● 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 maºinã de spãlat r ufe,
Indesit.
Tel.
0726062842.
(C.150520200003)
VÂND maºinã de spãlat Indesit,
ºifonier 2 uºi, plasmã TV-Toshiba.
0751631084. (C.150520200016)

Anunþuri la telefon
VÂND iapã cu cãruþã, baloþi, butie,
butoaie, bolþari. 0729321359.
VÂND maºinã de spãlat Indesit,
ºifonier 2 uºi, plasmã TV-Toshiba.
0751631084.

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
VÂND SuperNova, taxe achitate.
Te l .
0755386700.
(C.120520200009)
CUMPÃR auto pentru programul
Rabla.
T el.
0745141627.
(C.050520200006)
VÂND voucher. Tel. 0761687014.
(C.050520200007)

STRÃINE
VÂND Skoda Superb, 2004,
Diesel, proprietar. Nu necesitã
investiþii.
2 .9 0 0
euro.
0740078237. (C.110520200005)
VÂND Clio, full, ITP valabil, 5.000
lei, negociabil. 0726189328.
(C.150520200004)
VÂND Ford KA, 3.500 lei. Tel.
0726189328. (C.150520200005)

VÎNZÃRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã, mobilatã,
liberã, zona Craiovei, et. 3. Tel.
0728062240. (C.130520200013)

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)
VÂND apartament 90 mp, etaj 2,
vilã Tr ivale, 90.000 euro. Tel.
0722680453. (C.120520200005)
VÂND apartament, 60 mp, etaj 3
(mansardã ), vilã Trivale, 60.000
euro.Tel.
0722680453.
(C.120520200006)
VÂND apartament 2
camere, la 10 km de
Piteºti. Apartamentul
are 40 mp, boxã
separatã 260 mp teren,
toate utilitãþile ºi totul
schimbat, nou, la cheie.
Preþ 23.000 euro. Tel.
0720411585.
(C.130520200006)

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)

CASE
VÂND casã la cheie Smeura lângã tipograﬁe. Tel. 0744673219.
(C.130220200008)
V ÂN D / s c hi m b c as ã Bu de as a,
renovatã total, toate utilitãþile, totul
n ou
.Te l.
0 734 91 700 3
(C.160320200008)

CERTIFICAT
ENERGETIC

OFER închiriere apartament 3 camere, conf. 2,
et. 1, Banat, centralã,
180 euro. 0721301720.
(C.130520200008)

www.certificatenergetic-arges.ro

OFER spre închiriere garsonierã
confort I, mobilatã ºi utilatã, zona
Eremia Grigorescu, numai pentru
nefumãtor i. Tel. 0748040407;
0348/421987. (C.050520200018)
ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere,
PrunduLidl,
1.200 lei.
0720061197. (C.150520200019)
OFER închiriere apartament 2
camere, mobilat, utilat, Gheorghe
Doja- Craiovei, 230 euro. T el.
0722522791. (C.110320200010)
PRIMESC în gazdã fatã/ doamnã,
termen lung, 150 lei. 0740611802.
(C.120520200010)
ÎNCHIRIEZ garsonierã la casã,
pentru
tineri
nefumãtori,
semicentral, contorizatã, intrare
separatã, 500 lei. 0733929438.
(C.120520200001)
GARSONIER Ã
Dedeman,
complet mobilatã, utilatã. Tel.
0740128886. (C.120520200002)

CADASTRU
Tel. 0248 610 093, 0744 815 510
www.cadastru-arges.ro
ARGEªELU- Mãrãcineni, 2 case
alãturate, recent ﬁnisate, toate
utilitãþile, 1.300 mp, intravilan,
77.000 euro. 0721945770.
(C.040520200001)
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)

TERENURI
TEREN intravilan ªtefãneºtiPrimãverii, 8.000 mp, utilitãþi,
parcelabil,
negociabil.
0729151416. (C.050520200008)

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

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

ÎNCHIRIEZ

HALĂ SERVICE,

STRADAL,
Depozitelor, 200 - 436 mp.
Tel. 0799 00 88 33.
Liceul
T ehnologic
Victor
Slãvescu- R ucãr scoate spre
închiriere spaþiu 20 mp, în incinta
unitãþii ºcolare, punctul magazii,
neracordat la utilitãþi. Tel. 0248/
542689. (C.f. 3156)

ÎNCHIRIERI
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)

senzaţii tari!

