Mica publicitate

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

Tel. 0799 00 88 33

APARTAMENTE NOI - TEILOR
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

MAGAZIN STAŢII RADIO AUTO PITEŞTI

Oferă o gamă largă de Staţii Radio CB, STORM, AVANTI,

MEGAWAT, PNI, TTI, CRT, PREZIDENT, MIDLAND şi
hărţi GPS, la PREŢURI AVANTAJOASE.
Efectuăm reparaţii, montaj, calibrări şi asigurăm
mentenanţă. Magazinul este situat pe Calea
Câmpulung nr. 2B, lângă Service Calypso.
Tel. 0767674294 / Facebook Ovidiu Radu

VÂNZÃRI
DIVERSE
VÂND 2 pav ilioane apicole. T el .
0767003901. (C.270120200006)
STÂLPI, ºpalieri metalici noi pentru
garduri- vie, 2,10 m, 15 lei/ bucatã.
0765376535. (C.030320200010)
VÂND pianinã, perfectã
stare, acordatã. Tel.
0744313866. (C.O.P.)

Luni, 9 martie 2020

VÂNZÃRI
AUTO
ROMÂNEªTI
CUMPÃR auto pentru programul
Rabla, doar cu ITP. Tel. 0745141627.
(C.130120200001)
VÂND Logan 1.5, fabricaþie 2006. Tel
0770534390. (C.mb)
VÂND Dacia Logan, 1.4 benzinã, alb,
126.000 km, fabricaþi e decembrie
2005. Tel. 0723991020. (C.170221)
VÂND Logan, octombrie 2012, 90 CP,
unic proprietar. T el . 0736981018.
(C.030320200032)

STRÃINE
VÂND Ford Mondeo,
benzinã, 1998, stare bunã,
taxe la zi, 500 euro. Tel.
0727619856.
(C.120220200018)

VÂND Nissan Almera, 2005, benzinã,
150.000 km, unic proprietar, perfectã
stare funcþionare. Tel. 0751203217.
(C.O.P. L.)
VÂND BMW 316 i. Tel. 0732437018;
0756290469. (C.030320200015)
VÂND VW CRAFTER, an
2007, motor 2.5, dubã 3.5
tone. Tel. 0744313866.
(C.O.P.)
VÂND VW Tiguan,
fabricaþie, 2009, unic
proprietar, Diesel, 4X4,
extra-full. 0744313866.
(C.O.P.)

VÂND Renault Clio, an 2002, stare
perfectã, 37.000 km rulaþi, preþ 10.000
l ei , negociabil. Tel . 0731938912.
(C.060320200004)

VÂNZÃRI
IMOBILIARE
GARSONIERE
VÂND garsonierã, apartament cf. 1,
Banat, Cal ea Bucureºti. T el .
0742301801. (C.250220200011)
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VÂND garsonier ã Prundu- bloc
Ac ademica,
aranjatã,
mobilat,
centralã,
19.500
euro.
Te l.
0759982298. (C.250220200038)
VÂND gars onierã, parter, carti er
Trivale, preþ negoc iabi l. Tel.
0751031488. (C.270220200004)
PROPRITAR vând garsonierã zona
Crai ov ei, et. 3. Tel. 0728272180.
(C.020320200022)
VÂND garsonierã lângã Universitatea
Brâncoveanu, preþ 28.000 euro. Tel.
0772271390. (C.270220200002)
PROPRIETAR, vând garsonierã din
2019, mobilatã, utilatã complet, în
zona Dedeman- Big G ãvana, preþ
47.000, uº or negociabil. Tel.
0746394188. (C.200220200001)

Apartamente
2 camere
PROPRIETAR vând apartamente vilã,
2 camere, modern, Banatului.
0721918129;
0744896025.
(C.100120200009)
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.260120200010)

2 camere, bloc nou, 2019, Gãvana,
fifinnis at, preþ acc esibil. 0799008822.
(C.o.p.)
VÂND apartament 2 camere l a
mansardã, cartier Banat, 35.500 euro,
mobilat sau 33.500 euro, nemobilat.
Tel. 0751293777; 0749249442.
(C.020320200006)
VÂND apartament 2
camere, parter, 40 mp,
stradal, în intersecþie,
toate utilitãþile, la 10 km de
Piteºti, boxã, 260 mp teren,
loc de parcare, spaþiu
verde. Pretabil: locuit;
birouri, etc. Preþ fix: 21.000
euro. Tel. 0733286373.
(C.080320200002)

Apartamente
3 camere
VÂND apartament 3
camere, stradal, Trivale, cf.
1, îmbunãtãþit, 3/ 4. Tel.
0720978065.
(C.250220200026)

EXERCIÞIU giratoriu Lidl, 3 camere 50
mp, etaj 3/4, accept variante 41.999
euro. Tel. 0740546599. (C.2602208)
APARTAMENT 3 c amere, Calea
Bucureºti, z onã deosebitã. Tel.
0799008833. (C.O.P.)

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, z ugrãvi t recent,
mobilat cu gust, utilat (aragaz, frigider,
maº inã spãlat), 66.000 euro,
negociabil. 0722247636. (C.270018)
VÂND apartament 3 camere, et. 4/ 10,
cf. 1, mobilat, zona Fabrica de Bere,
preþ 67.000 euro. Tel. 0758072688.
dupã ora 18.00. (C.280220200027)
VÂND apartament Prundu, 3 camere,
et. 3, stradal . 0348/405519;
0724728098. (C.030320200008)
VÂND apartament 3 camere, Craiovei,
stradal. Tel. 0741037079. (C.04020)
VÂND apartament de lux 3 camere,
Traian. Exclus agenþii. 0732522436.

Apartamente
4 camere
VÂND apartament super îmbunãtãþit,
4 camere, etaj 4, cartier Trivale. Tel.
0760011119. (C.260220200020)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. (C.bf: 1677)
MASAJ de relaxare numai pentru persoane serioase.
0751329835. (C.270220200017)
BUNÃ. Sunt Ramona, 23 ani, te aºtept la mine domn
generos! 0758872085. (C.010320200036)

VÂND casã Mioveni, cartier Colibaºi,
133 mp, D+ P ºi teren intravilan 8.870
mp, cu anexe. Posibilitãþi parcelare.
0740623426. (C.030320200019)
VÂND casã 251 mp, cu
teren 3.100 mp, str. D.N.
73- Purcãreni, 2 bucãtãrii, 4
dormitoare, salon,
bibliotecã, o baie, 2 terase,
anexe 150 mp, birou, 1
camerã varã, garaj, preþ
negociabil. Meritã vizitatã!
Tel. 0770630824;
0723410612.
(C.020320200075)

VÂND casã la roºu, 83 mp, StolniciIzbãºeºti, o camerã locuibilã, teren
1.065 mp, cadastru, intabulare, 6.500
euro, negoc iabil. 0348/411288.
(C.040320200033)
VÂND casã, ultracentral, 5
camere, baie, bucãtãrie,
utilitãþi, teren 400 mp.
0740135566. (C.O.P.)

CERTIFICAT
ENERGETIC

VÂND apartament 4 camere, et. 2/ 4,
cart. Banat. Tel. 0720335028.
(C.260220200013)

CADASTRU

VÂND apartament 4
camere, ultracentral,
decomandat, 81 mp,
amenajãri minime, 68.000
euro. Tel. 0746334567.
(C.020320200026)

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

VÂND apartament 4 camere, Gãvana
3, 76 mp, et. 4, acoperiº tip mansardã,
2 bãi, 2 balcoane s au schimb cu
apartament 2 camere, Craiovei/ Banat,
cf. 1+ diferenþã. Tel. 0753042241.
(C.020320200004)

CASE
CASÃ la roºu, 7 camere, P+1, douã
bãi, apã, curent, gaze, 220 mp; 4.500
mp teren, 11 km Piteºti, Cerbu, 35.000
euro. 0722483516. (C.O.P.)

