● CU PLATÃ, la sediile din: 4 Piteºti, Bdul Republicii nr. 1 A (lîngã Poliþia Circulaþie)
● TELEFONIC, o singurã zi pe lunã. Numai pentru persoane fizice, anunþuri de vînzãri diverse, electronice, auto, servicii îngrijire,
cumpãrãri diverse, animale.

Mica publicitate

Modalitãþi de preluare a anunþurilor de micã publicitate:
NU se preiau anunţuri imobiliare, prestări servicii, angajări, matrimoniale, decese,
comemorări, citaţii, mici afaceri, magie, meditaţii. Tel. 0248 215 740, 0248 215 726. Nu se primesc pe e-mail.
● Anunţurile de deces, comemorare, matrimoniale, senzaţii tari şi citaţii se preiau numai pe baza cãrţii de identitate.
Se poate solicita CI şi la alte genuri de anunţuri.
● Anunþurile se primesc în zilele lucrãtoare, luni - vineri, între orele 9 ºi 15, (situatie pe durata crizei medicale COVID19).
● Tarifele sînt postate pe www.curier.ro, la secþiunea publicitate.

Anunturile de mica si mare publicitate sînt postate pe www.curier.ro, PUBLICITATE PDF

CASE NOI, GĂVANA 3,
la cheie, complet finisate,
toate utilităţile, 220 mp,
P+1+M, 115.000 euro

Tel. 0799 00 88 33

VÂNZÃRI
DIVERSE
VÂND 2 pavilioane apicole. Tel.
0767003901. (C.270120200006)F
VÂND 35 familii de albine cu regim
din anul 2019. Preþ negociabil. Tel.
0722394979. (C.190320200005)

VÂND pianinã, perfectã
stare, acordatã. Tel.
0744313866. (C.C: bf.
4882)
VÂN D en-gros, varză murată, 4
lei/kg, 300 kg. Tel. 0723333599.

ELECTRONICE
ALCOR SERVICE NET
CALCULATOARE
ACCESORII
SERVICE - REFILL

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

E-mail: office@alcornet.ro

VÂNZÃRI
AUTO
ROMÂNEªTI
CUMPÃR auto pentru programul
Rabla.
T el.
0745141627.
(C.050520200006)
VÂND voucher. Tel. 0761687014.
(C.050520200007)

STRÃINE
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. )

VÎNZÃRI
IMOBILIARE

SC LPG AUTO GREEN
EXPERT SRL,
Piteşti, str. Depozitelor nr. 36 (incinta Ileana Impex, lîngă staţia GPL)
● INSTALAŢII

AUTO GPL
ATELIER AUTORIZAT
RAR - Montaj, diagnozã,

●

reglaje, reparaţii şi revizii.
Tel. 0248/610035,
0724 796 694,
0767 518 852,
0747 371 238.

GARSONIERE
V Â ND
gar sonier ã
lângã
Universitatea Brâncoveanu. Tel.
0772271390. (C.040520200004)
VÂND/ schimb garsonierã confort
redus Rãzboieni, cu apartament +
diferenþã. Tel. 0724000819.
(C.150420200005)
VÂND garsonierã Mãrãcineni, 30
mp, cf. 1, balcon, 85.000 lei.
0751631084. (C.270420200011)
VÂND garsonierã 26 mp, cf. 1+
boxã subsol 15 mp, bloc
termoizolat ºi igienizat interior,
holuri, scãri, în 2019, preþ 95.000
le i,
negociabil.
Meritã!
0740084197. (C.050520200011)

Apartamente
2 camere
VÂND urgent apartament 2
camere, 2 balcoane, mobilat,
izolat, Mioveni. Meritã vãzut. Tel.
0756986745. (C.270420200008)
VÂND apartament 2 camere,
Gãvana 2, îmbunãtãþit. Tel.
0728657313. (C.270420200009)

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 termicã,
zugrãvit recent, mobilat cu gust,
utilat (aragaz, frigider, maºinã
spãlat), 59.500 euro, negociabil.
0720662162. (C.b.f. 4593)
VÂND apartament 3 camere,
cartier Tudor Vladimirescu, zonã
deosebitã. Tel. 0742053723.
(C.070520200001)

Apartamente
4 camere
VÂN D/ închiriez apartament 4
camere, cf. 1, et. 2, Gãvana 3
(lângã ªcoala 19).
Te l .
0746937516. (C.050520200010)