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. (C.140520200011)
BRUNETÃ, sunã-mã ºi vin la tine! Piteºti. 0727695729. (C.150520200012)
MASAJ de relaxare numai pentru persoane serioase. 0751329835. (C.100420200001)

OFER spre închiriere
apartament 2 camere,
central, mobilat,
complet utilat, centralã,
termopane, preþ
negociabil. Tel.
0726303712.
(C.120520200002)

ÎNCHIRIEZ apartament , et. 2, în
vilã, Trivale, 400 euro, Tel.
0722680453. (C.120520200004)
OFER închirier e garsonierã,
mobilatã, toate utilitãþile, 800 lei.
Te l .
0771403810.
(C.140520200001)
OFER închiriere apartament 2
camer e, N ord, izolat, mobilat,
utilat, centralã. Tel. 0771418447.
(C.140520200004)
OFER închiriere
apartament 2 camere,
et. 1, bloc nou, 75 mp,
complet utilat ºi mobilat
modern, cart. Tudor
Vladimirescu, 300 euro.
0745621948. (C.f. 3444)

PRIMESC în gazdã salariaþi(
bãieþi/ fete), Piteºti. Tel.
0748318889;
0729567965.
(C.140520200014)
ÎN CH IRIEZ
apartament
Ultracentral, de lux, (str. Victoriei),
250 euro. T el. 0721142341.
(C.140520200005)
ÎN CH IRIEZ garsonierã de lux,
Craiovei, termen scurt, 350 euro.
0745056440. (C.150520200020)

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.
OFER închiriere apartament 2
camere, mobilat modest, utilat,
centralã termicã, izolat, 1.000 lei.
Te l .
0729060711.
(C.150520200013)
OFER spre închiriere apartament
2 camere mobilat, centrală, Popa
Şapcă.
Tel
0745427170.
(C.060520200005)
OFER închiriere o camerã în
apartament,
Prundu.
0348/405519;
0724728098.
(C.150520200006)
OFER gazdã unei doamne
rãmasã fãr ã locuinþã, contra
menaj.
0751631084.
(C.170520200019)

LOCURI DE VECI
VÂND 2 cripte în cimitirul Valea
Mare- Zãvoi. Tel. 0762080803.
(C.120520200001)

CUMPÃRÃRI
IMOBILIARE
PARTICU LAR ,
cumpãr
gar sonier ã confort redus sau
c a me r ã
cãmin,
P i te º ti .
0751631084. (C.170520200018)

SERVICII
ÎNGRIJIRE
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)
CAUT sã îngrijesc o bãtrânã în
Piteºti/ zone limitr ofe. Tel.
0739889914. (C.150520200014)

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 ■ Compar/mentări generoase.
0799 00 88 33 / www.maiateilor.ro

Luni, 18 mai 2020

ELECTRONICE

APARTAMENTE NOI - TEILOR

Mica publicitate

PRESTÃRI
SERVICII
ZIDÃRIE, tencuieli, glet, faianþã,
gresie, termosistem. Preþuri fãrã
concurenþã. Tel. 0745430252.
(C.040520200003)
CONSTRUIM ºi ﬁnisãm locuinþe.
T el.
0720538595.
(C.140520200012)
EXECUTÃM în echipã tencuieli,
termosistem, tencuialã decorativã
structuratã, glet, rigips, ºape,
garduri, acoperiºuri, electricã,
par chet la preþuri avantajoase.
T el.
0760857245.
(C.270420200002)
A M E NA J Ã RI
interioare.
0754439345. (C.110520200004)
FINISÃRI interioare cu preþ redus.
0739915493. (C.120520200003)
C ADASTRU -car te
funciarã!
T erenuri- 390 lei! Apartamente250 lei! Certiﬁcat energetic.
0723290682. (C.130520200001)
EC HIPÃ
executã
o ri c e
construcþie. T el. 0787822000.
(C.130520200007)

