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● Tarifele sînt postate pe www.curier.ro, la secþiunea publicitate.
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APARTAMENTE NOI - TEILOR
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la cheie, complet finisate,
toate utilităţile, 220 mp,
P+1+M, 115.000 euro

VÎNZÃRI
DIVERSE
VÂND cabinã termopan 4 mp, stare
f o a r t e b u n ã , p r e þ n e g o ci a b i l .
0721433012. (C.200520200012)
V Â N D b i b l i o te c ã c u º i fo n i e r ;
m a ºi n ã d e sp ã l a t ; ca n a p e a
e x t e n si b i l ã .
075163108 4.
(C.240520200007)

CUMPÃR auto pentru programul
R abl a.
Tel.
074514162 7.
(C.050520200006)
VÂND voucher. Tel. 0761687014.
(C.050520200007)

STRÃINE
VÂN D BM W 316 i . T el .
0732437 018;
075629046 9.
(C.220520200002)
PROPRIETAR, vând Fiat Albea, an
2005, km 138.000, full. Preþ 1.350
euro, negociabil. Tel. 0737510284.
(C.220520200009)

VÎNZÃRI
IMOBILIARE
GARSONIERE
VÂN D
gars onie rã
l ângã
Universitatea Brâncoveanu. Tel.
0772271390. (C.200520200011)
OFER spre închiriere garsonierã
mobilatã, utilatã, centralã termicã,
z ona Rola st, 600 lei. Tel.
0756867200. (C.220520200005)
VÂND gars onierã dec omandat ã,
mobilatã, utilatã, Craiovei- centru,
preþ negociabil. Tel. 0721337882.
(C.250520200006)
VÂND garsonierã Gãvana 2. Tel.
0753482894. (C.250520200018)

Apartamente
2 camere
V Â N D a p a r ta m e n t 2 c a m e r e ,
Rãzboieni, etaj 4. Tel. 0721411558.
(C.250520200010)

Aici se oferă

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)

VÂ ND apartament 2 camere,
M i o ve n i - z o n ã c e n t r a l ã , e t a j 3 ,
iz olat interior /e xterior, centralã
pr opr i e.
T el .
072597 4800.
(C.180520200015)
VÂND apartament 2 camere, cf. 1,
semidecomandat, et. 1, mobilat,
C r a i o ve i , 5 9 . 0 0 0 e u r o . T e l .
0766210483. (C.180520200009)
VÂ ND apartament 2 camere,
Ultracent ral,
confo rt
I,
superîmbunãtãþit, Piteºti, 57.500
eur o.
Tel.
072646 1483.
(C.220520200011)

Apartamente
4 camere
VÂND apartament 4
camere, etaj 4/10,
Ultracentral, dotãri, preþ
80.000 euro, negociabil.
Tel. 0741181535.
(C.180520200023)

CASE
VÂND urgent vilã, Trivale lîngã
M a g i c p o z i þ i e e xc e l e n t ã , t o a t e
ut ilitãþ ile,
negoc iabil.
T el .
0739950247. (C.150420200001)

TERENURI
CERTIFICAT
ENERGETIC

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

TEREN intrav ilan ªtef ãneºt iPrimãverii, 8.000 mp, utilit ãþi,
parc elabil,
n e g o ci a b i l .
0729151416. (C.050520200008)
VÎ ND 1. 800 mp teren, t oate
utilitãþile, Smeura( 1 km de Piteºti).
T el .
074686 7616.
(C.220520200004)

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

VÂND teren 900 mp, Piteºti, str.
Baloteºti, cu autorizaþie construcþie
P+ M . T el . 07 32938094.
(C.180520200003)
VÂND 1.700 mp teren intravilan,
Drãganu, situat la 2.5 km de Hanul
Valea Ursului, deschidere 16.5 m,
la DN Piteºti- Râmnicu Vâlcea,
parþial împrejmuit, utilitãþi la poartã:
a p ã , c u r e n t , ca n a l i za r e . P r e þ
negociabil. Tel. 07 40048996.
(C.220520200003)

SPAÞII

OFER spre
ÎNCHIRIERE HALA

pretabil
Comercial |Service|Depozit,
stradal: Strada Depozitelor.
Tel. 0799 00 88 33.
ÎNCHIRIEZ s paþiu c omercial 75
mp,
zo n ã
ce n t r a l ã .
Tel.
0724086393. (C.200520200003)

VÂND CHIOSC
TERMOPAN,
amplasat stadal în Piteºti,
vad pietonal, în apropiere
de ºcoalã, liceu, spital.
Tel. 0750793901.