CASE
VÂND casã la cheie Smeura lângã tipograﬁe. Tel. 0744673219.
(C.130220200008)
VÂND urgent vilã, Trivale lîngã
Magic poziþie excelentã, toate
utilitãþile,
negociabil.
Te l .
0739950247. (C.150420200001)
VILÃ , la preþ de apartament , în
Valea Ursului, lîngã Han teren,
utilitaþi.
Te l .
0770356955.
(C.050520200001)
VÂN D/ schimb casã Budeasa,
renovatã total, toate utilitãþile, totul
nou
. Te l .
0734917003
(C.160320200008)
ARGEªELU- Mãrãcineni, 2 case
alãturate, recent ﬁnisate, toate
utilitãþile, 1.300 mp, intravilan,
77.000 euro. 0721945770.
(C.040520200001)
URGENT! Vilã la cheie Trivale,
sub preþ de apartament, fond nou
+ parcele teren. 0748025725.
(C.090320200001)

TERENURI
TEREN intravilan ªtefãneºtiPrimãverii, 8.000 mp, utilitãþi,
parcelabil,
negociabil.
0729151416.(C.130320200001)

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

VÂN D teren 2.800 mp. Tel.
0758508639. (C.240420200004)

CERTIFICAT
ENERGETIC

CADASTRU
Tel. 0248 610 093, 0744 815 510
www.cadastru-arges.ro
www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND teren 2.800 mp, la 15 km
de Piteºti. Tel. 0758508639.
(C.050520200004)

senzaţii tari!

MASAJ de relaxare numai pentru persoane serioase. 0751329835. (C.100420200001)
DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. (C.280420200007)
OANA. Te aºtept la mine pentru clipe de vis. 0740905831. (C.040520200009)

VÂND urgent sub preþul pieþei,
teren 1.435 mp, Trivale- cartier
vile, cu utilitãþi. Tel. 0748025725.
(C.270120200022)
AVANTAJOS! 6.500 mp industrial,
sens
giratoriu
V a mã .
0748025725. (C.090320200002)
OFERTÃ! 500 mp,Trivale- str.
Prunilor, între vile. 0748025725.
(C.090320200003)

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

ÎNCHIRIEZ

HALĂ SERVICE,

STRADAL,
Depozitelor, 200 - 436 mp.
Tel. 0799 00 88 33.
ÎNCHI RIEZ camerã 13 mp, Bd.
Republicii nr. 112. Tel. 0721240729.
(C.120320200010)

ÎNCHIRIERI
ÎNCHIRIEZ garsonierã confort I,
centralã, decomandatã, mobilatã,
utilatã, Gãvana. 0744355699.
(C.040520200008)
OFER spre închiriere garsonierã,
confort I, Trivale, utilatã, 44 mp,
800 lei. Tel. 0740947629.
(C.290420200002)
ÎNCHIRIEZ garsonieră Fabrica de
Bere, la vilă. T el.0723811919.
(C.060520200007)
PAR TIC ULAR
ofer
ca sã
bãtrâneascã la þarã, 20 km de
Piteºti, unei familii nevoiaºe,
maxim 3 persoane, cu serviciu în
Piteºti. Tel. 0731031114. (C.f.
3440)
ÎN CH IRIEZ urgent garsonieră,
confort sI, zona Craiovei,
semimobilată. Tel. 0724522985
(C.060520200002)
OFER închiriere apartament 2
camere, mobilat, utilat, Gheorghe
Doja- Craiovei, 230 euro. T el.
0722522791. (C.110320200010)
ÎN CH IRIEZ garsonieră Pr undu,
îmunătăţită şi camere curte, 200
lei inclusiv utilităţile. 0758625780.
(C.060520200006)
PRIMESC în gazdã salariatã sau
pensionar ã,
Trivale.
Te l .
0733011470. (C.040520200002)
OFER spre închiriere apartament
2 camere mobilat, centrală, Popa
Şapcă.
T el
0745427170.
(C.060520200005)
OFER spre închiriere garsonierã
confort I, mobilatã ºi utilatã, zona
Eremia Grigorescu, numai pentru
nefumãtor i. Tel. 0748040407;
0348/421987. (C.050520200018)

En gross-ul lEgumE fructE,
din str. Depozitelor nr. 7,

oferă spaţii de închiriat.
Aici puteţi să vindeţi legume şi fructe şi din
producţia proprie pe baza certificatului de
producător atât din standuri închiriate cât
şi din maşină direct.