Luni, 18 mai 2020

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.
[P R IM U L ]
(C.231220190007)
T RA NS P O RT
mobilã.
0746063023. [ al-3- lea] LUAT
CALCULATORUL inclusiv 1 mai.
plãtit 1 AN. DE PUS DIFERENÞA
(C.140520200010)
EXECU TÃM construcþii case,
tencuieli,
zugrãveli,
ri g i p s ,
termosistem, instalaþii sanitare,
electrice, faianþãri. 0768554950.
(C.140520200008)
EXECU TÃM construcþii case,
tencuieli,
zugrãveli,
ri g i p s ,
termosistem, instalaþii sanitare,
electrice, faianþãri. 0733182097.
(C.140520200009)

PIERDERI
PIERDUT certiﬁcat în scop TVA,
aparþinând societãþii Pit- F lor
Expedition SR L, CU I RO
36995356. Se declarã nul.
(C.150520200009)

MATRIMONIALE
DOMN, piteºtean, 40 ani, brunet,
1.70/ 65 kg caut perechea
potrivitã. Sunt singur . Posed
locuinþã.
0760034137.
(C.150520200021)
TÂNÃR, înalt, sincer, nealcoolic,
am un bãiat caut domniºoarã/
doamnã, serioasã, frumoasã
pentru prietenie/ cãsãtorie.
0755386700. (C.120520200011)

MESAJE
ÎNDOLIATE
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Familia Sivu, cu durere şi
tristeţe, este alături de
familia Vlaicu cu ocazia
trecerii în nefiinţă a celui
ce a fost ing. Vlaicu Dan.
Dumnezeu sa-l ierte şi sa-l
odihnească în pace!

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

vreau sã am un
loc de muncã!

Curierul zilei.

TÂNÃR, solicit angajare ca
necaliﬁcat în construcþii, cu
posibilitate
de
cazare.
0746980790.

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.

VÂND 2 vaci gestante( 9 luni) ºi
viþea de 1 an. Tel. 0742046736.

MICI AFACERI
OFER împrumuturi. 0740574035.
(C.110520200001)
VÂND cabinã termopan 4 mp,
stare foarte bunã, preþ negociabil.
0721433012. (C.050520200014)
VÂN D spãlãtorie service auto,
ªtefãneºti, 560 mp, deschidere 25
m, pretabil orice, 140.000 euro.
Tel.
0784419090.
(C.110520200008)

ANGAJÃRI
ANGAJEZ fete pentru video chat.
Salariu
m o ti v a n t.
Te l .
0744561795. (C.o.p.)
AN GAJÃM meseriaºi caliﬁcaþi,
necaliﬁcaþi
în
construcþii.
0767591605. (C.110520200003)
ANGAJEZ muncitori în construcþii
ºi spaþii verzi. Asigur cazare.
0728221750. (C.050520200005)
LABORATOR analize medicale
angajeazã: asistent medical,
biolog, chimist, biochimist. Tel.
0722511228. (C.f. 3440)

Sc angajeaza: - Zidari
- Zugravi
- munciTori
necalificaţi
- şofer categ. B.
Tel. 0731 939 021.
FIRMÃ autorizatã angajeazã în
construcþii muncitori caliﬁcaþi ºi
necaliﬁcaþi. Tel. 0756714974.
(C.280420200004)
S.C. Angajeazã muncitori în
domeniul amenajãrilor interioare
(cunoscãtori rigips, glet, vopsea).
Tel.
0724201923.
(C.110520200006)
MECAFLOR INVEST angajează
pentru punct de lucru Mărăcineni,
frezor pentru maşina alezat şi
frezat tip Bohrwerk AF 63. Tel.
0746270850.(C.181120190004)
AN GAJEZ
spãlãtor
auto,
ªtefãneºti. Salariu motivant. Tel.
0784419090. (C.110520200007)
AN GAJÃM zidari, faianþari,
zugravi, cu experienþã. Salariu de
la 3.000 lei. 0756313796.
(C.120520200003)
FIRMÃ autorizatã angajeazã în
constr ucþii muncitori caliﬁcaþi
ﬁnisaje interioare ºi case la roºu.
0756714974. (C.130520200005)

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

Anunturi de mare şi mică publicitate,
eficienţă şi profesionalism.