ÎNCHIRIERI
PARTICULAR
of er
c a sã
bãt râneasc ã la þarã, 20 km de
Piteºti, unei familii nevoiaºe, maxim
3 persoane, cu serviciu în Piteºti.
Tel. 0731031114. (C.f. 3440)
OFER spre închiriere garsonierã,
confort I, Trivale, utilatã, 44 mp,
750 l ei . T el . 07 40947629.
(C.210520200001)
OFER închiriere
apartament 3 camere,
conf. 2, et. 1, Banat,
centralã, 180 euro.
0721301720.
(C.130520200008)

senzaţii tari!
DO AMNÃ
m a tu r ã .
T el .
0723035575.
(C.250520200015)
BLONDÃ, ochi albaºtri, sunã-mã ºi nu vei regreta. Tel.
0754425494 (C.250520200016)
OANA. Te aºt ept la mine pent ru clipe de vis.
0740905831. (C.250520200017)

PRIMESC în gazdã salariatã sau
p e n si o n a r ã ,
Trivale.
Tel.
0733011470. (C.040520200002)
ÎNCHIRIEZ
a p a r ta m e n t
Ultracentral, de lux, (str. Victoriei),
250 euro. Tel. 0721142341.
(C.140520200005)
PRIMESC în gazdã, s tr. Þepeº
Vodã 24. Tel. 0751769263.
(C.180520200001)
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)

OFER spre închiriere garsonierã
mo bilatã ,
ut ilat ã,
l ângã
Univ ersitatea B rânc ove anu. Tel.
0742152791. (C.210520200013)
OFE R în chiriere apartament 2
camere, de lux , mobilat, utilat,
Craiovei- bloc nou, 300 euro. Tel.
0756030690;
0799431370.
(C.020320200073)
ÎNCHIRIEZ garsonierã de lux,
Craiovei, termen scurt, 350 euro.
0745056440. (C.150520200020)
OFE R î nchiriere o camerã în
apartament, Prundu. 0348/405519;
0724728098. (C.150520200006)
ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere,
Pr unduLi dl ,
1 .2 0 0
lei.
0720061197. (C.150520200019)
OFER spre închiriere apartament 2
camere, mobilat, utilat, Gãvana II.
Tel.
0770251121.
(C.180520200012)
OFER SPRE ÎNCHIRIERE
APARTAMENT 2
CAMERE, SEMICENTRAL,
DECOMANDAT,
MOBILAT, COMPLET
UTILAT. TEL.
0726303712.
(C.180520200007)

OFER închiriere camerã la casã,
G ã va n a .
Tel.
0742864865.
(C.180520200017)
OFER spre închiriere apartament
de lux, et. 1, pe termen lung, str. 1
Mai, chiar ºi fifirrmã, mobilat, utilat.
Tel.
0756193879.
(C.200520200010)
OFER închiriere garsonierã, Popa
ª a p cã .
T el .
0723626547.
(C.200520200004)
OFE R în chiriere apartament 2
camere, Nord, izolat, mobilat, utilat,
cent ralã.
T el .
0771418447.
(C.200520200008)

GARSONIERÃ c urte, Prundu, 1
bãiat- 750/ persoanã, 2 bãieþi/ 500
lei, cu utilit ãþi. 0743922377.
(C.180520200030)
ÎNCHIRIEZ 2 vile de lux, ªtefãneºti
( d u p ã p a s a r e l ã ) , m o b i l a tã n o u ,
utilatã, 700 euro, negociabil + vilã
mobilat ã ºi ut ilat ã, 550 e uro,
negoc ia bil. Tel. 0744421159.
(C.180520200013)
OFER î nchiriere ap art ame nt 2
camere, ultracentral lângã Centrul
de Afaceri, 250 euro. 0744140485.
(C.190520200044)
PRIMESC în gazdã zona Nord,
intrare separatã. Tel. 0799397800.
(C.210520200010)

LOCURI DE VECI
VÂND 2 cripte în cimitirul Valea
Mare- Zãvoi. Te l. 07620808 03.
(C.120520200001)
V Â N D 2 cr i p t e ci m i t i r M a g i cTriv ale.
Tel.
07217794 33.
(C.180520200002)

OFER spre închiriere garsonierã,
Gãvana 3, preþ ac ceptabil. Tel.
0740054891. (C.210520200003)