Vă aşteptăm!
Preţurile sunt accesibile!
Relaţii direct la sediul firmei. Tel. 0755.12.22.42.
PRIMESC în gazdã. T el.
0723164630;
0744304381.
(C.060520200001)

VÂND două cripte cimitir TrivaleMagic.
Te l .
0721779433.
(C.270420200008)

ÎNCHIRIEZ garsonierã casã, la
soþi nefumãtori, semicentr al,
contorizatã, intrare separatã, 600
le i.
0733929438.
(C.050520200003)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

O FE R
închiriere garsonierã
mobilatã,
zona
facultatea
Brâncoveanu, complet mobilatã.
Te l .
0721270427.
(C.070520200002)
OFER închiriere apartament 2
camere, R amada, complet
mobilat, centralã, aer condiþionat.
Te l .
0799092922.
(C.070520200004)

LOCURI DE VECI

CAUT doamnã pentru îngrijire
bolnavã cu amnezie, deplasabilã,
la domiciliu, în Piteºti, 5 ore/ zi.
Te l .
0770720634.
(C.040520200006)
PARTICU LAR
o fe r
casã
bãtrâneascã la þarã, 20 km de
Piteºti, unei familii nevoiaºe,
maxim 3 persoane, cu serviciu în
Piteºti. Tel. 0731031114. (C.f.
3440)

PRESTÃRI
SERVICII

ASOCIATIA 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 SSM

- 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 29.05.2020

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

Central, str. Teilor / Exerciţiu,
■ GARSONIERE şi APARTAMENTE de la 50.540 euro
■ Finisaje de lux ■ Compar1mentări generoase.
0799 00 88 33 / www.maiateilor.ro

Vineri, 8 mai 2020

VÂND familii de albine cu sau fãrã
cutii.
Tel.
0740871086.
(C.270420200012)

APARTAMENTE NOI - TEILOR

Mica publicitate

R EPAR AÞII MAªINI SPÃLAT
A U T O MA T E C O C IO A B Ã .
GAR AN ÞIE
12
LU NI.
D EPLASARE
G R A T UI T Ã .
0248/645543;
0723321716;
0748331545. (C.231220190007)
EXECUTÃM în echipã tencuieli,
termosistem, tencuialã decorativã
structuratã, glet, rigips, ºape,
garduri, acoperiºuri, electricã,
par chet la preþuri avantajoase.
T el.
0760857245.
(C.270420200002)
EXECU T instalaþii electrice de
orice tip, apartamente, case,
blocuri noi. Experienþã în
domeniu. Tel. 0764933847.
(C.270420200003)
EXECUT zugrãveli, glet, lavabilã,
gresie, faianþã, parchet, rigips,
tencuialã.
0748145223.
(C.270420200006)
ZIDÃRIE, tencuieli, glet, faianþã,
gresie, termosistem. Preþuri fãrã
concurenþã. Tel. 0745430252.

MEDI

Vineri, 8 mai 2020

(C.040520200003)

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

MEDITAÞII
MATEMATICÃ orice nivel. Prima
ºedinþã gratis. Posibil acasã la
elev.
0726348243.
(C.050520200002)

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

PIERDERI
PIERDUT certiﬁcat de înregistrare
aparþinînd
S .C .
Archiving
Solutions SRL, CUI 40341090. Se
declarã nul. (C.070520200003)

Anun0 de mediu
SC C.N.C.D. SA, având sediul în Pitești, str. Depozitelor, nr. 17, jude0ul
Argeș titular al planului/programului P.U.D – Construire centru comercial, gospodărie de apă, amenajare parcare, accese și împrejmuire, amplasare mijloace publicitare – propus a se implementa în Pitești, str.
Depozitelor, nr. 17, jude0ul Argeș anun0ă publicul interesat asupra deciziei privind etapa de încadrare și anume planul se supune procedurii de
adoptare fără aviz de mediu, în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, nu
este necesară realizarea evaluării de mediu. Motivele care au stat la baza
luării deciziei: - consultarea membrilor C.S.C. din data de 04.05.2020, prin
e-mail, privind prima versiune a planului;
- prevederile H.G. nr. 1076/2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;
pe parcursul derulării etapei procedurii de reglementare, publicul a fost
înștiin0at asupra depunerii solicitării avizului de mediu, prin anun0uri
repetate în presă. Nu s-au înregistrat reac0ii negative din partea publicului referitoare la planul mai sus men0ionat.
Informa0iile privind poten0ialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Argeș, municipiul Pitești, str. Egalită0ii
nr. 50 A și în perioada 08.05.2020 – 18.05.2020 (10 zile de la publicare).
Observa0iile publicului se primesc zilnic, sub semnătură și cu date de identificare la sediul APM Argeș, municipiul Pitești nr. 50 A în perioada
08.05.2020 – 18.05.2020 (10 zile de la publicare).

