Mica publicitate

Modalitãþi de preluare a anunþurilor de micã publicitate:
● 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.

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, între orele 9 ºi 16, pentru ediþia din ziua urmãtoare, ºi între orele 9 ºi 18.00,
pentru alte ediþii; duminica, între orele 9 ºi 15.
● Tarifele sînt postate pe www.curier.ro, la secþiunea publicitate.

Anunturile de mica si mare publicitate sînt postate pe www.curier.ro, PUBLICITATE PDF
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 Renault Clio, an 2002, stare
perfec tã, 37. 000 km rulaþi, preþ
10.000 lei, negociabil. Tel.
0731938912. (C.060320200004)

VÂND 2 pavilioane apicole. Tel.
0767003901. (C.270120200006)

VÂND Opel Astra H, facelift, break
1,7 disel, 2010 unic proprietar, full
opþions, gri ºobolan, impecabil,
4.300 euro. Tel. 0760767730.
(C.040320200009)

Miercuri, 11 martie 2020

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.)

VÂND VW CRAFTER, an
2007, motor 2.5, dubã 3.5
tone. Tel. 0744313866.
(C.O.P.)

Anunþuri la telefon

VÂND VW Tiguan,
fabricaþie, 2009, unic
proprietar, Diesel, 4X4,
extra-full. 0744313866.
(C.O.P.)

VÂND remorcuþã, maºinã de cusut,
2 fotolii, un pãun. 0738958354.
VÂND maºinã de spãlat "Indesit";
ºifonier cu douã uºi. Tel.
0751631084.

VÂNZÃRI
AUTO
ROMÂNEªTI
CU MPÃR auto pentru programul
R abla, doar c u I TP. Tel.
0745141627. (C.130120200001)
VÂND Dacia Logan, 1.4 benzinã,
alb, 126.000 km, fabricaþie
decembrie 2005. Tel. 0723991020.
(C.170220200021)
VÂND Logan 1.5, fabricaþie 2006.
Tel 0770534390. (C.mb)
VÂND Logan, octombrie 2012, 90
C P,
unic
proprietar.
Tel.
0736981018. (C.030320200032)

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

VÂND Nissan Alm era, 2005,
benzinã, 150.000 k m, unic
proprietar,
perfectã
sta r e
f uncþionare. Tel. 0751203217.
(C.O.P. L.)
VÂND BM W 316 i. Tel.
0732437018;
0756290469.
(C.030320200015)
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Aici se oferă

VÂNZÃRI
IMOBILIARE
GARSONIERE
VÂND garsonierã, apartament cf. 1,
Banat , Calea Bucureºt i. Tel.
0742301801. (C.250220200011)
VÂND garsonierã, parter, cartier
Trivale, preþ negociabil. Tel.
0751031488. (C.270220200004)
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 Gãvana, preþ
47.000, uº or negociabil. Tel.
0746394188. (C.200220200001)
VÂND garsonierã confort I, 30 mp,
Mãrãcineni.
95.000
lei.
0751631084. (C.080320200035)
VÂND garsonierã zona Craiovei, et.
3.
Tel.
0728062240.
(C.100320200026)

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

CASE NOI, GĂVANA 3,

APARTAMENTE NOI - TEILOR

Tel. 0799 00 88 33

0799 00 88 33 / www.maiateilor.ro

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

2 camere, bloc nou, 2019, Gãvana,
ﬁnisat, preþ accesibil. 0799008822.
(C.o.p.)
VÂN D apartament 2 c amere la
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)

VÂN D apartament 2 cam ere,
Mioveni- zonã centralã, etaj 3, izolat
interior /exterior, centralã proprie.
Tel.
0725974800.
(C.090320200004)

Apartamente
4 camere
VÂND apartament 4 camere, confort
1 decomandat, Trivale- ºcoala 12,
parter, boxã subsol, 68.000 euro
uºor negociabil. Tel. 0761321926;
0731901730. (C.100320200001)
VÂND apartament 4
camere, ultracentral,
decomandat, 81 mp,
amenajãri minime, 68.000
euro. Tel. 0746334567.
(C.020320200026)

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

VÂND casã la cheie Smeura -lângã
tipograﬁe. Tel. 0744673219.
(C.130220200008)

senzaţii tari!

BRUNETÃ 25 ani, te aºtept la mine. Am locaþie.
0741552756. (C.120220200034)
OFER masaj de relaxare domnilor curaþi ºi generoºi.
Tel. 0755202373. (C.280220200001)
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 apartament 3 camere,
decomandat, confort 1, 8/8. Preþ
negociabil. Tel. 0731350128.
(C.090320200005)
VÂND apartament de lux 3 camere,
Traian. Exclus agenþii. 0732522436.