CUMPÃRÃRI
IMOBILIARE

OFERTÃ! Înc hiriez c amere,
mobilate la vilã, Nord- Kauflflaand,
275 lei/ persoanã. 0772031155.
(C.210520200008)

PARTICULAR, cumpãr garsonierã
Rãzboieni, Trivale sau camerã de
c ãmin.
07516310 84.
(C.240520200005)

PRIMESC o fatã în gazdã, Trivale.
0755940204. (C.250520200004)

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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MASAJ de relaxare numai pentru persoane serioase.
0751329835. (C.100420200001)
BRUNETÃ 25 ani, te aºtept la mine. Am locaþie.
0741552756. (C.180520200024)
BRUNETÃ, sun ã-mã ºi vin la tine! Piteº ti.
0727695729. (C.250520200030)

PRIMESC în gazdã fatã/ doamnã,
termen lung, 150 lei. 0740611802.
(C.120520200010)

OFER î nchiriere ap art ame nt 2
ca mere, cf . 1, decomandat,
mobilat , utilat, cent ralã t ermicã,
zo na Banat, 950 lei. Tel.
0729060711. (C.220520200006)

OFER închiriere camere la vilã,
zona N. Bãlcescu. 0756274285;
0740454690. (C.250520200012)
OFER înch iriere apartament 2
c ame re, c f. 2, Trivale, mobilat ,
utilat, 850 lei. Tel. 0745095112.
(C.250520200001)
OFER înch iriere apartament 2
camere, mobilat, utilat, Gheorghe
Doja- Craiov ei, 230 euro. Tel.
0722522791. (C.250520200014)
OFER spre închiriere garsonierã
decomandatã, 40 mp, cu centralã,
în Gãv ana, lâng ã Spitalul
J u d e þe a n . T e l . 0 7 4 5 0 2 9 5 7 0 .
(C.250520200024)
PRIMESC în gazdã fatã/ doamnã,
termen lung, 150 lei. 0740611802.
(C.250520200007)

Marţi, 26 mai 2020

VÎNZÃRI
AUTO
ROMÂNEªTI

Central, str. Teilor / Exerciţiu,

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

ÎNCHI RI EZ gars onierã la c asã,
p e n tr u
ti n e r i
nef umãtori,
se mice ntral, co ntorizatã, intrare
se parat ã, 500 lei. 0733929438.
(C.200520200009)

Mica publicitate

ÎNGRIJIRE

MEDITAÞII

P ARTICULAR
of er
c a sã
bãtrâneasc ã 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
P it eºti/ zone limitrofe. Tel.
0739889914. (C.150520200014)
C A U T d o a m n ã cu e xp e r i e n þ ã
î ngrijire copii, zo nã GãvanaR o l a s t - B a sc o v, d i sp o n i b i l i t a t e
p rogram
0 8 :0 0 - 1 8 :0 0 .
Tel.
0737566224. (C.f. 3445)
CAUT femeie pentru îngrijire
persoanã cu dizabilitãþi, în com.
B ãrã ºti, sat. Mereni, jud. Olt.
0 749114860;
072 0956551.
(C.220520200014)

MATEMATICÃ orice nivel. Prima
ºedinþã gratis. Posibil acasã la elev.
0726348243. (C.250520200011)

PIERDERI
PIERDUT certifificcat de înregistrare
ºi certifificcate constatatoare pentru
fifirrma Ancuþa Rustic ACL SRL -D,
administrator fifirrmã Reileanu Elena
Lor edana,
CUI
32966510/24.03.2014;
J3/4 14/24.03. 2014. Se dec larã
nule. (C.O.P. )

PRESTÃRI
SERVICII

MESAJE ÎNDOLIATE
Dupã o lungã ºi grea suferinþã,
cu multã durere în suflet vã
anunþãm cã iubitul nostru soþ,
tatã ºi bunic,

COSTEL VÃRZESCU,
a luat calea cãtre Împãrãþia
Domnului. Plini de durere, soþia,
Cornelia, fiul, Cãtãlin, fiica,
Livia, nora Liliana, ginerele, Bogdan ºi nepoþii:
Alexandru, David ºi Alma, îi aduc un veºnic
omagiu. Lacrimi ºi flori pe mormânt.

Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!
Cu mare durere în suflet
anunþãm cã iubitul nostru
frate ºi cumnat,

Marţi, 26 mai 2020

COSTEL VÃRZESCU
a luat calea cãtre
Împãrãþia Domnului.
Sora lui, Doina ºi cumnatul
Sandi, se roagã sã-i fie drumul lin spre
Împãrãþia Cerului ºi sã aibã parte de odihnã
veºnicã! Amin.