experienţă de peste 15 ani

partener prograMul

casa Verde

panouri solare
pentru Vară/iarnă (c.e.)
oferta cu montaj, şi în rate.

panouri solare pentru energie
termică cu tuburi vidate (de la 175 euro)
şi energie electrică cu celule fotovoltaice (la achiziţionarea unui
sistem se acordă bonusuri)

preþ de iMportator!

tel. 0744/190.020.

www. panourisolareclem.ro.

P IE R D U T

certiﬁcat

de

Cauţi un loc de muncă?
Sute de anunţuri de angajare în

Curierul zilei.

Anunturi de mare şi mică publicitate,
eficienţă şi profesionalism.

Alege ziarul cu cel mai mare tiraj!

înregistrare, tractor UTB, U 683
DT, seria 50UT1E0011L0405, pe
numele Niþu Nicolae Viorel. Se
declarã nul. (C.070520200005)

ANIMALE
CRESCÃTOR, vând pui ciobãnesc
german, pãrinþi cu pedigree, 3 luni.
0744620392. (C.010320200010)
VÂND pui ciobănesc german, rasă
pură,

6

săptămâni.

Te l .

0740060896.
VÂND porc 100 kg, 12 lei/kg. 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.

MAGIE

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

MATRIMONIALE
D OMN/Ã ,58 ani, locuinþã,
maºinã, ﬁnanciar stabil, caut
doamnã singurã, sincerã, fãrã
obligaþii, sã locuim împreunã, sã
formãm o familie. Nu mã
intereseazã sã aibã venit, doar
sinceritatea.
Ofer
to tu l
sentimental,
material.
0755576899. (C.270420200007)

MICI AFACERI
OFER împrumuturi. 0740574035.
(C.290420200001)
VREI sã ai propria ta afacere?
Oferim consultanþã ºi sprijin
pentru: înﬁinþare II, IF, PF A,
înregistrare
ﬁsca lã
A NA F ,
autorizaþii de funcþionare, evidenþã
contabilã, depunere declaraþii
ﬁscale ºi evidenþa salariatilor. Tel.
0755233107. (C.050520200012)
VÂND cabinã termopan 4 mp,
stare foarte bunã, preþ negociabil.
0721433012. (C.050520200014)

ANGAJÃRI
RESTAURANT Zaraza angajeazã
bucãtar ºi ajutor de bucãtar cu
experienþã. T el. 0764660555.
(C.040520200005)
ANGAJEZ muncitori în construcþii
ºi spaþii verzi. Asigur cazare.
0728221750. (C.050520200005)
MECAFLOR INVEST angajează
pentru punct de lucru Mărăcineni,
frezor pentru maşina alezat şi
frezat tip Bohrwerk AF 63. Tel.
0746270850.(C.181120190004)
S O CI E T A T E
construcþii
angajeazã instalator, zugrav,
zidar- faianþar, dulgher ºi ﬁerari
betonist. Tel. 0744324670;
0752072344. (C.270420200013)

S.C. angajează

MECANIC

ÎNTREŢINERE UTILAJE
CONSTRUCŢII. Salariu
motivant. Relaţii la tel.
0723359850.
S.C. DIVVOS SRL,
com. Mărăcineni
angajează

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

FIRMÃ autorizatã angajeazã în
construcþii muncitori caliﬁcaþi ºi
necaliﬁcaþi. Tel. 0756714974.
(C.280420200004)
ANGAJEZ muncitori caliﬁcaþi în
c o n s tr u c þi i c u p e r m i s d e
conducere ºi buldoexcavatorist,
din Piteºti ºi apropiere. Salariu
atractiv
+
bonuri.
Te l .
0744324676. (C.280420200009)
LABOR ATOR analize medicale
angajeazã: asistent medical,
biolog, chimist, biochimist. Tel.
0722511228. (C.f. 3440)
ANGAJEZ fete pentru video chat.
Salar iu
motivant.
Te l .
0744561795. (C.o.p.)
S.C. angajeazã agenþi de
securitate cu atestat pentr u
obiective în Piteºti. Tel.
0742163424. (C.181120190002)
FIRMÃ autorizatã angajeazã în
construcþii muncitori caliﬁcaþi ºi
necaliﬁcaþi. Tel. 0756714974.
(C.280420200004)

Vreau sã am un
loc de Muncã!
FAMILIE
de
pensionari
cãutãm sã îngrijim o
gospodãrie. Tel. 0755000581.