VÂND apartament 4 camere,
Gãvana 3, 76 mp, et. 4, acoperiº tip
mansardã, 2 bãi, 2 balcoane sau
schimb cu apartament 2 camere,
Craiovei/ Banat, cf. 1+ diferenþã.
Tel. 0753042241. (C.02032020004)

VÂN D apartament 3 cam ere,
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), 66. 000
euro, negociabil. 0722247636.
(C.270220200018)
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)
APARTAMENT 3 camere, Calea
Bucureº ti, zonã deosebitã. Tel.
0799008833. (C.O.P.)
VÂN D apartament Prundu, 3
camere, et. 3, stradal. 0348/405519;
0724728098. (C.030320200008)
VÂN D apartament 3 cam ere,
Craiovei, stradal. Tel. 0741037079.
(C.040320200020)

BRUNETÃ, sexy, te aºtept la mine! Tel. 0742661363.
(C.050320200020)
MÃ numesc Cristina. Am 23 de ani, 1,73 înãlþime, ochii
cãprui, ºi aºtept sã petrecem clipe de neuitat. Tel.
0744973060. (C.BF: 1772)
BRUNETÃ, sunã-mã ºi vin la tine! Piteºti. 0727695729.
(C.090320200005)
BLOND Ã, ochii albaºtri, ofer clipe de vis. Tel.
0744958144. (C.BF: 1781)

Central, str. Teilor / Exerciţiu,

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

CASE
CADASTRU
CARTE
FUNCIARÃ
Rapid! Ieftin!
Nu se percepe TVA!
0248280813, 0744273422
VÂND casã ªtefãneºti C oasta
Câmpului. Toat e utiliãþile. Tel.
0745706342. (C.bf: 1406)
VILÃ Albota la roºu/ cheie, 42.000/
62.000 euro, 500 mp teren, asfalt.
0723195774. (C.190220200070)
VÂND casã str. Baloteºti, lângã
pãdure, 2019, 4 dormitoare, 2 bãi,
95.000 euro. 0799008822. (C.O.P. )
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 . T el. 0722155677.
(C.020320200011)

CERTIFICAT
ENERGETIC

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

VÂND/ Schimb vilã Trivale, total/
paþ ial.
T el.
0770522462.
(C.060320200018)
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/ Închiriez vilã Gãvana 3,
locubilã, 220 mp, curte 500 mp. Tel.
0745761412. (C.030320200003)
VÂND casã la roºu, 83 mp, StolniciIzbãºeºti, o camerã locuibilã, teren
1.065 mp, cadas tru, intabulare,
6.500
euro,
negociabil.
0348/411288. (C.040320200033)
URGENT! Vilã la cheie Trivale, sub
preþ de apartament, fond nou +
parcele teren. 0748025725. (C.091)
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. )

VÂND casã, ultracentral,
5 camere, baie,
bucãtãrie, utilitãþi, teren
400 mp. 0740135566.
(C.O.P.)

TERENURI
VÂND teren str. Baloteºti. Tel.
0732938094. (C.140220200005)

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

VÂND 1.300 mp teren, 2 cas e
stradal, multiple îmbunãtãþ iri în
localitatea Dobreºti, jud. Argeº. Tel.
0348/402720. (C.240220200005)
VÂND teren 1.000 mp, LãngeºtiLunca Corbului. Tel. 0770784676.
(C.240220200059)
VÂND teren intravilan + 0.92 ha (2x
0,46),
Suseni.
0723698491.
(C.180220200059)
TER EN intravilan ªtefãneºtiPrim ãverii, 8.000 mp, utilitãþi,
parcelabil, negociabil. 0729151416.
(C.bf. 1652)

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.

VÂND teren 8.300 mp+
5.149 mp, livadã pruni,
intrare Podul Broºteni.
Tel. 0723333599.

SPAÞII
OFER spre închiriere 45 mp,
Exerciþiu -piaþa Traian. 0744860702.
(C.280220200013)

ÎNCHIRIEZ

HALĂ SERVICE,

STRADAL,
Depozitelor, 200 - 436 mp.
Tel. 0799 00 88 33.
SPAÞII de înc hiriat în incinta
ªtefano Com, la 200 m de Târgul
Sãptãmânal, 170 mp, 80 mp, 60 mp,
showroom la stradã cu vad ºi utilitãþi
130 mp, preþuri negociabile. Tel.
0722404777. (C.090320200003)

ÎNCHIRIERI

OFER închiriere apartam ent 2
camere, et. 3( mansardã), în vilã,
Trivale, 250 euro, utilitãþi incluse.
0722680453. (C.060320200017)
PRIMESC în gazdã fatã/ doamnã,
termen lung, 150 lei. 0740611802.
(C.280220200025)
OFER închiriere apartam ent 2
cam ere, la nefumãtori, PrunduRom aria, mobilat, utilat. Tel.
0742292807. (C.270220200027)
OFER spre închiriere garsonierã
nemobilatã, c entralã proprie,
renovatã de o sãptãmânã, preferabil
termen lung, Fr. Goleºti. Tel.
0728340553. (C.090320200010)
OFER spre închiriere apartament 4
camere, zonã centralã, 300 euro.
Tel.
0766655832.
(C.090320200001)
OFER
închiriere
garsonierã
Bãlces cu Rezidence, complet
utilatã, mobilatã, inclusiv parcare.
Tel.
0731366106.
(C.090320200007)
OFER închiriere apartam ent 2
camere, Gãvana 2, mobilat, utilat.
Tel.
0723666587.
(C.090320200009)
ÎNCHIRIEZ camerã în apartament,
450 lei, + utilitãþi, Gãvana.
0745056440. (C.bf: 1795)