REPARAÞI I MAª INI S PÃLAT
AUTOMATECOCI OABÃ.
GARANÞIE 12 LUNI. DEPLASARE
GRATUITÃ.
0 2 4 8 /6 4 5 5 4 3 ;
0723321716 ;
0748331545.
(C.231220190007)
TRANSPORT
mobilã.
0746063023. (C.140520200010)
A M E N A JÃ R I
in terioa re.
0754439345. (C.200520200001)
FINISÃRI interioare cu preþ redus.
0739915493. (C.120520200003)
CADA STRU-c arte
func ia rã!
Terenuri-390 lei! Apartamente-250
lei!
Cert ifificcat
e n e r g e t i c.
0723290682. (C.130520200001)
ECHIPÃ executã orice construcþie.
Te l.
0787822000.
(C.130520200007)
TRANSPORT marfã. 0770346626.
(C.250520200008)
ZIDÃRIE, tencuieli, glet, faianþã,
gresie, termosistem. Preþuri fãrã
co n c u r e n þ ã . T e l . 0 7 4 5 4 3 0 2 5 2 .
(C.040520200003)
CONSTRUIM ºi fifinnisãm locuinþe.
Te l.
0720538595.
(C.140520200012)
EXECUTÃM c ons trucþii c ase,
tenc uieli,
zugrãve li,
r i g i p s,
termosis tem, ins talaþii sanita re,
elect ric e, faianþ ãri. 0733182097.
(C.140520200009)
ZUGRAV.
(C.180520200004)

0721758547.

EXECUTÃM c ons trucþii c ase,
tenc uieli,
zugrãve li,
r i g i p s,
termosis tem, ins talaþii sanita re,
elect ric e, faianþ ãri. 0768554950.
(C.200520200024)
ASOCIAÞIE de Proprietari solicitã
fifirrmã autorizatã pentru curãþenie în
douã p oduri de bloc. Tel.
0733083805. (C.200520200007)
TENCUIELI, fifinnisaje, gresie, faianþã
-dupã catalog. Apart ament e º i
ca s e . A va n t a j o s. 0 7 5 6 3 5 9 3 0 3 .
(C.210520200005)
EXECUT orice în construcþii. Tel.
0799744555. (C.220520200008)

EXECUT zugrãveli, glet, lavabilã,
gresie, faianþã, parchet, rigips,
t e n cu i a l ã .
074814522 3.
(C.210520200009)
INSTALAÞII elec tric e interioare.
0725514447. (C.240520200009)

MATRIMONIALE
DOMN, piteºtean, 40 ani, brunet,
1.70/ 65 kg caut perechea potrivitã.
S u n t si n g u r . P o s e d l o cu i n þ ã .
0760034137. (C.150520200021)
60 ANI, doresc cunoºtinþã doamnã.
Tel. 0745164053. (C.BF: 1880)
CETÃÞEA N spa niol, pens ionar,
s ingu r dores c cun oºtinþã c u
doamnã pen tru prie tenie. Tel.
0754325788. (C.180520200006)
TÂNÃR, 1,85, brunet, ochii albaºtri,
singur, 39 ani, casã, serviciu, fãrã
vicii, doresc sã cunosc o fatã, 30-45
ani, pentru cãsãtorie. Seriozitate.
T el .
074608716 3.
(C.150520200018)
40 ANI, doresc cunoºtinþã doamnã
plinuþã, in dif ere nt de v ârst ã.
0760444453. (C.210520200024)
DOMN în vârstã, singur, doresc sã
cunosc o doamnã vârstã 68-70 ani,
cu care sã-mi împart singurãtatea.
Rog ºi ofer serioz it ate.Tel.
0751066565. (C.190520200002)
DOMN 48 ani/ 1.75, cu suflfleet bun,
manierat, locuinþã la þarã doresc
c unoºt inþ ã c u doamnã, vârs tã
a p r o p i a tã
p e n tr u
priet enie/
c ãsãto rie. Rog s erioz itate. Tel.
0728832250. (C.190520200008)
MANIERAT, ech ilibrat, s tabil
m a t e r i a l d o r e sc sã c u n o sc o
doamnã pânã în 35 ani, pentru
p r i e te n i e /
c ãsãto rie.
T el .
0740838711. (C.220520200016)