CADASTRU
CARTE
FUNCIARÃ
Rapid! Ieftin!
Nu se percepe TVA!
0248280813, 0744273422
VÂND casã la cheie Smeura -lângã
ti pografifiee.
Te l.
0744673219.
(C.130220200008)
VÂND casã ªtefãneºti Coasta
Câmpului. Toate utiliãþile. Tel.
0745706342. (C.bf: 1406)
VILÃ Albota la roºu/ cheie, 42.000/
62.000 euro, 500 mp teren, asfalt.
0723195774. (C.190220200070)
VÂND gospodãrie completã com.
Lunca Corbului, satul Pãdureþi centru,
suprafaþã 5.300 mp, casã de locuit 3
camere, bucãtãrie, debara, fântânã în
curte, garaj, livadã pomi, teren arabil
intravilan 4.000 mp, totul împrejmuit.
Tel. 0722155677. (C.020320200011)
VÂND casã s tr. Baloteºti, l ângã
pãdure, 2019, 4 dormitoare, 2 bãi,
95.000 euro. 0799008822. (C.O.P. )
VÂND/ Înc hi riez vil ã G ãvana 3,
locubilã, 220 mp, curte 500 mp. Tel.
0745761412. (C.030320200003)

senzaţii tari!

BRUNETÃ 25 ani , te aºtept la mine. Am locaþie.
0741552756. (C.120220200034)

VÂND/ Schimb vilã Tri vale, total/
paþial. Tel. 0770522462. (C.060328)

BRUNETÃ, sexy, te aºtept la mine! Tel. 0742661363.
(C.050320200020)
BRUNETÃ, serioasã, te aºtept la mine pe tine domn serios,
pentru clipe de vis. Tel. 0721770345. (C.030320200066)
BRUNETÃ, serioasã, te aºtept la mine pe tine domn serios,
pentru clipe de vis. Tel. 0721770345. (C.030320200066)
MÃ numesc Cristina. Am 23 de ani, 1,73 înãlþime, ochii cãprui,
ºi aºtept sã petrecem clipe de neuitat. Tel. 0744973060.

www.certificatenergetic-arges.ro
VÂND casã, Bradu, 8
camere, 4 bãi, living,
bucãtãrie, garaj ºi camerã
depozitare, 380V, 2
centrale, toate utilitãþile.
Pretabil- casã de seniori.
Tel. 0740135566. (C.O.P. )

TERENURI

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

VÂND teren s tr. Baloteºti. Tel.
0732938094. (C.140220200005)
VÂND 1.300 mp teren, 2 case stradal,
multiple îmbunãtãþi ri în localitatea
Dobreº ti ,
ju d .
Argeº .
Te l.
0348/402720. (C.240220200005)
VÂND teren 1.000 mp, LãngeºtiLunc a Corbului. Tel. 0770784676.
(C.240220200059)
VÂND teren intravilan + 0.92 ha (2x
0,46),
Suseni.
0723698491.
(C.180220200059)
TE R E N
i ntravilan
ªtefãneºtiPrimãverii, 8.000 mp, uti litãþi,
parcelabil, negociabil. 0729151416.
(C.bf. 1652)
VÂND teren 3.000 mp în Geamãna
(varianta Auchan- Slatina). Tel.
0720335028. (C.260220200014)
VÂND parcele de 1.000 mp sau 500
mp, teren intravilan în com. Albota, la
preþ de 7 euro/ mp, terenul este
aproape de centrul comunei ºi are
utilitãþi în apropiere. Tel. 0720416009.
(C.280220200004)
VÂND teren i ntravilan 4.000 mp,
deschidere 35 m, casã bãtrâneascã,
magazie, toate utilitãþile, puþ în curte, 4
euro/mp, Poiana Lacului, Pãduroiu
Argeº . Desc hi dere pe douã pãrþi.
Pos ibil itate parcelare. 0723321716.
(C.BF: 1721)
VÂND teren i ndustrial 5.000 mp,
Bascov. Tel. 0799008822. (C.o.p. )
VÂND teren intravil an parcelabil,
aproximativ 2.000 mp, com. Bradu.
Tel. 0742045408. (C.020320200002)
VÂND teren 537 mp, deschidere 22 m,
Smeura de Sus. Tel. 0744285278.
(C.030320200005)

S.C. OFERĂ SPRE ÎNCHIRIERE
în Pitești și Câmpulung, SPAII de BIROURI,

PRODUCIE, DEPOZITARE și COMERCIALIZARE
produse alimentare, dotate cu instala5ii de
CONGELARE, REFRIGERARE, în VAD COMERCIAL,
cu suprafe5e între 25-150 mp în Pitești și
100-1.500 mp în Câmpulung.
Rela.ii, la tel.: 0744378026; 0744339891.
VÂND teren 320 mp, Nord 50 de metri
de Spitalul Militar. Tel. 0744881609.
(C.040320200014)
VÂND teren intravilan 472 mp, str.
Aleea Spitalului, nr. 8 bi s. Tel.
0740510903. (C.030320200016)
VÎND/ închiri ez teren 4.500 mp.
0348/410363. (C.050320200023)
VÂND teren intravilan 2.200 mp, str.
Mironescu nr. 187, ªtefãneºti. Preþ 14
euro/mp, negociabil. Tel. 0758063388.
(C.050320200015)
VÂND teren 500 mp, acte în regulã,
Poieniþele Vâlsanului, lângã pârtia ski
Moliviº, lângã cabane. 0740135566.
(C.080320200010)
VÂND teren intravilan 8.000
mp, Albota lângã Institut.
Tel. 0723333599.
VÂND teren 8.300 mp+
5.149 mp, livadã pruni,
intrare Podul Broºteni. Tel.
0723333599.

SPAÞII
PROPRIETAR vând spãlãtorie self 2
posturi-parter/ spaþiu- etaj, la cheie;
teren 220 mp, zonã exc el entã.
0737794785. (C.210220200023)
OFER închiriere spaþiu comercial, 32
mp, zona Craiovei. Tel. 0742830263.
(C.170220200002)

ÎNCHIRIEZ

HALĂ SERVICE,

STRADAL,
Depozitelor, 200 - 436 mp.
Tel. 0799 00 88 33.
OFER spre închiriere 45 mp, Exerciþiu
- p ia þ a
Tr a ia n .
0744860702.
(C.280220200013)

ÎNCHIRIERI

PROPRIETAR închiriez apartament
vilã, 2 camere, modern, Banatului.
0721918129; 0744896025. (C.1008)
OFER spre închiriere apartament 2
camere, Calea Bucureºti. Tel .
0765269370. (C.310120200009)
OFER spre înc hi rere c amerã în
apartament decomandat, carti er
Banat. Tel. 0721715233. (C.120205)
OFER închiriere apartament 3
camere, conf. 2, et. 1, Banat, centralã,
200 euro. 0721301720. (C.040242)
OFER închiriere vilã Trivale, parteretaj 1, 600 euro. 0722680453.
(C.060320200016)
OFERTA zi lei! Gars onierã c urte,1
bãiat , 750 inclus utilitãþi le.
0743922377. (C.210220200006)
ÎNCHIRIEZ garsonierã curte, 2 bãieþi ,
500 lei, inclus utilitãþile. 0743922377.
(C.210220200007)
OFER închiriere apartament 2
camere, mobilat ºi utilat, Gãvana 3, Quri. Tel. 0740777790. (C.02032001)
ÎNCHIRIEZ camerã în apartament,
450 lei, + util itãþi, Gãvana.
0745056440. (C.250220200010)
OFER închiri ere o camerã în
apartament 3 camere, Trivale. Tel.
0745176141. (C.250220200027)
PRIMESC în gazdã doamnã, în Piteºti.
Tel. 0747400916. (C.250220200047)
OFER spre închiriere apartament 3
camere, mobi lat, G ãv ana III, preþ
1.200 lei. Tel. 0735523308. (C.258)
OFER închiriere apartament 2
camere, Gãvana 2, mobilat, utilat. Tel.
0723666587. (C.250220200039)
OFER spre închiriere apartament 3
camere, mobilat, Gãvana III variantã,
preþ 350 euro. Tel. 0740975852.
(C.250220200059)
OFER spre închiri ere garsonierã
Gãvana II, etaj 1/4, mobilatã, utilatã.
Tel. 0726755407. (C.260220200010)