TÂNÃR, 1,85, brunet, ochii
albaºtri, singur, 39 ani, casã,
serviciu, fãrã vicii, doresc sã
cunosc o fatã, 30-45 ani, pentru
cãsãtorie. Seriozitate. Tel.
0746087163. (C.150520200018)

ANIMALE

ROMA2S TRANSYLVANIA
angajează

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

Alege ziarul cu cel mai mare tiraj!

ANGAJEZ vânzãtor ºi muncitor
necaliﬁcat. Tel. 0740177251.
(C.140520200003)
ANGAJEZ ºofer TIR 20 tone,
pentru intern; tur- retur ºi
Comunitate. Tel. 0767772001.
(C.170520200009)
AN GAJÃM în construcþii. Tel.
0720538595. (C.140520200013)

FIRMÃ angajeazã meseriaºi în
termosistem.
0741931413.
(C.140520200006)
FI RMÃ
de
Construcþi i
angajeazã: sudori , l ãcãtuºi ,
faianþari, rigipsari, vopsitori ºi
munci tori
necali ﬁcaþi
în
amenajãri interioare/ exterioare.
S a la r iu
motivant.
T el .
0 7 4 3 2 1 1 4 4 3 .
(C.150520200008)

CIPCOS MAR COMPLEX SRL

MANIPULANŢI MĂRFURI la depozitele din
angajează

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.
Program de 5 zile pe săptămână.
■ PAZNIC pentru depozitul de materiale de
construcţii din Poiana Lacului.
■

Relaţii, la telefon 0744.508.005.

SC ALFA ROM

angajeaza pentru atelierul din Maracineni:
- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE - 3 posturi,
cunoscător desen tehnic, cu experienţă;
- OPERATOR LASER DEBITARE TABLĂ - 1 post
- MUNCITORI NECALIFICAŢI - 2 posturi
Se oferă salariu motivant, transport pe ruta
Piteşti-Mărăcineni, bonuri de masă.
Selecţia se face pe bază de interviu şi probă de lucru.
Informaţii, la tel. 0726372251.
CV, la e-mail: recrutare@alfarom.net
Fax 0348401904.
Firmă cu experienţă
în construcţii
angajează: ingineri
construcţii,
maeştri,
electrician şi buldoexcavatorist.
Salarii atractive.
Tel.: 0799803583 sau
0727 / 760 240

AGEXIM SPEDITION
angajează

ŞOFER TIR

Comunitate şi
tur - retur.

Tel. 0732950039,
0723607608.

Pentru dezvoltarea activitatii de distribu.ie carne porc,

FERMA PORCUL DE BAILESTI SRL din Pitesti,
angajeaza

GESTIONAR, MANIPULANT ABATOR si
SOFER cat.C+E, cu atestat marfa.
De preferat persoana cu domiciliul in Pitesti.
Relatii la telefoane: 0747494071, 0731033575.

Firmă de construcţii angajează
●

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

experienţă de peste 15 ani

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

casa verde
panouri solare pentru energie
termică cu tuburi vidate (de la 175 euro)
şi energie electrică cu celule fotovoltaice (la achiziţionarea unui

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.
ANGAJĂM ŞOFER

sistem se acordă bonusuri)

pentru LIVRARE
PRODUSE de
PANIFICAŢIE.

preþ de importator!

tel. 0744/190.020.

www. panourisolareclem.ro.

S.C. NEW DESIGN
COMPOSITE

Tel. 0756049965.

angajează

MODELOR/
MATRIŢER

S.C. angajează

MECANIC

cu experienţă în fibră de
sticlă (part time).
Relaţii la tel
0744.626.100

ÎNTREŢINERE UTILAJE
CONSTRUCŢII. Salariu

Societate de construcţii
cu experienta
angajeaza tineri

SERVICE TOP AGRO
angajeaza: SOFER

motivant. Relaţii la tel.
0723359850.