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:
1864)

ANIMALE
TUND cîini la domiciliu, ArgeºP i te º ti .
073074402 7.
(C.200520200013)
VÂND viþel Angus 130 kg,; iepuri
uriaºi germani. Tel. 0721971786.
(C.250520200048)

MICI AFACERI
OFER împrumuturi. 0740574035.
(C.200520200005)

ANGAJÃRI
AN GAJ EZ
urge nt
m u n ci t o r i
c alifificcaþi, zug rav i, f aia nþari. Tel.
0749653065. (C.200520200002)
ANGAJ ÃM mes eriaº i c alifificc aþi,
nec alifificcaþ i
în
c o n st r u c þ i i .
0767591605. (C.110520200003)
ANGAJEZ ºofer cu experienþã 3.5
tone, pe þarã. Tel. 0761746949.
(C.210520200002)
ANGAJ EZ vânz ãtor º i mun citor
nec alifificcat . Tel. 074017725 1.
(C.140520200003)
ANGAJEZ muncitori în construcþii
º i s p a þ i i ve r zi . A si g u r ca z a r e .
0728221750. (C.050520200005)

Angajam VANZATORI
CHIOSC PRESA, cu sau fara

experienta in domeniul presei
de preferat studenti,
pensionari, zona Pitesti.
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Relatii la tel. 0748192233.

SC angajează în condiţii
salariale avantajoase:

DULGHERI şi
MUNCITORI
NECALIFICAŢI.
Tel. 0774430829.

ANGAJEZ fete pentru video chat.
Salariu motivant. Tel. 0744561795.
(C.o.p.)
S.C. angajeazã sudori ºi lãcãtuºi.
Sa lariu 3. 000 lei. 07409 41086.
(C.220520200001)
ANGA JÃM î n con struc þii. Tel.
0720538595. (C.140520200013)
FIRMÃ a ngaje azã meseriaºi în
t ermos is tem.
07419 31413.
(C.140520200006)
FIRMÃ de Construcþii angajeazã:
sudori, lãcãtuºi, faianþari, rigipsari,
vopsitori ºi muncitori necalifificcaþi în
amenajãri int erioare/ ex terioare.
Salariu motivant. Tel. 0743211443.
(C.150520200008)
ANGA JEZ ºof er TIR 20 t one,
pen tru intern; tur-ret ur ºi
Comunitate. Tel. 07677 72001.
(C.170520200009)
ANGAJEZ manipulant mãrfuri. Tel.
0729140073. (C.200520200031)
ANGAJEZ instalator AC, posesor
p e r m i s.
Tel.
07547 74794.
(C.210520200004)
S.C. angajeazã muncitori ( bãrbaþi)
pentru secþie reciclare ºi sortare
mase plastice, zona Bascov. Tel.
076 4497744;
07379 74499.
(C.180520200029)
ANGAJEZ pers onal pentru fastf o o d , P i te º ti . T e l . 0 7 4 1 7 1 2 2 2 6 .
(C.190520200008)
SOCIETATE autorizatã angajeazã
instalatori gaze, termice ºi sanitare.
Detalii: 0748488943. (C.O.P.L. )

ANGAJEZ vânzãtor/ vânzãtoare cu
experienþã produse alimentare în
Complex
Jo h n ,
e xp e r i e n þ ã
completare facturi ºi manipulare
casã marcat. Salariu brut 2.230 lei+
bonuri masã de 20 lei/ z i. Tel.
0723384917;
ema il:
daimondmaria@gmail .com
(C.210520200007)

SC angajeaza: - Zidari
- Zugravi
- muncitori
necalificaţi
- şofer categ. B.
tel. 0731 939 021.
ÎNCHIRIEZ b uldo zer; angajez
a u t o g r e d e r i st . T e l . 0 7 2 4 5 7 3 6 0 3 .
(C.210520200008)
ANG AJEZ tâmplar- tapiþe r º i
cr o i t o r e a sã . T e l . 0 7 2 0 4 2 6 0 9 3 ;
0743356969. (C.220520200020)
ANGAJEZ echipe muncitori pentru
construcþii case la roºu. Plata la
mp.
T el .
07 64444563.
(C.250520200020)
RES TAURANT
a n g a j e a zã
piz zer/a jut or pizz er. Domiciliu l
Pit eºt i. Salariu negoc iab il. Tel.
0728119444. (C.250520200021)
SOCIETATE construcþii angajeazã
muncitori califificcaþi, cu permis cat.
B. Salariu motivant . Tel.
0764444563. (C.250520200019)
S.C. angajeaz ã ºof er liv rare
apro vizionare
ma rf ã.
Tel.
0770656276. (C.BF: 1879
)

CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al Muntenia Medical Competences
SA, identificată prin J03/668/2008, C.U.I. 23553484, capital social
subscris si integral varsat 20.757.308 lei, cu sediul în Piteşti, str
Pictor Nicolae Grigorescu, nr 2A, judeţul Argeş, având în vedere
dispoziţiile art. 111 si art. 117 din Legea 31/1990 republicată, cu
modificările ulterioare şi respectiv pe cele cuprinse în art. 8.4 din
actul constitutiv al societăţii, convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor Muntenia Medical Competences SA
pentru data de 29.06.2020, ora 12:00 la sediul societatii din
Piteşti, str Pictor Nicolae Grigorescu, nr 2A, judeţul Argeş, cu
urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea modificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al
societăţii aferent anului 2020.
2. Informare asupra demisiei Global Medical Support SRL, prin
reprezentat Palea Ovidiu Nicolae din functia de membru al
Consiliului de Administratie al societatii incepand cu data de
01.07.2020 şi radierea menţiunii acestuia din Registrul
Comerţului.
3. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, pentru
un mandat valabil pana la expirarea mandatului administratorilor
aflati in functie, respectiv din data de 01.07.2020 pana la data de
16.02.2022.
4. Aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de
Administratie al societatii pentru perioada 01.07.2020 –
31.12.2020.
5. Imputernicirea unei persoane pentru semnarea în numele
societatii a contractului de administrare pentru membrul ales in
Consiliul de Administratie.
6. Împuternicirea dl. Dobre Radu, avocatul societăţii, pentru
efectuarea demersurilor necesare înregistrării hotărârii adoptate
de către A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului Argeş.
Adunarea se convoaca pentru toti actionarii inregistrati in
registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 19.06.2020, stabilita ca
data de referinta.
Documentele si informatiile referitoare la punctele incluse pe
ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul societatii. Lista
cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de
domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse
pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor,
putând fi consultată şi completată de aceştia. Propunerile privind
numirea în funcţia de administrator al societăţii pot fi depuse la
sediul societăţii in termen de 15 zile de la publicarea prezentului
convocator in Monitorul Oficial.
Actionarii pot participa si vota in adunarea generala direct si in
conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990.
În cazul în care nu se vor îndeplini condiţiile legale în ceea ce
priveşte cvorumul de şedinţă, cea de-a doua întrunire va avea loc
la data de 30.06.2020, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.
Muntenia Medical Competences SA, Preşedinte CA,
Gagea Cristina Gabriela

ANUNŢ PUBLIC
Primăria Comunei Bălileşti, titular al planului PIan Urbanistic
General al Comunei Bălileşti propus a se implementa în comuna
Bălileşti, judeţul Argeş, anunţă publicul interesat asupra finalizării
raportului de mediu pentru planul mai sus menţionat şi
organizarea şedinţei de dezbatere publică.
Raportul de mediu poate fi consultat la sediul APM Argeş,
municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, judeţul Argeş, în zilele de
luni - vineri între orele 08.00- 13.00 precum şi la următoarea
adresă de internet: www.apmag.anpm.ro. Documentaţia se
supune procedurii de adoptate cu aviz de mediu conf. H.G. nr.
1076/ 2004. Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub
semnătură şi cu date de identificare la sediul APM Argeş şi email: office@apmag.anpm.ro
Şedinţa de dezbatere publică va avea loc în data de 15.07.2020,
ora 13.00, la sediul Primăriei comunei Bălileşti, judeţul Argeş.
Anunţul a fost afişat la sediul Primăriei Comunei Bălileşti, în data
de 25.05.2020.

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
Societate de transport
cu experienta angajeaza

CONDUCATORI
AUTO

INTERNATIONALI
Telefon: 0740 875 433.

ANGAJĂM

ŞOFERI TIR

COMUNITATE,

TURCIA ŞI ANGLIA.
SALARIZARE COMUNITATE:

de la 2.600 lei +
1 bon masă/ zi.

Tel. 0726348221.

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.roma2sEgmail.com

Societate de construcţii
angajează:
-SUDOR electric și autogen (autorizat)
-INSTALATOR apă, gaze, încălzire.
Rel la tel. 0761.348.179

S.C. CENTER TEA & CO
angajează MACARAGIU.
Tel. 0732406680.