ASOCIAŢIA DE TINERET SOLARIS
ORGANIZEAZÃ:

■ CURSURI

DE CALIFICARE RECALIFICARE

- COFETAR-PATISER
- BUCÃTAR
- OSPÃTAR
- LUCRÃTOR ÎN COMERT
- MÃCELAR-TRANSATOR
- LUCRÃTOR PREL. CÃRNII
- VÎNZĂTOR
- OPERATOR MEZELURI
- MORAR PANIFICATIE
- NOTIUNI FUNDAMENTALE IGIENÃ
- COAFOR - FRIZER
- MANICHIURĂ
- MASEUR
- COSMETICIAN
- CAMERISTÃ HOTEL
- CONTABILITATE
- OPERATOR INTRODUCERE
VALIDARE si PREL. DATE (PC)
- INSPECTOR RESURSE UMANE
- ADMINISTRATOR PENSIUNE
- FLORICULTOR
- PEISAGISTICÃ
- CROITOR
- INSPECTOR 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 31.03.2020

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.

O FER înc hiriere apartament 2
camere, mobilat ºi renovat recent,
zonã semicentralã. Tel. 0766543408.
(C.050320200002)
O FER înc hiriere apartament 2
camere, zonã centralã( lângã Biserica
Mavrodolu), mobi lat, utilat. Tel.
0756589887; 0744498597. (C.. 4443)
O FER înc hiriere apartament 2
camere, ultracentral lângã Centrul de
Afaceri, 290 euro. 0744140485. (C09)
O FER înc hiriere apartament 2
c amere, de lux, Ul tracentral.
0723472044. (C.050320200033)
O FER s pre închiriere gars onierã
mobilatã, Prundu. Tel. 0751755674.
(C.060320200014)
OFER spre închiriere garsonierã cf.1,
semidecomandatã, Prundu- Depou.
Tel. 0773337757. (C.060320200015)
O FER s pre închiriere gars onierã
Spitalul Militar, plata anticipat pe 2
luni, 800 lei/lunã. Tel. 0722913063.
(C.060320200006)
OFER spre închiriere apartament 2
c amere, c art. Crai ov ei . Tel.
0744302446. (C.060320200009)
PRIMESC în gazdã la casã (casã
/curte)
P o liþ ie Rãzboi eni.
0773331186. (C.180220200074)
OFERTÃ! Închiriez camere, mobilate
l a v ilã, Nord- Kauflflaand, 275 lei/
persoanã. 0772031155. (C.bf: 1759)
O FER înc hiriere apartament 2
camere, et. 3( mansardã), în vilã,
Tri vale, 250 euro, uti litãþi incl us e.
0722680453. (C.060320200017)
ÎNCHIRIEZ garsonierã, utilatã,
mobilatã,
lângã
Fac ul tatea
Brâncoveanu. 0722448144. (C.03032)
PRIMESC în gazdã la casã (casã
/curte)
P o liþ ie Rãzboi eni.
0773331186. (C.180220200074)
OFERTÃ! Închiriez camere, mobilate
l a v ilã, Nord- Kauflflaand, 275 lei/
persoanã. 0772031155. (C.bf: 1759)

LOCURI DE VECI
CUMPÃRÃRI
DIVERSE
CUMPÃR calorifere din fontã ºi maºini
v ec hi pentru pr ogramul RABLA.
Confec þionez c az ane la c omandã.
0742348434. (C.050320200001)

AUTO
CUMPÃR maºi ni (rable), preþ
negoc iabi l. Ofer acte de radiere,
transport gratuit. Tel. 0755354683.
(C.131220190009)

IMOBILIARE
CUMPÃR garsonierã zona Gãvana,
Dedeman, Auchan -Nord, et.
i ntermediar. Tel.
0720045049.
(C.210220200014)

SERVICII
ÎNGRIJIRE
CAUT femeie pentru îngrijire bãtrânã,
intern, condiþii foarte bune în afara
oraºului. Tel. 0744427023. (C.2820)
CA UT
pers oanã
î n g r ijir e
bolnav(femeie ), Alzheimer. Tel.
0742219882. (C.280220200005)
DOAMNÃ, 50 ani caut sã îngrijesc o
persoanã, pentru a rãmâne în spaþiu.
Tel. 0770411597. (C.050320200008)

Anunþuri la telefon

MESAJE ÎNDOLIATE
Asociaþia Foºtilor Deþinuþi Politic Filiala Argeº anunþã cu mare durere,
încetarea din viaþã, a doamnei

TRÃSNITU ADRIANA
(PUICA),

VÂND aparat medical
biorezonanþã (300 terapii).
0723333599.

MEDITAÞII
MEDITEZ limba spaniolã orice nivel,
40 lei/ ºedinþã. 0783040630.
(C.060320200010)
MATEMATICÃ orice niv el. Pri ma
ºedinþã gratis. Posibil acasã la elev.
0726348243. (C.040320200001)
CAUT profesor/ profesoarã de fifizzicã
pentru meditaþie elev clasa a- IX-a.
Tel. 0760116141. (C.020320200013)

PRESTÃRI
SERVICII
REPARAÞII
MAªINI
SPÃLAT
AUTOMATE- COCIOABÃ. GARANÞIE
12 LUNI. DEPLASARE GRATUITÃ.
0248/645543;
0723321716;
0748331545. (C.231220190007)
TRANSPORT mobilã. 0746063023.
(C.060120200018)
REPARÃM/ cons truim acoperiºuri
blocuri/ case, montãm tablã tip Lindab.
Tel. 0759884933. (C.130220200006)
PRO FESIONIªTI
executãm
termosistem la blocuri/case, garanþie.
Amenajãri
interi oare/ex terioare,
gresi e, rigips, gl et, parchet, ºape,
tencuieli. Calitate garantatã, preþ
ac cesibil. Seriozitate. 0755488307.
(C.bf: 1761)
EXECUT ÃM în ec hipã tencuieli ,
termos istem, tencuialã dec orativã
structuratã, glet, rigips, ºape, garduri,
ac operiºuri, electricã, parchet la
preþuri avantajoase. Tel. 0760857245.
(C.200220200002)
EXECUT instalaþii electrice de orice
tip, apartamente, case, blocuri noi.
Experienþã în domeniu. Tel .
0764933847. (C.200220200003)
ZUGRAV. 0721758547. (C.2100010)
CADASTRU-carte funciarã! Terenuri390 lei! Apartamente-210 lei! Certifificcat
energetic. 0723290682. (C.21022004)
EXECUT
fifinnis aj e
interioare.
0721027234. (C.230220200049)
ZIDÃRIE tencuieli, glet, faianþã, gresie,
termosistem. Preþuri fãrã concurenþã.
Tel. 0745430252. (C.170220200004)
EXECUT ÃM c as e la roº u ºi
acoperiºuri. Tel. 0722882734. (C.017)
TRANSPORT marfã. 0770346626.
(C.260220200016)
REPARAÞII frigidere, domicil iu.
0752154588. (C.260220200018)
EXECUT ÃM luc rãri construc þii ,
demolãri º i hidroizolaþii. Transport
moloz. Tel. 0756314721. (C.280014)
EFECTUEZ transport cu dubã, orice.
Ofertã! 0762551799. (C.010039)
FINISÃRI interioare cu preþ redus.
0739915493. (C.020320200008)
CONSTRUIM ºi fifinnisãm locuinþe. Tel.
0720538595. (C.050320200013)
EXECUT z ugrãveli, glet, lavabi lã,
gresi e, fai anþã,
parc het, ri gi ps ,
tencuialã. 0748145223. (C.0603008)