ANGAJĂM: - DESERVENT
POMPA BETON STAŢIONARĂ
- ŞOFER CATEG. C şi E
salariu motivant!
Tel. 0740.244.844.
INGINERI

îsn constructii (constituie
avantaj – varsta 25+) si
Maistri in constructii salarii atractive.
Tel.: 0799 803 583;
0740 875 433

Angajez

ŞOFER LIVRATOR
PRODUSE
ALIMENTARE.
Tel. 0744363825.

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

ANGAJEZ ŞOFER
AUTOBASCULANTĂ 8 X
4, PUNCT DE LUCRU
ALEXANDRIATELEORMAN. 170 lei/ zi.
Tel. 0745349423.

S.C. DODI PLAST TECH
angajează:

- OPERATOR EXTRUDERIST cu experien.ă în
fabricarea foliei;

- MUNCITORI NECALIFICAI - bărba.i.

}

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.

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

S.C. CLASS PRODCOM ANDRIMAR S.R.L.- societate în faliment,
J03/1334/2004, CIF 16549243, cu sediul în Piteşti, bdul Republicii, bl. D5A,
sc.A, et.5, ap.20, dosar 407/1259/2016, prin lichidator judiciar,
organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru bunurile
bunurile mobile din patrimoniu, respectiv Utilaje agricole și echipamente
tehnologice, conform inventar. Preţul de pornire pentru fiecare bun mobil
în parte la licitaţiile organizate va fi egal cu 90% din valoarea estimată prin
Raportul de evaluare din data de 27.12.2018 întocmit de către evaluatorul
autorizat Popescu Cristian, membru titular ANEVAR. Licitaţiile pentru
vânzarea bunurilor mobile vor avea loc în zilele de 29.05.2020;
12.06.2020; 26.06.2020 și 10.07.2020, ora 11.00, la sediul profesional al
lichidatorului din mun. Piteşti, str. Maior Ghe. Şonţu, bl. D6, sc. B1, ap. 1,
jud. Argeş. Preţurile menţionate anterior nu conţin TVA. Se va aplica TVA
în funcţie de prevederile legale în vigoare la data transferului dreptului
de proprietate. Conversia preţului în lei se va efectua utilizând cursul
B.N.R. valabil la data organizării licitaţiilor. Toţi cei care posedă un drept
real asupra bunurilor scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea
decăderii, să facă lichidatorului dovada acestuia până în ziua licitaţiei. În
vederea participării la licitaţie, ofertanţii vor depune la sediul
lichidatorului, cel mai târziu până la ora licitaţiei oferta de cumpărare,
dovada plăţii cauţiunii în cuantum de 10 % din preţul de pornire al
licitaţiei, dovada cumpărării caietului de sarcini în cuantum de 500 lei
(chitanţa, în copie); cererea de participare la licitaţie publică şi oferta de
cumpărare cu specificarea bunului; împuternicire în cazul persoanelor
juridice; acordul de acceptare a documentaţiei, condiţiilor, termenilor şi
clauzelor Caietului de sarcini. Contul în care se va achita cauţiunea este
RO43 BREL 0002 0014 6904 0100, deschis la Libra Internet Bank S.A.Sucursala Piteşti. Relaţii suplimentare la tel. 0248.217428.

