ZIDAR PIETRAR ■ ZUGRAV ■ SUDOR ■ SUDOR
POLIETILENĂ ■ fIERAR BETONIST
■ LĂCĂTUŞ MECANIC.
■

Joi, 7 mai 2020

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul nr.
1288/1259/2011 la Tribunalul Specializat Argeș, oferă spre vânzare
prin licita7ie deschisa cu strigare, in data de 18.05.2020 ora 14:00,
in data de 25.05.2020 ora 14:00 si in data de 01.06.2020 ora 14:00
in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Argeș: teren arabil extravilan in
suprafa/a de 7.500mp, tarla 9, parcela 136, situat in com. Negrași,
sat Buta, jud. Argeș, la pretul de 6.300 lei. In vederea participarii la
licitatie, ofertantii vor depune in contul deschis de lichidatorul
judiciar, cel mai târziu pana la ora licitatiei, o cautiune in cuantum
de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Detalii la nr. 0740.475.296.

Firmă de construcţii angajează

Publicitate

ROMA2S TRANSYLVANIA
angajează