PIERDERI
PIERDUT certifificcat de înmatriculare
aparþi nând Simoni que Business
Soluti on SRL, CUI 29591070,
J03/130/2012. Se decl arã nul .
(C.060320200001)
PIERDUT carnet student, eliberat de
Univ. Politehnicã Bucureºti, pe numele
Niþã Iulia Andreea. Se declarã nul.
(C.bf: 1771)

MATRIMONIALE
BÃRBAT 40 ani caut nevastã. Tel.
0755822462. (C.190220200002)
CAUT tânãrã, fãrã obligaþii, vicii, care
doreºte sã întemeieze o familie. Eu,
38, ºaten, 1,80, fãrã vicii, obligaþii.
0727573650. (C.240220200111)
DESPÃRÞIT, 53-ani , 1.72, doresc
cunoºtinþã doamnã, sincerã, vârsta
apropiatã, pentru relaþie serioasã.
0747400916. (C.250220200051)
DOMN serios, 56 ani, fãrã obligaþii
caut doamnã vârstã apropiatã pentru
prietenie. 0790573120. (C.2602207)

ANIMALE
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.
CRESCÃTOR, v ând pui c iobãnesc
german, pãrinþi cu pedigree, 3 luni.
0744620392. (C.010320200010)

ANGAJÃRI
ANGAJÃM ºoferi convenþie trei curse
pe zi din Popeºti, Argeº ºi Miroºi.
0722360767. (C.f. 3129)
Angajãm mec anic cu experienþã.
0751360767. (C.f. 3129)
ANGAJEZ fatã cu experienþã pentru
grãtar. Tel. 0744356419. (C.13003)
S.C. angajeazã mecanic auto pentru
TIR, 24 tone. Salariu 4.000 lei. Tel.
0799700007; 0731900000. (C.13009)
S.C. angajeazã faianþari, zugrav i,
rigipsari, muncitori nec alifificcaþi. Tel.
0760777077. (C.180220200027)
CAUT colaboratori în domeniul
as igurãri lor cu ori fãrã experienþã,
motivaþie fifinnanciarã deosebitã. Tel.
0770534390. (C.170220200012)
SO CIETATE angaj eazã munc itori
califificcaþi ºi necalifificcaþi în construcþii.
Salariu atractiv. Tel. 0756314721;
0733029902. (C.280220200015)

" LA Nea Ilie" angajeazã: ospãtãriþe,
spãlãtor vase, grãtaragi u, aj utor
bucãtar.
Te l.
0725198004;
0741530683. (C.210220200024)
S.C. angaj eaz ã pentru magaz inul
Profifi,, cartier Tudor Vladimirescu,
lucrãtor vi tri nã mez el uri . Tel.
0771337992. (C.210220200005)
CASÃ
de
Modã
angajeazã
croitoreasã. Tel. 0744633641. (C.240)
ANGAJÃM agent/e de pazã cu atestat.
Obiectiv Piteºti. 0760274336. (C.242)
ANG AJEZ v ânzãtoare flfloorãrie. Tel.
0746227947. (C.240220200013)
ANGAJEZ v ânzãtor/ vânzãtoare
magazin alimentar. Salariu motivant.
Tel. 0761605092. (C.BF: 1661)
MUNCÃ în Italia ºi Malta. 1.300 euro
/lunar. Tel. 0723992840. (C.BF: 1673)
ANGAJÃM femeie pentru curãþenie
salã fifittness. Tel. 0772159811. (C.25)
CÃMIN bãtrâni particular angajeazã
infifirrmierã. 0766683524. (C.260220)
S.C. FARAO N SRL ( vis-a-vis de
Fil armonica Piteºti), angajeazã
lucrãtor
(abs ol vent
ºco a l a
profesionalã), în vederea înc ãrcãrii
cartuºelor pentru imprimante( inclusiv
ºcolarizare).Tel. 0723577922. (C.211)
ANGAJEZ ºoferi cu experienþã pe ruta
România - Franþa, camion 7,5 tone.
Sal ari u atrac tiv . Tel. 0724268382.
(C.260220200003)
ANGAJEZ muncitori în construcþii.
Asigur cazare. 0744355166. (C.2604)
A N GA J E Z
lucrãtor
co m e r ci a l .
0751172725; 0733416044. (C.27025)
ANGAJEZ buldoexcavatorist posesor
permis cat. C. Salariu atractiv+ bonuri.
Tel. 0744324676. (C.280220200008)
S.C. angajeazã manipulant ºi vânzãtor
pentru magazin cereale, c om.
Mãrãc ineni. Salariu atrac ti v. Tel.
0748129070. (C.240220200062)
ANGAJÃM ºofer categoria C ºi E.
T u r ci a
Poloni a,
Cehi a.
Te l.
0731900000; 0799700007. (C.2465)
FIRMÃ de Transport pers oane
angajeazã ºofer cat. D cu atestat. Se
oferã salariu motivant, condiþii de
muncã foarte bune în conformitate cu
legile în vigoare. Tel. 0734999970.
(C.2702202003)
ANGAJEZ frizer sau frizeriþã, cu sau
fãrã ex perienþã. Tel. 0736628823.
(C.bf: 1730)
S.C. angajeazã manipul ant. Tel.
0744752481. (C.050320200009)
S.C. angajeaz ã s udori ºi lãcãtuºi.
Salariu 3.000 lei. 0740941086. (C.74)
CÃMIN de bãtrâni ªtefãneº ti,
angajeazã
asi stentã medi calã.
0747136475. (C.020320200047)
ANGAJEZ asistentã cu experienþã în
recoltare ºi biolog cu liberã practicã.
Tel. 0769685506. (C.030320200002)
ANG AJEZ tâmplar- tapiþer ºi
croitoreasã.
Te l.
0720426093;
0743356969. (C.030320200020)

S.C. ANGAJEAZĂ

CONFECŢIONER TÂMPLĂRIE
PVC, CU EXPERIENŢĂ.
Tel. 0729113920.

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:

MECaNIC bULDOExCavaTOR ■ MECaNIC
MINIÎNCĂRCĂTOR ■ MECaNIC ExCavaTOR
PNEURI ■ MUNCITOR NECaLIfICaT
■ ZIDaR PIETRaR ■ ZUgRav ■ SUDOR
■ fIERaR bETONIST ■ LĂCĂTUŞ MECaNIC.
■

Se oferă salarii atractive şi negociabile.

Relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.
SOCIETATE cu activitate internaţională angajează

VORBITOR

DE LIMBA FRANCEZĂ.

Conditii:
- limba franceză citit, scris, vorbit
- bune cunostiţe în utilizarea programelor Microsoft
Office
- permis cat. B. Salariu: 3.000 lei brut.
Tel. 0748 199 496.

S.C. CENTER TEA& CO angajează

SPECIALIST
LICITAŢII PUBLICE.
Tel. 0730.511.532.

Vreau sã am un
LoC dE MUNCã!
FAMILIE de pensionari cãutãm sã
îngrijim
o
gospodãrie.
Tel.
0755000581.
AMILIE de pensionari cãutãm sã
îngrijim
o
gospodãrie.
Tel.
0755000581.
DORESC angajare la cabinet notarial,
(avocaturã), part-time (orele 16:3018:30). Tel. 0745940964.