S.C. Carola Plus Trading S.R.L.- în faliment, J03/295/2002, CUI 14579256,
cu sediul în Ștefănești, str. O2elești, nr.76, jud.Argeș, prin lichidator
judiciar, organizează licitaţii publice deschise cu strigare pentru vânzarea
bunului imobil din patrimoniul debitoarei: „Teren în suprafaţă totală de
10.597 mp, arabil”, situat în extravilanul oraşului Ştefăneşti, tarlaua 18,
parcela 1305, jud. Argeş, identificat cadastral cu nr. 3.371, înscris în cartea
funciară nr. 3276 a localităţii Ştefăneşti-Argeş. Preţul de pornire a
licitaţiilor: 45.000 lei conform ofertei înregistrate la lichidatorul judiciar
sub nr. 666/06.05.2020, sumă ce reprezintă 50,39% din valoarea estimată
prin Raportul de evaluare din data de 03.06.2015 întocmit de către
evaluatorul autorizat Căpăţînă George-Tiberius, membru titular ANEVAR.
Licitaţiile vor fi organizate în zilele de 26.06.2020; 10.07.2020; 24.07.2020;
07.08.2020; 21.08.2020; 04.09.2020; 18.09.2020; 02.10.2020;
16.10.2020; 30.10.2020; 13.11.2020 şi 27.11.2020, ora 10.30, la sediul
profesional al lichidatorului din Piteşti, str. Maior Ghe. Şonţu, bl. D6, sc.
B1, ap. 1, jud. Argeş. Toţi cei care posedă un drept real asupra bunului
scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă
lichidatorului dovada acestuia până în ziua licitaţiei. În vederea participării
la licitaţie, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului, cel mai târziu
până la ora licitaţiei: oferta de cumpărare; dovada plăţii cauţiunii în
cuantum de 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul RO91 BREL
1200 3670 9RO1 1001 deschis la LIBRA BANK ; dovada cumpărării caietului
de sarcini în cuantum de 1.000 lei (chitanţa, în copie); cererea de
participare la licitaţie publică şi oferta de cumpărare cu specificarea
bunului; împuternicire în cazul persoanelor juridice; acordul de acceptare
a documentaţiei, condiţiilor, termenilor şi clauzelor Caietului de sarcini.
Relaţii la tel. 0248.217428.

Societate Comercială
angajează

ECONOMIST

ŞOFERI TIR

TRANSPORT INTERN
ŞI TUR- RETUR.
Tel. 0747096285.

Subsemnatul Andreescu Marius inainteaza un Plan
Urbanistic de Detaliu pentru investitia “CONSTRUIRE
LOCUINTA P+2E” in municipiul Pitesti, strada
Garoafelor nr. 3B, judet Arges.
Documentatia poate fi consultata la Primaria
Municipiului Pitesti, camera 27A.

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.

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează:

● ŞOFER

TIR categ. B, C, E/ pentru transport intern.
● MUNCITOR-MUNCITOARE fibră de sticlă
● GESTIONAR ● STIVUITORIST.

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.

SC EDEN DESIGN SRL angajează:

- ŞEF SANTIER
- INGINER INSTALAŢII
- INSTALATORI
- ELECTRICIENI
- LUCRĂTORI ÎN CONSTRUCŢII

Oferim salarii avantajoase şi decontarea transportului.
CV-urile la e-mail: office@eden-design.ro
/razvan.predescu@eden-design.ro
Adresa: Pitesti, str. Depozitelor nr. 8-10
TEL. 0740 009 470/0721 140 088
FIRMĂ CONFECŢII
TEXTILE angajează:

CONFECŢIONERI

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

Tel. 0741331308.

SC ARGIF SA angajează:

MAISTRU / INGINER
specializare construcţii
sau IF pentru şantier.
Pachet salarial motivant
plus bonuri de masă.
Tel. 0248 219309.

SC angajeaza:
■ PROIECTANT

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

SC în domeniul
construcţiilor

angajează
în condiţiile legii:

ZIDAR, DULGHER.
Tel. 0744678116.

SOCIETATE
COMERCIALA angajează

STIVUITORIST,
MANIPULANT
și AJUTOR GESTIONAR
pentru depozit materiale
de construc3ii situat
în Bascov. Salariu + tichete
de masă. Program de lucru
8 ore. CV-urile se pot
transmite pe:
office@alvvimar.ro
Rela2ii la tel. 0744.519.013.

Societate de transport
cu experienta angajeaza

CONDUCATORI
AUTO

SC LAGUNA
TECHNOLOGY

INTERNATIONALI
Telefon: 0740 875 433.

dubă frigo 40 tone.