SERVICE TOP AGRO
angajeaza: SOFER

PROFESIONIST,
SOFER pentru
AUTOMACARA cu
atestat, MUNCITORI
depozit materiale de
constructii, Calinesti.
Tel. 0745056264.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
S.C. UDUP TOMIS S.R.L., titular al proiectului: ,,Desfinţare
parţială şi extindere construcţie existentă", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia
pentru Protecţia Mediului Argeş - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactulul asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru
proiectul: "Desfiinţare parţială şi extindere construcţie existentă", propus a fi amplasat în comuna Albota, sat. Albota, nr. fn,
jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la APM Argeş, cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii,
nr. 50, judeţul Argeş, în zilele de luni- vineri, între orele 10.0013.00,
precum
şi
la
următoarea
adresa
de
internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării
anunţului pe pagina de internet a APM Argeş.

S.C. DODI PLAST TECH
angajează:

- OPERATOR EXTRUDERIST cu experien0ă în
fabricarea foliei;

- MUNCITORI NECALIFICAI - bărba0i.
Tel. 0756198593

Societate de construcţii cu experienţă
angajează:

STRUNGARI, MUNCITORI CALIFICAŢI
în amenajări interioare şi exterioare.

Salarii atractive.

Telefoane: 0727 760 240; 0799 803 583.

S.C. COM DIVERS AUTO RO S.A.
ANGAJEAZÃ:

TINICHIGIU / VOPSITOR /
PREGĂTITOR VOPSITORIE AUTO

CONDIŢII:
- Persoană responsabilă, punctuală, cu ini0iativă
- Dinamism, aten0ie distributivă, lucru în echipă
SE OFERÃ:
- Salariu motivant + masă asigurată
- Acces la traininguri interne, mediu de lucru dinamic și șanse
reale de dezvoltare profesională

}

CV-URILE SE PRIMESC LA:
Sediul societă0ii: com. Bascov, str. Serelor nr. 41, jud.
Argeș. E-mail: sergiu.cernatescu@comdivers.ro
Tel.: 0723.292.285.

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

Fără injecţie doar cu picături
nou!!! exclusivitate în
argeş injecţii intraoculare
cu aVaStin +- ta
pentru degenereScenţa
maculară şi diabet.
la clinica de oftalmologie

doctor diaconu.

programări la tel. 0348/807890,
0348/807891, 0749/107756 sau
e-mail: contact@clinicadiaconu.ro.
Filme video pe www.clinicadiaconu.ro
ROMA2S TRANSYLVANIA
angajează

• 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.roma2sBgmail.com

ANGAJĂM

Firmă de conStrucţii angajează
●

Secretară ● tehnician deVize
Cerinţe: studii superioare

buldoexcaVatoriSt
mecanic ● inStalator
necaliFicaţi.
●

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

SALARIZARE COMUNITATE:

GAZE
■ INSTALATOR
GAZE(montat /demontat

TURCIA ŞI ANGLIA.

✮ 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
291/1259/2014 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, oferă
spre vânzare prin licita6ie 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 licita6ie 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
ob6in la tel: 0744470426.
ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul nr.
1288/1259/2011 la Tribunalul Specializat Argeș, oferă spre vânzare
prin licita6ie 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.

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

S.C. ANGAJEAZĂ

ŞOFERI TIR

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

- 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.

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 ■

fIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează

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

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL

ŞOFER TIR
angajează:

categ. B, C, E/ pentru transport intern .

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.

ANGAJĂM: - DESERVENT
POMPA BETON STAŢIONARĂ
- ŞOFER CATEG. C şi E
SALARIU MOTIVANT!
Tel. 0740.244.844.
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ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul nr.
1595/1259/2011 la Tribunalul Specializat Argeș, oferă spre vânzare
prin licita6ie 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.

contoare gaze).
Tel. 0722301315.

SC CONSTRUCTII
ANGAJEAZA URGENT

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

Vineri, 8 mai 2020

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.

●

lăcătuş
muncitori

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

ŞOFERI TIR

COMUNITATE,

●

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.
■

Publicitate

operaţii de
cataractă