S.C. Angajeazã muncitori în domeniul
amenaj ãrilor interioare (cunoscãtori
rigips, glet, vopsea). Tel. 0724201923.
(C.030320200040)
ANGAJEZ personal, cunoºtinþe o limbã
strãinã.
Te l.
0767772001.
(C.030320200017)
ANGAJEZ ºofer TIR 20 tone, pentru
intern; tur-retur ºi Comunitate. Tel.
0767772001. (C.030320200018)
ANGAJÃM operator batirator fifirre, cod
COR 815211. C.V. s e transmit la
adresa de e-mail: offificce@novatextil.ro
(C.040320200003)
ANGAJ EZ ºofer TIR, cu/ fãrã
experienþã pentru transport marfã
intern -internaþional, Turcia. Diurnã/ zi.
Tel. 0754489816. (C.040320200015)
ANGAJÃM mecanic întreþinere pentru
carmangerie ºi vânzãtoare magazin
carne(
piaþa
Gãvana).
Tel.
0746174727; 0722232328. (C.06032)
ANGAJ EZ
ºoferi c onvenþie trei
schimburi, zona Cãlineºti- Topoloveni.
Salariu atractiv. Telefon 0722360767.
(C.f. 3423)
SOCIETATE comercialã angajeazã
buc ãtar ºi lucrãtor comerci al în
Mioveni. Tel. 0721058410. (C.03001)
ANGAJ ÃM în construcþii.
Tel.
0720538595. (C.050320200012)
ROITA Service SRL, Piteºti -Argeº
angajeazã croitor- confecþioner
îmbrãcãminte dupã comandã cod COR
753201.
C.V.
la
m a il
alex.ungheanu@yahoo.com.
(C.060320200011)
ANGAJEZ ºofer TIR cu experienþã
intenaþional, România -Cehia, turretur.
Te l.
0760660788.
(C.060320200003)
ANGAJ EZ
ºoferi c onvenþie trei
schimburi, zona Cãlineºti- Topoloveni.
Salariu atractiv. Telefon 0722360767.
(C.o.p. )

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.
Firmă de construcţii
angajează:

REPREZENTANT

pentru DEPARTAMENTUL
OFERTARE
■

Condiţii: studii superioare (se
poate şi fără experienţă)
■ MECANIC

UTILAJE,

cu categ.B

■ MUNCITOR
NECALIFICAT.

Salariu atractiv.
Tel. 0761.348.179.
SC ZIP ESCORT SRL
angajează:

AgEnţI DE
SECuRITATE,
- zona Pitesti.
Relaţii la telefon:
0731.010.266 - Iordache Dorel

Societate comercială
angajează

TRACTORIŞTI
pentru judeţul Olt.
Salariu atractiv!
Tel. 0761.348.179.
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membrã a Comitetului de Conducere ºi
sufletul acestei filiale. Înhumarea, va avea loc
în data de 10 martie 2020, la ora 12:00, la
Craiova, la Cimitirul Ungureni.
Sicriul va fi depus la Capela Bisericii "Dimitrie
Decapolitul", str. Fagului, Craiova.
Dumnezeu s-o odihneascã în pace!

MEDICALE

TÂNÃR, 1.75/ 80, locuinþã, serviciu,
auto doresc cunoº tinþã doamnã,
pentru
pri etenie/
c ãs ãtorie.
0756303583. (C.270220200036)
40 ANI, doresc cunoºtinþã doamnã
plinuþã, indi ferent de vârstã.
0760444453. (C.020320200010)
BÃRBAT, 35 de ani, cu serviciu stabil,
cu douã l oc uinþe, c aut femei e
serioasã, s ã întemeiem o fami lie.
0729245349. (C.BF: 1755)
TÂNÃR, 41 de ani, divorþat, doresc sã
cunosc o tânãrã, divorþatã, pentru o
relaþie de familie. Rog seriozitate ºi
sinceritate. Relaþii, tel. 0732049367.
(C.030320200062)
TÂNÃR, 1,85, brunet, ochii albaºtri,
singur, 39 ani, casã, serviciu, fãrã vicii,
doresc sã cunosc o fatã, 30-40 ani,
pentru c ãs ãtorie. Seriozitate. Tel.
0746087163. (C.030320200002)
TÂNÃR, 41 de ani, divorþat, doresc sã
cunosc o tânãrã, divorþatã, pentru o
relaþie de familie. Rog seriozitate ºi
sinceritate. Relaþii, tel. 0732049367.
(C.030320200062)
BÃRBAT, 35 de ani, cu serviciu stabil,
cu douã l oc uinþe, c aut femei e
serioasã, s ã întemeiem o fami lie.
0729245349. (C.BF: 1755)
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VÂND 2 cripte în cimitirul Valea MareZãvoi. Tel. 0762080803. (C.2502001)

PARTICULAR ofer casã bãtrâneascã la
curte, unei familii nevoiaºe pe o perioadã
îndelungatã. 0731031114.
PERSOANÃ handicapatã cu ambele
picioare tãiate, doresc îngrijire la
domiciliu. 0773844070.

Mica publicitate

OFER spre închiriere garsonierã nouã,
lângã Lidl Prundu, complet mobilatã,
utilatã, loc de parcare inclus, 290 euro,
negoci abil .
Tel .
0745436136.
(C.280220200010)
OFER închiriere garsonierã Gãvana
III, bloc nou. T el . 0765238658;
0744364419. (C.020320200023)
OF ER înc hi riere apartament 2
camere, decomandat, Popa ªapcã,
utilat complet nou. Preferabil cuplu.
Tel. 0790422313. (C.020320200076)
CAUT colegã apartament, zona
Prundu, mobilat, utilat, 400 lei/ lunã.
Tel. 0720125332. (C.040320200002)
ÎNCHIRIEZ apartament Ultracentral,
de lux, (str. Victoriei), 300 euro. Tel.
0721142341. (C.040320200004)
OFER închiriere garsonierã mobilatã
25 mp, utilatã, în bloc nou, zona Teilor,
preþ 1.000 lei. Tel. 0753768199
(C.260220200034)
OF ER înc hi riere apartament 2
camere, centralã proprie, mobilat
complet, utilat, renovat, Gãvana 2, în
spatel e magazi nului Profifi.. Tel.
0728964282. (C.270220200022)
PRIMESC în gazdã fatã sau doamnã,
termen lung.
Tel. 0740611802.
(C.280220200025)
OF ER
înc hi riere
garsoni erã/
apartament, Nord. Tel. 0742864865.
(C.280220200017)
OF ER înc hi riere apartament 2
camere, mobilat, utilat, Banat, 200
euro. 0740066199. (C.02032012)
OF ER înc hi riere apartament 2
camere, de lux, mobilat, uti lat,
Craiovei- bloc nou, 300 euro. Tel.
0756030690;
0799431370.
(C.020320200073)
ÎNCHIRIEZ garsonierã, utilatã,
mobi latã,
lângã
Facultatea
Brâncoveanu. 0722448144. (C.03032)
OF ER închiriere o camerã în
apartament, Prundu. 0348/405519;
0724728098. (C.030320200007)
OF ER înc hi riere apartament 2
camere, N. Vodã, mobilat, utilat. Tel.
0745209277. (C.040320200005)
OF ER înc hi riere apartament 2
camere, ul tracentral - Magnolia,
complet renovat ºi utilat, et. 4/ 8,
vedere stradal ã, 350 euro. Tel.
0745481677. (C.040320200007)
ÎNCHIRIEZ camere la vil ã, zona
Exerciþiu. Avantajos. Tel. 0799475802.
(C.BF.:1734)
PROPRIETAR,
ofer
î n ch i r i e r e
apartament 2 camere, ultracentral, etaj
1/4, lux, (deasupra restaurant Matteo),
330 euro/ lunar. 0737794785.
(C.210220200022)
OFER spre închiriere apartament 2
camere, zonã centralã, 150 euro/ lunã.
Tel. 0747652231. (C.030320200031)
OF ER s pre închiriere garsonierã
Craiovei. 0746100090. (C.0303235)
GARSONIERÃ Dedeman, complet
mobilatã, utilatã. Tel. 0740128886.
(C.030320200026)
OF ER înc hi riere apartament 2
camere, de lux, în vi lã, intrare
separatã,
parter,
ultramodern,
parcare, B-dul. N. Bãlcescu, nr. 18.
Tel. 0740454690. (C.030320200036)
OFER închiriere camere la vilã, zona
N. Bãl cescu.
0756274285;
0740454690. (C.030320200038)
PRIMESC în gazdã Nord. Tel
0729134122. (C.040320200021)
ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere,
zona Craiovei. Tel. 0742830263.
(C.040320200034)
PRIMESC în gazdã salariaþi, elevi/
studenþi, Piteºti. Tel. 0748318889;
0729567965. (C.040320200048)