Societate de construcţii
cu experienţă angajează
INGINERI, MAIŞTRI,
ELECTRICIENI, BULDO-EXCAVATORIŞTI,
DESERVENŢI utilaje,
LĂCĂTUŞI MECANICI şi
SUDORI.
Salarii atractive.
Tel.: 0727 760 240; 0799
803 583.

angajează

ŞOFERI

Relatii la tel.
0721.828.130.

SC CONSTRUCTII
ANGAJEAZA URGENT

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

S.C. angajează:
LĂCĂTUȘ MECANICI;
SUDORI ELECTRICI și CO
2. Salariu net(în mână)
de la 2.600 lei +
1 bon masă/ zi.

Tel. 0726348221.

RED PROIECT CONCEPT
SRL angajează

BULDOEXCAVATORIST.
CV mail
ramona.dragusin@
yahoo.com.
Tel. 0759 018184.

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
Angajează:

ŞOFER TIR,
CAMION CU REMORCĂ (MACARA)

Cerinţe:
- Permis de conducere categoriile B,C,E
- Atestat profesional pentru transport marfuri generale
- Autorizatie ISCIR categoria A
- Card tahograf.

STIVUITORIST

Cerinţe:
- Studii medii
- Experienta intr-un post similar.
Asteptam 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.

CONVOCATOR
În conformitate cu dispozi2iile art. 13, art. 110, art. 111 alin
(1) si alin. (2) lit (a si e), art. 121 din Legea nr.31/1990
privind societă2ile comerciale, republicată cu modificările și
completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 13,
alin.1 lit. (a, f si i), art. 14 lit. b), art. 16, alin. (1), lit. (d, f, g,
m și n) și alin. (2), art. 31, art. 33, art. 36, alin. (3, 6 și 7) din
actul constitutiv al S.C. Servicii Edilitare pentru
Comunitate Mioveni S.R.L se convoacă prin Director
General și Administrator Unic, ec. Nicolae Tudose,
Adunarea Generală ordinară a Asocia2ilor în data de
20.05.2020, orele 18.00, în sala de Consiliu a orașului
Mioveni, B-dul Dacia, nr.1 cu următoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea raportului de gestiune al Directorului General
pentru anul 2019 si a raportului asupra sistemului de
control intern managerial;
2. Aprobarea Raportului auditorului independent privind
situatiile financiare la data de 31.12.2019;
3. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2019, a
bilantului, contului de profit si pierdere si a anexelor la
bilant;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Directorului General
si Directorului Economic pentru exercitiul financiar 2019;
5. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2019;
6. Aprobarea executiei bugetare pe anul 2019 precum si
propunerile de investitii pentru anul 2020.
7. Aprobarea organigramei, a statului de functii pe anul
2020, precum si prelungirea actualului contract colectiv de
munca pentru o perioada de 2 ani;
8. Aprobarea investitiilor, achizitiilor de bunuri si dotari
efectuate in anul 2019 din profitul exercitiului financiar
2018, din activitatea proprie si din capitalul social;
9. Avizarea personalului numit de directorul general care
desfasoara activitati de control financiar preventiv propriu
in cadrul S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni
S.R.L, conform O.G. 119/31.08.1999 privind controlul
intern si controlul financiar preventiv.
10. Aprobarea Procesului verbal privind rezultatele
inventarierii patrimoniului societatii inregistrate in
contabilitate potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr.
82/1991 si OMFP nr. 2861/2009 privind organizarea si
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor si capitalurilor proprii, puse de acord cu situatia
reala a elementelor de natura activelor, datoriilor si
capitalurilor proprii stabilita pe baza inventarului.
11. Diverse.
În cazul în care pe data de 20.05.2020 nu se întrunește
cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor, se
convoacă a doua Adunare Generală ordinară a Asocia2ilor
pentru data de 28.05.2020, orele 17,00 în același loc, cu
aceeași ordine de zi.
Convocarea se publică pe site-ul societă2ii, pentru liberul
acces al asocia2ilor și în mass-media locală.
ADMINISTRATOR, Tudose Nicolae – Director General
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cu experienta.
Relaţii la tel.
0732100513.