S.C. Angajează
AGENT DE SECURITATE cu atestat.
C.V-urile se depun la comargros@yahoo.com. Rela1ii
la telefon:0744378026;0744339891.
ABATOR BASCOV
angajeaza

MACELARI
si

TRANSATORI
cu experienta.
Tel. 0744314995.

SC angajeaza:
■ PROIECTANT

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

angajează

MODELOR/
MATRIŢER

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

angajează

ŞOFERI

dubă frigo 40 tone.
Relatii la tel.
0721.828.130.

PENSIUNE PITESTI
angajeaza

CAMERISTA.
Salariu 1.700 lei +
o masa zilnic.
Tel. 0744313776.

SC angajează:
- BULDOEXCAVATORIST
- MECANIC reparaţii
UTILAJE
- SUDOR PEHD
- INSTALATOR GAZE
- NECALIFICAŢI.
CV, la adresa de e-mail
office@rocip.ro
Tel.: 0720 546 627 /
0248 627 623.

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

SC angajează
★ MUNCITORI
CALIFICATI constructii
★ PERSONAL
FACTURARE şi CASIERIE.
CV la e-mail:
deladandepozit@
yahoo.com

SC CONSTRUCTII
ANGAJEAZA URGENT
- OPERATOR POMPA bETON

- SEF SANTIER
(inginer sau maistru)
- MAgAZINER pentru
DEPLASARE
Relatii, tel.0729101887

ANGAJĂM: - DESERVENT
POMPA BETON STAŢIONARĂ
- ŞOFER CATEG. C şi E
SALARIU MOTIVANT!
Tel. 0740.244.844.

Anunţ public privind depunerea solicitarii de
emitere a acordului de mediu
SC Piroux Industrie Romania SRL, cu sediul in
Mioveni, sat Clucereasa, str. Calea Campulung nr. 55A,
jud. Arges, anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul Construire Hala 4 productie adiacenta la
Hala 2, cu structura independenta, propus a a fi
amplasatin com. Titesti, sat Valea Stanii, punct
Bardicea, jud. Argeş.
Informatiile privind proiectul propus/memoriul de
prezentare pot fi consultate la sediul APM Arges, mun.
Pitesti, str. Egalitatii nr. 50A, jud. Arges si la sediul SC
Piroux Industrie Romania SRL, cu sediul in Mioveni,
sat Clucereasa, str. Calea Campulung nr. 55A, jud.
Arges, in zilele de luni - vineri, intre orele 8-13.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Argeş, str. Egalităţii nr. 50 A, jud. Argeş.
SC în domeniul
construcţiilor

angajează
în condiţiile legii:

ZIDAR, DULGHER.
Tel. 0744678116.

FIRMĂ CONFECŢII
TEXTILE angajează:

CONFECŢIONERI

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

Tel. 0741331308.