Publicitate

Organiza2ia „Salva2i Copiii”
Filiala Argeș

Anun0ă membrii și voluntarii, că Adunarea
Generală Anuală a organiza2iei va avea loc la
sediul Filialei Argeș din Bd. I.C. Brătianu, Bl.
B3, parter, în data de 16.03.2020, orele
16:00.
Raportul privind activitatea filialei pe anul
2019 poate fi studiat la sediul filialei.
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Cibpro SRL - societate in lichidare, cu sediul social în Râmnicu Vâlcea,
str. Henri Coanda, nr. 4, bl. R5 bis, sc. A, parter, ap. 2, jud. Vâlcea, având
cod de identificare fiscală RO 9329563, înregistrata la ORC Vâlcea sub
numărul J38/175/1997, prin lichidator judiciar Projuridic IPURL,
organizează licitaţie publică deschisă cu strigare, în ziua de 27.03.2020,
ora 10:30 la sediul filialei UNPIR Argeş, din mun. Piteşti, , B-dul I.C.
Brătianu, nr.10, bloc B2, mezanin, jud. Argeş conform Regulament
corectat privind vânzarea bunurilor aparţinând debitorului întocmit in
baza Procesului verbal al adunării creditorilor din data de 02.03.2020,
pentru vânzarea: Teren intravilan situat în Râmnicu Vâlcea (la 200 m de
soseaua principala; zona sens giratoriu de la iesirea din Râmnicu Vâlcea
spre Calimaneşti) , punct “Dealul Malului” intabulat în Cartea Funciară nr.
40636 a localităţii Râmnicu Vâlcea in suprafaţa de 2000 mp identificat
prin nr. cadastral 10209, CF nr. 40636, al cărui preţ de pornire licitaţie
este de 339 036 lei fără TVA la care se adăuga TVA.
In situaţia in care bunul imobil nu va fi vândut la licitaţia din data de
27.03.2020, vor fi organizate licitaţii in zilele de 03.04.2020, 10.04.2020,
16.04.2020, in acelaşi loc şi la aceeaşi ora, până la vânzarea bunului.
Ofertanţii vor trebui sa depună o cerere de participare la licitaţie, la sediul
Cibpro SRL din Râmnicu Vâlcea sau la sediul lichidatorului judiciar
Projuridic IPURL din comuna Bradu, sat Geamăna, str. Păpădiei, nr.3, jud.
Argeş , si să facă dovada achitării unei cauţiunii de minim 10% din preţul
de pornire licitaţie, in contul Cibpro SRL nr. RO61 CECE VL01 01RO N040
8120 deschis la CEC Bank–sucursala Râmnicu Vâlcea pană in pre-ziua
licitaţiei ora.12.00 . Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic intre orele
10 - 14 la telefon 0729 980 402 sau la telefon 0722234972.

CHINA MEGA SHOP

Are produse de calitate, marfă nouă de
sezon, la preţuri mici!
AVEM REDUCERI LA ÎNCĂLŢĂMINTE ŞI HAINE.

Vă întâmpinăm cu produse de bucătărie, baie, jucării,
unelte şi scule pentru maşini şi grădinărit.

Vă aşteptăm cu drag!

Pentru dezvoltarea activităţii de distribu*ie carne
de porc, DUMAGAS AGRI SRL din Piteşti,
angajează

CONDUCĂTORI AUTO

(categoria C+E cu atestat) şi categ. B, pentru
distribuţie carne.
Relaţii la telefoane 0747494071, 0731033575.
CV, pe adresa: daniela.mirea@dumagasagri.ro

S.C. Master Service Solution S.R.L. Piteşti- Argeş,

MECANIC/ELECTRICIAN
angajează:

în domeniul Service Auto GPL. Salariu motivant.

Tel. 0727703330.

S.C. CENTER TEA& CO angajează
ŞOFER TIR pentru intern.
Se lucrează de luni până vineri.
Curse fixe. Salariu motivant.
Tel. 0732406680.

CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al societatii SELCA SA , cu sediul social in Pitesti , Str. Depozitelor Nr. 12,
Corp C9 , Jud. Arges , avand codul unic de identificare fiscala RO128299, Nr. De înregistrare la
Registrul Comertului J03/03/1991 , fax : 0248.211.750 si adresa de e-mail: office@selca.ro, întrunit
în sedinta de lucru din data de 06.03.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale şi a Legii 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi a dispoziţiilor Actului
Constitutiv, CONVOACA Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în ziua de 09.04.2020 ora 11:00
la sediul Societăţii, pentru acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii, gestionat de
Depozitarul Central SA, la sfârşitul zilei de 30.03.2020, considerată dată de referinţă.
În cazul în care la data menţionată mai sus nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Legea
nr. 31/1990 şi de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea
nr. 31/1990 cea de-a doua întrunire pentru data de 10.04.2020, în acelaşi loc, la aceeasi ora şi cu
aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă.
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
1. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi a celor consolidate,
întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, pentru exerciţiul
financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie, însoţite de opinia
auditorului financiar.
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administraţie privind repartizarea integrală a profitului aferent
anului 2019 la surse proprii de dezvoltare.
3. Pronunţarea asupra gestiunii Consiliului de Administraţie şi aprobarea descărcării de gestiune a
Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020 şi a
programului de investiţii pentru anul 2020.
5. Aprobarea datei de înregistrare propusa de Consiliul de Administratie ca fiind data de 05.05.2020,
respectiv ex date ca fiind data de 04.05.2020.
La sedinta pot participa si vota acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii, gestionat de
Depozitarul Central SA, la sfârşitul zilei de 30.03.2020, considerată dată de referinţă.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social
au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct
sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre A.G.O.A.,
în cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, precum si de a prezenta proiecte de hotarare pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a A.G.O.A., in cel mult 15 zile de la data
publicarii convocarii.
Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., acestea fiind
transmise prin posta la sediul societatii sau la adresa de e-mail office@selca.ro pana la data de
27.03.2020 ora 16:00. Societatea va raspunde acestor intrebari in timpul sedintei putand formula
un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Actionarii au obligatia sa trimita materialele
/ intrebarile in scris, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate
in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum
si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu
mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU A.G.O.A..
Accesul actionarilor indreptatiti la data de referinta sa participe la A.G.O.A., este permis prin simpla
proba a identitatii acestora facuta, in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate sau, in cazul
persoanelor juridice cu Imputernicirea speciala data persoanei fizice care le reprezinta.
Actionarii pot participa personal sau prin alte persoane, pe baza de Imputernicire speciala sau
generala, conform formularului pus la dispozitie de societate, portivit reglementarilor legale.
Formularele de imputernicire speciala pentru A.G.O.A. se pot obtine de la sediul societatii incepand
cu data de 07.03.2020 sau descarcate de pe website-ul societatii.
Un exemplar, in original al imputernicirii speciale , completat si semnat, insotit de copia actului de
identitate valabil al actionarului (buletin / carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si
certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societatii pana
la data de 07.04.2020 ora 16:00 un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca
acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare.
Imputernicirile generale trebuie sa contina informatiile prevazute in Regulamentul nr.5 / 2018 si se
depun la societate pana la data de 07.04.2020 ora 16:00, in copie, cuprinzand mentiunea
conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor
generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al
adunarii generale.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri
generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu
Legea nr. 24/2017.
Actionarii pot vota prin corespondenta, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele
pot fi obtinute de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data
de 07.03.2020 ora 16:00. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de
copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor
persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al imputernicitului
legal in cazul persoanelor juridice) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel
incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 07.04.2020 ora 16:00. Formularele
primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si
majoritatii in A.G.O.A. .
Documentele supuse dezbaterii A.G.O.A.pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare
sau pe website-ul societatii www.selca.ro , incepand cu data de 07.03.2020.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SELCA SA Pitesti, la numerul de telefon 0248.636.442
intre orele 10:00 – 15:00 sau prin e-mail la adresa: office@selca.ro .
Presedinte al Consiliului de Administratie, Zamfir Adriana Luminita