ANGAJEZ

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

operaţii de
cataractă

Luni, 18 mai 2020

Subscrisa Tasmania S.R.L. - societate în faliment, cu sediul social în mun.
Piteşti, str. Mihai Viteazu, bl. D22, sc. A, ap. 16, jud. Argeş; CIF: 3734249,
J03/783/1993, prin lichidator judiciar, organizează licitaţie publică
deschisă cu strigare pentru bunul imobil din patrimoniul debitoarei:
Proprietate imobiliară compusă din teren în suprafaţă de 27.000 mp,
situat în extravilanul localităţii Bradu, jud. Argeş, înscris în cartea funciară
nr. 84533 (nr.CF veche 4470) a localităţii Bradu, nr. cadastral al corpului
de proprietate 84533 (nr.cadastral vechi 3569); Preţul de pornire a
licitaţiei este de 7.560 euro. Preţul menţionat anterior nu conţine TVA.
Se va aplica TVA în funcţie de prevederile legale în vigoare la data
transferului dreptului de proprietate. Conversia preţului în lei se va
efectua utilizând cursul B.N.R. valabil la data organizării licitaţiilor.
Licitaţiile pentru vânzarea imobilului vor avea loc la ora 11.00 în zilele de
26.06.2020; 10.07.2020; 24.07.2020; 07.08.2020; 21.08.2020;
04.09.2020; 18.09.2020; 02.10.2020; 16.10.2020; 30.10.2020; 13.11.2020
şi 27.11.2020, la sediul profesional al lichidatorului din Piteşti, str. Maior
Ghe. Şonţu, bl. D6, sc. B1, ap. 1, jud. Argeş. Toţi cei care posedă un drept
real asupra bunului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii,
să facă lichidatorului dovada acestuia până în ziua licitaţiei. În vederea
participării la licitaţie, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului, cel
mai târziu până la ora licitaţiei oferta de cumpărare, dovada plăţii cauţiunii
în cuantum de 10 % din preţul de pornire al licitaţiei, dovada cumpărării
caietului de sarcini în cuantum de 1.000 lei (chitanţa, în copie); cererea de
participare la licitaţie publică şi oferta de cumpărare cu specificarea
bunului; împuternicire în cazul persoanelor juridice; acordul de acceptare
a documentaţiei, condiţiilor, termenilor şi clauzelor Caietului de sarcini.
Contul în care se va achita cauţiunea este RO79 BREL 0002 0004 1005
0100, deschis la Libra Internet Bank S.A.- Sucursala Piteşti. Relaţii
suplimentare la tel. 0248.217428.

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

S.C. PĂPUŞA S.R.L. - în faliment, in bankruptcy,en faillite – prin lichidator
judiciar, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru bunurile
societăţii: Stocuri de materii prime, ambalaje și mărfuri, conform listei de
inventar. Preţul de pornire a licitaţiilor: 100% din valoarea înscrisă în
contabilitate. Metoda de vânzare a bunurilor mobile: licitaţie publică cu
strigare conform prevederilor vechiului Cod de procedură civilă.
Modalitatea de vânzare a bunurilor imobile: vânzare individuală. Prima
licitaţie va avea loc în data de 22.05.2020, ora 12.00, la sediul
lichidatorului judiciar din mun. Piteşti, str. Maior Gh. Şonţu, bl. D6, sc. B1,
ap.1, jud. Argeş. În vederea participării la licitaţie, ofertanţii vor depune
la sediul lichidatorului, cel mai târziu până la ora licitaţiei oferta de
cumpărare, dovada plăţii cauţiunii în cuantum de 10 % din preţul de
pornire al licitaţiei în contul RO19 BREL 0002 0009 3214 0100 deschis la
Libra Internet Bank S.A Sucursala Piteşti, cererea de participare la licitaţie
publică şi oferta de cumpărare cu specificarea bunului; împuternicire în
cazul persoanelor juridice; acordul de acceptare a documentaţiei,
condiţiilor, termenilor şi clauzelor caietului de sarcini.În caz de
neadjudecare, licita2iile vor fi organizate în fiecare zi lucrătoare de vineri,
la aceeași oră și în acelaşi loc. Relaţii la tel. 0248.217428.