ANUNŢ VÂNZARE
SC PENTA MONOLIT SRL, CUI: RO 6750818, societate in faliment, dosar
nr.264/1259/2009, pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, prin lichidator
judiciar Lichidări Info Consult SPRL, organizează licitaţie publică deschisă
cu strigare pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile: 1.Imobil, format din teren intravilan 32 mp, pe care se află un garaj(C1), la preţul de
5.100 lei; 2.Imobil, format din teren intravilan 427 mp, pe care se află un
depozit (C1), la preţul de 63.875 lei; 3.Imobil, format din teren intravilan
389 mp, pe care se află un atelier(C1), la preţul de 71.750 lei. Preţurile
sunt fără TVA.
Licitaţia va avea loc in data de 09.06.2020, ora 11,30, la sediul lichidatorului judiciar, str. Republicii, nr. 35, et.2, mun. Câmpulung. In cazul in
care bunurile nu se vând, se vor organiza alte licitaţii in datele de
16.06.2020, 23.06.2020, 30.06.2020, in aceeaşi locaţie şi aceleaşi condiţii.
Ofertanţii trebuie să consemneze 10% din valoarea bunului ce urmează a
fi cumpărat, depusă in contul RO88 RNCB 0022 0472 0610 0001 deschis
la BCR-Suc. Piteşti. Relaţii suplimentare la telefoanele 0744.772.619, email gheorghe.banu@gmail. com. Toţi cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor scoase la licitaţie sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar până la data stabilită pentru vânzare.
ANUNŢ VÂNZARE
Lichidări Info Consult SPRL in calitate de lichidator judiciar al debitoarei
SC Z&Z GRAND CORPORATION SRL, cod unic de inregistrare 16883811, cu
sediul social în Piteşti, cartier Trivale, bl. P14, sc. B, ap. 2, parter, jud.
Argeş, număr de ordine în registrul comerţului J03/1783/2004, număr
dosar: 720/1259/2014 pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, organizează
in data de 08.06.2020, orele 12,00, la sediul lichidatorului judiciar, str. Republicii, nr.35, et. 2, Câmpulung, jud. Argeş, licitaţie publică deschisă, cu
strigare, având ca obiect vânzarea următoarelor bunuri mobile:
1. Calculator INTEL, la preţul de 113 lei; 2.Sistem de supraveghere, la
preţul de 414 lei; 3.Calculator Ultra, la preţul de 87 lei; 4.Centrală termică,
la preţul de 123 lei; 5.Centrală termică, la preţul de 104 lei; 6.Stocul de
marfă, la preţul de 10.156 lei; preţurile nu conţin TVA. Dacă bunurile nu
se vând, se va organiza o altă licitaţie în data de 22.06.2020, în aceeaşi
locaţie şi în aceleaşi condiţii. Ofertanţii trebuie să consemneze o garanţie
de 10% din valoarea bunului mobil licitat, depusă in contul nr.
RO35BTRL00301202M26617XX deschis la Banca Transilvania SA, Piteşti,
pe numele SC Z&Z Grand Corporation SRL, sau cu numerar la sediul
lichidatorului judiciar. Relaţii suplimentare la telefonul 0744.772.619,
e-mail gheorghe.banu@gmail. com.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează

- INgINERI CONSTRUCŢII sau MAISTRU
CONSTRUCŢII
- INSTALATORI
- MUNCITORI CALIFICAŢI în construcţii
- TRACTORIST
Relaţii, la tel. 0724635724.
CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează
MANIPULANŢI MĂRFURI la depozitele din

Poiana Lacului şi Piscani(Bemo).
Salariu 2.200 lei net, program de lucru 5 zile/ săptămână.
■ GESTIONAR DEPOZIT materiale de construcţii
pentru punct de lucru Albota, Piscani, Poiana Lacului,
program de lucru 5 zile/săptămână.
Se acordă salariu motivant, bonusuri şi tichete de masă.
■ ŞOFER CAMION distributie Piscani(Bemo).
Cerinţe: ■ permis conducere categoriile B, C,E ■ cartela tahograf
■ atestat transport marfă. Program de 5 zile pe săptămână.
■

■

PAZNIC pentru depozitul de materiale de
Relaţii, la telefon 0744.508.005.

construcţii din Poiana Lacului si Albota.

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

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
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S.C. NEW DESIGN
COMPOSITE

SC LAGUNA
TECHNOLOGY

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

ANUNŢ
Lichidări Info Consult SPRL in calitate de lichidator judiciar al debitoarei
SC PAN TRADING SRL, cod de identificare fiscală 6748583, cu sediul social
în mun. Piteşti, Aleea Parcului, nr. 3B, vila R, ap. 4, jud. Argeş, număr de
ordine în registrul comerţului J03/2439/1994, număr dosar:
208/1259/2009 pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, organizează in data
de 08.06.2020, orele 12,00, la sediul lichidatorului judiciar, str. Republicii,
nr.35, et. 2, Câmpulung, jud. Argeş, licitaţie publică deschisă, cu strigare,
având ca obiect vânzarea următoarelor bunuri mobile: 1.Autoturism
LEXUS RX 300, AG-01-RHX, la preţul de 8.656 lei. Dacă bunul mobil nu se
vinde, se vor organiza alte licitaţii în datele de 15.06.2020 şi 22.06.2020,
în aceeaşi locaţie şi în aceleaşi condiţii. Ofertanţii trebuie să consemneze
o garanţie de 10% din valoarea bunului, depusă in contul nr.
RO40PIRB0301775702001000 deschis la FIRST BANK SA, Piteşti, pe numele SC Pan Trading SRL, sau cu numerar la sediul lichidatorului judiciar.
Relaţii suplimentare la telefonul
0744.772.619, e-mail
gheorghe.banu@gmail. com.

Marţi, 26 mai 2020

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

S.C. angajează:
LĂCĂTUȘ MECANICI;
SUDORI ELECTRICI și CO
2. Salariu net(în mână)

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