RESTAURANT
în Piteşti angajează

SPĂLĂTOR DE
VASE.

Tel. 0769851990.
S.C. DIVVO S.R.L. angajează

ŞOFER PROFESIONIST,

categ. C,E, pentru curse turretur, doar din Piteşti.
Week-endurile libere.
Se oferă salaiu între
4.000-4.500 lei/lunar.
Tel. 0770394893.

SOCIETATE COMERCIALĂ
din Măracineni angajează

FEMEIE DE
SERVICIU.

Telefon: 0742.11.77.19
Adresa: Mărăcineni,
Argeşelu, 605 B.

SC angajează:
 LĂCĂTUŞ MECANIC,
cu experienţă


SUDOR electric şi

CO2.



EXCAVATORIST
/BULDOEXCAVATORIST.
Tel. 0720689965.
DODI PLAST TECH
angajează: BĂRBAŢI şi

FEMEI NECALIFICAŢI
pentru sortat folie şi

EXTRUDERIST folie cu
experienţă.
Tel. 0756198593.

S.C. ADL ROM MACHINERY
SRL. angajează

IZOLATORI
TERMICI.

Tel. 0758302074; e-mail
cigcontsal@yahoo.com.

RED PROIECT CONCEPT
angajează

BULDOEXCAVATORIST.
Salariu net 4.500 lei.
CV, e-mail:
redproiect
concept@yahoo.com
Tel. 0759 018184.

S.C. ALVIMAR INOX
EURO PRODUCT S.R.L.
ANGAJEAZĂ:

- CONFECŢIONER
METALE ( LĂCĂTUŞ)
- SUDOR ÎN ARGON
TEL. 0742.202.955.

Banca Cooperatistă Piatra Craiului Câmpulung
CONVOCARE
În conformitate cu prevederile art. 355 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată şi modificată prin
Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 117
din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art. 31 din Actul constitutiv, Consiliul de administraţie al Băncii Cooperatiste Piatra Craiului Câmpulung, cu sediul în
Câmpulung, str. Negru Vodă nr. 170, Jud. Argeș, nr. de ordine în registrul
comerţului J03/2567/1992, având Cod Unic de Înregistrare 3666934, întrunit în data de 25.02.2020 convoacă Adunarea Generală la data de 13
aprilie 2020, ora 14 la Casa de Cultură a Studen0ilor, situată în Pitești,
str.Panselelor, nr.2, jud.Argeș
Ordinea de zi este următoarea:
1. Raportul consiliului de administraţie privind activitatea desfăşurată şi
rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2019;
2. Raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia
exercitării mandatului său în anul 2019 şi la concluziile rezultate în urma
verificării bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere;
3. Aprobarea situaţiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2019, a
modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderii), precum
şi fixarea dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 şi a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie;
6. Stabilirea numărului minim de membri ai consiliului de administra0ie al
băncii cooperatiste care trebuie sa fie independen0i, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
7. Desemnarea administratorului independent;
8. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste
și/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;
9. Schimbarea denumirii băncii din Banca Cooperatistă Piatra Craiului
Câmpulung în Banca Cooperatistă Muntenia Pitești;
10. Aprobarea modificărilor actului constitutiv în sensul schimbării denumirii unită0ii și mutării sediului social, precum şi împuternicirea persoanei
care va semna actul modificator şi actul constitutiv în formă actualizată;
11. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administra0ie luate în cursul anului 2019, în baza delegării de competen0ă primită de la adunarea generală;
12. Aprobarea programului de investi0ii pe anul 2020 și a surselor de finan0are ale acestuia;
13. Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administra0ie să
efectueze formalită0ile legale ce se impun pentru înregistrarea,
men0ionarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la
registrul comer0ului, precum și acordarea pentru aceștia a dreptului de a
delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalită0ilor
men0ionate anterior;
14.Adoptarea Hotărârii adunării generale.
Dacă la data de 13 aprilie 2020 nu vor fi îndeplinite condiţiile legale şi
statutare pentru desfăşurare, cea de a doua adunare generală va avea
loc în ziua de 14 aprilie 2020, la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu menţinerea
ordinii de zi.
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Cooperatiste Piatra
Craiului Câmpulung, Maria Gheorghe

SC REHOMA angajează

- DULGHERI
- ZIDARI
- MUNCITORI

amenajari interioare şi
exterioare.
Tel. 0724.222.234.

RESTAURANT
NObLESSE
angajează

OSPĂTAR
Tel. 0721241756.

SC ALFA ROM angajează:

ŞOFER TRANSPORT PERSOANE CU ATESTAT,
cu fracţiune de normă (de preferinţă pensionar).
Are de efectuat 2 curse pe zi pe
ruta Piteşti - Mărăcineni.
Relaţii, la tel.: 0726.372.251; 0784.207.464.

Proprietarul terenului identificat cu
nr. cadastral. 81218 în suprafaţă de
2.615 mp, siutuat în mun. Piteşti, str.
Ion Minulescu, nr. 21 anunţă publicul
interesat de elaborarea propunerilor
preliminare
pentru
PLAN
DE
URBANISM ZONAL, în vederea
realizării: " CLĂDIRE LOCUINŢE
COLECTIVE ŞI BIROURI"

ANUNĂ DESCHIDEREA STAGIUNII GENERALE A
CURSURILOR DE CALIFICARE, A ANULUI 2020

VINERI, 03 APRILIE 2020
Toate cursurile 700 lei şi plata în 4 TRANŞE

CURSURI PE MESERII, autorizate de Ministerul Muncii
şi Ministerul Educatiei Naţionale, recunoscute intern şi internaţional

● INFIRMIERI
● LUCRATOR in COMERT
● BUCATAR - practică în

● ELECTRICIAN

● INSTALATOR instalaţii

tehnico sanitare şi gaze
restaurant, cu preparate culinare ●
ZIDAR, PIETRAR, TENCUITOR
● OSPĂTAR-CHELNER ● ELECTRICIAN exploatare
practică în restaurant
medie şi joasă tensiune
● COFETAR-PATISER - practică
în laborator de cofetărie-patiserie ● LĂCĂTUŞ MECANIC

● MONTATOR PEREŢI şi

PLAFOANE GHIPS CARTON
TÎMPLAR,
PARCHETAR
● ZUGRAV IPSOSAR
● SUDOR, autorizat ISCIR
● DULGHER,

Până la data de 25 martie se mai pot face înscrieri la
CURSUL DE STIVUITORIST -1000 ron, calificare si autoriza3ie ISCIR.

OPERATORI introducere, validare, prelucrare date - curs de caliﬁcare autorizat de
Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale
■ SECRETARIAT INFORMATIZAT - în colaborare cu Centrul de Pregă4re în Informa4că Bucureş4 - 400 lei
■ IMPORTANT! CURSUL DE CONTABILITATE - autorizat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale pentru to4 intreprinzătorii par4culari; evidenta contabila pentru societa4 comerciale - este de 500 lei
■

■ ADMINISTRATOR

IMOBILE - de CONDOMINII (ADMINISTRATOR BLOC)

- Cursul este OBLIGATORIU pentru to4 cei care administreaza imobile si ansambluri reziden4ale;
conform legii 196/2018-în 12 luni to4 administratorii trebuie sa de4na un cer4ﬁcat de caliﬁcare.
Cursul asigura deprinderile necesare exercitarii acestei profesii.

ATENŢIE!!! - toţi administratorii de bloc, ca să mai poata profesa, trebuie sa
efectueze acest curs până în ianuarie 2021!

!!! IMPORTANT – CURSURI NOI:
– PROGRAMATOR – Autorizat intern şi internaţional !!!
– CONSTRUCTOR CĂI FERATE - Autorizat intern şi internaţional !!!

La cursurile pe meserii, pentru lăcătuşi şi sudori, prac4ca se va desfăşura în societăţi de proﬁl.
Cursurile se organizează în săli de clasă moderne din incinta Casei Sindicatelor şi prac6ca în ateliere de specialitate.
Certificatele eliberate poartă antetele Ministerului Muncii, Solidăritaţii Sociale şi Familiei şi
Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului şi sunt recunoscute naţional şi internaţional.

Înscrieri şi relaţii, până vineri, 03.04.2020, la sediul din Piteşti, P-ţa Vasile Milea nr. 3, Casa Sindicatelor,
et.1, Secretariatul ,,A”, tel./fax 0348.401.164, tel. 0723 918 928, zilnic, între orele 9 şi 18.

ZARIS AUTOCOM
angajează: ■ ŞOFERI

■ GESTIONARI
■ PATISER ■ MECANIC.

Salarii superatractive.
Tel. 0724079452,
0729218492.

ŞOFER TIR

Comunitate şi
tur - retur.

Tel. 0732950039,
0723607608.

SEGULA INTEGRATION-ROMANIA
ANGAJEAZĂ:

LĂCĂTUŞ MECANIC
■ LĂCĂTUS CONSTRUCŢII
METALICE ■ SUDOR
■ OPERATOR CNC.

SC angajează VÂNZĂTOR
TONETĂ PRESĂ,
de preferat pensionar sau
student, pentru Mioveni.
Tel. 0748192233.

HOTEL VICTORIA
angajează:

■

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 ■

Societate comercială cu activitatea în domeniul
construcţiilor angajează:

INGINERI ■ ŞEFI ECHIPA ■ MUNCITORI
CALIFICAŢI în construcţii civile ■ MUNCITORI
NECALIFICAŢI ■ MECANICI UTILAJE cu carnet
auto cat. C. ■ ECONOMIST

■

Cererile şi CV se trimit la:
manioan@ymail.com
Sau la telefon 0754421618.

SC angajează

pe camion de 7.5 t,
pentru Comunitate.

Relaţii, tel. 0729146096.

ŞOFER

ANGAJEZ

TIR pentru extern,
tur - retur.
Tel. 0754812152.

LUCRĂTOR BUCĂTĂRIE

cu sau fără experienţă. Căutăm
persoană serioasă şi muncitoare.
Salariu atractiv şi diverse
beneficii. Pentru a stabili o
întânlire, vă rugăm să ne
contactaţi la tel. 0786029279.

SC angajează:
- motostIvuItorIst
- manIpulanţI şI
ambalatorI - băieţi şi fete
Tel. 0746066166.

maIstru constructor
pentru întreţinere

electromecanIc
electrIcIan
■ Instalator
■
■

Tel. 0722.32.00.47.

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

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.

S.C. ANGAJEAZĂ

MANIPULANT.

Tel. 0726161116.
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.roma2sGgmail.com

SC MATO SRL angajează

CONFECŢIONERI

numai cu experienţă în maşina de cusut
pentru salariul de 1.700 lei.
Relaţii, la telefon 0730030066.

S.C. TOP STAR AMB SRL
cu punct de lucru în str.
Târgul din Vale nr. 44,
angajează

PERSOANĂ
SERIOASĂ pentru

MAGAZIN desfacere
PIESE AUTO.
Tel. 0740367287.

Fabrică de mezeluri
angajează în condiţii
avantajoase

MUNCITORI
CALIFICAŢI şi
NECALIFICAŢI.

Tel. 0731555872.

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează:
ŞOFER
categ. B, C, E/ pentru TIR şi Iveco Daily
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.

SC angajeaza:
■ PROIECTANT

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

SC CONSTRUCŢII
angajează
în condiţii avantajoase:

- fIerarI
- dulgherI
- zIdarI.

Tel. 0774.430.829.

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

CIPCOS MAR anagajează VÂNZĂTOR
UNELTE şi SCULE pentru magazinele:

Albota şi Piscani(Bemo). Program de lucru 5zile
/săptămână. Se acordă salariu motivant, bonusuri şi
tichete de masă. Relaţii, la tel. 0744.508.005.

Firmă de conStrucţii
angajează

buldoexcaVatoriSt

Candidatul ideal: - studii de specialitate.
Relaţii, tel. 0248 27 27 97, e-mail:
deltatermoconstruct@yahoo.com;
office@deltatermoconstruct.ro
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

SC ALFA ROM

angajează pentru atelierul din Mărăcineni:
- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE - 3 posturi,
cunoscător desen tehnic, cu experienţă;
- VOPSITOR - 1 post
- OPERATOR LASER DEBITARE TABLĂ - 1 post
- MUNCITORI NECALIFICAŢI - 2 posturi
- STRUNGAR pe strung clasic SN - 1 post
- FREZOR pe freza de scularie - 1 post.
Se oferă salariu motivant, transport pe ruta PiteştiMărăcineni, bonuri de masă.
Selectia se face pe baza de interviu si proba de lucru.
Informatii la tel. 0726372251
CV la email: recrutare@alfarom.net, fax 0348401904

S.C. CHEVROLET CC
angajează

ŞOFERI DE CAMION

pentru Turcia, tur- retur, diurnă 400 euro.
Detalii, la sediul firmei sau tel. 0722455866.

ANGAJEZ

dIspeceră
taxI.
tel. 0751.842.108.

FIRMĂ distribuţie mezeluri
şi produse alimentare
angajează

ŞOFER LIVRATOR,
cu experienţă.
Domiciliul în Piteşti.
Tel. 0765335640.

S.C. angajează:

■ LUCRĂTOR COMERCIAL cu gestiune şi cunoştinţe PC
■ LUCRĂTOR COMERCIAL pt. manipulare mărfuri alimentare

■ INSTALATOR

pentru reparaţii şi întreţinere instalaţii sanitare şi
de încălzire. CV-urile se depun la comargros@ yahoo.com
Rela3ii, la tel.: 0744378026, 0744339891.
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ŞOFER

RESTAURANT angajează

■

AUTO GPL
ATELIER AUTORIZAT
RAR - Montaj, diagnozã,

●

operaţii de
cataractă

Luni, 9 martie 2020

DISTRIBUITORI
■ MUNCITORI
NECALIFICATI

AGEXIM SPEDITION
angajează

ANGAJĂM
CONFECŢIONERI SERIE
MAŞINĂ DE CUSUT,
PENTRU S.C. QUAD SRL.
Tel. 0754609807.

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

Publicitate

AICI SE ÎNVAŢĂ O MESERIE!
Atp ARgEș 1990 - Casa Sindicatelor, et. 1, secretariat A, ultracentral