CUMPÃRÃRI
DIVERSE
CUMPÃR calorifere din fontã ºi
maº ini vechi pentru programul
RABLA. Confecþ ionez caz ane la
com andã.
0742348434.
(C.050320200001)

AUTO
CUMPÃR maºini (rable), preþ
negociabil. Ofer acte de radiere,
transport gratuit. Tel. 0755354683.
(C.131220190009)

IMOBILIARE
CUMPÃR garsonierã zona Gãvana,
Dedeman, Auc han -Nord, et.
intermediar. Tel. 0720045049.
(C.210220200014)

SERVICII
ÎNGRIJIRE
CAU T f emeie pentru îngrijire
bãtrânã, intern, condiþii foarte bune
în afara oraºului. Tel. 0744427023.
(C.280220200020)
CAU T
persoanã
îngrijire
bolnav(fem eie ), Alzheim er. Tel.
0742219882. (C.280220200005)
DOAMNÃ, 50 ani caut sã îngrijesc o
pers oanã, pentru a rãm âne î n
spaþiu.
Tel.
0770411597.
(C.050320200008)

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

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

PRESTÃRI
SERVICII

REPARAÞII MAªINI SPÃLAT
AU TOMAT EC OC IOABÃ.
GARANÞIE 12 LUNI. DEPLASARE
GR AT UITÃ.
0248/645543;
0723321716;
0748331545.
(C.231220190007)
TRANSPORT mobilã. 0746063023.
(C.060120200018)
REPARÃM/ construim acoperiºuri
blocuri/ cas e, montãm tablã tip
Lindab.
T el.
0759884933.
(C.130220200006)
ZIDÃRIE tencuieli, glet, faianþã,
gresie, termosistem. Preþuri f ãrã
concurenþã. Tel. 0745430252.
(C.170220200004)
PR OF ESIONIªTI
executãm
termosistem la blocuri/case,
garanþie.
Amenajãri
interioare/exterioare, gresie, rigips,
glet, parc het, ºape, tencuieli.
Calitate garantatã, preþ accesibil.
Seriozitate. 0755488307. (C .bf:
1761)
ZUGRAV.
0721758547.
(C.210220200010)
CADASTR U-c arte
funciarã!
Terenuri-390 lei! Apartamente-210
lei!
Certiﬁcat
energetic.
0723290682. (C.210220200004)
TRANSPORT marfã. 0770346626.
(C.260220200016)
REPARAÞII frigidere, domiciliu.
0752154588. (C.260220200018)
EXECUTÃM lucrãri cons trucþii,
demolãri ºi hidroizolaþii. Transport
moloz.
Tel.
0756314721.
(C.280220200014)
EF EC TUEZ transport cu dubã,
orice.
Ofertã!
0762551799.
(C.010320200039)
FINISÃRI interioare cu preþ redus.
0739915493. (C.020320200008)
CONSTRUIM ºi ﬁnisãm locuinþe.
Tel.
0720538595.
(C.050320200013)
EXECUT zugrãveli, glet, lavabilã,
gresie, faianþã,
parchet, rigips,
tencuialã.
0748145223.
(C.060320200008)
REPARAÞII frigidere la domiciliu.
Ofer garanþie. T el. 0722489115.
(C.090320200002)
IZOLAÞII, zugrãveli, parchet, gresie,
rigips,
tapet.
0756235350.
(C.090320200026)

MICI AFACERI
SOCIETATE
VINDE
DEPOZIT
FRIGORIFIC,
capacitate 81 m.c.
(7.60/ 3.75/ 2.86),
pânâ la - 31 grade.
Tel. 0731977078.

PIERDERI
PIERDUT certiﬁcat de înmatriculare,
J3 / 388/1998, aparþinând S.C.
Ninevech
Carpets
S.R .L.
Topoloveni Argeº. Se declarã nul.
(C.BF: 1801)
PI ERD UT
ºtampilã
rotundã,
aparþinând S.C . E.U. Project
Consulting Team S.R.L., Piteºti. Se
declarã nulã. (C.bf: 1796)

MATRIMONIALE
DESPÃRÞIT, 53-ani, 1.72, doresc
cunoºtinþã doamnã, sincerã, vârsta
apropiatã, pentru relaþie serioasã.
0747400916. (C.250220200051)
BÃRBAT 40 ani caut nevastã. Tel.
0755822462. (C.190220200002)
TÂNÃR, 1.75/ 80, locuinþã, serviciu,
auto doresc cunoºt inþã doamnã,
pentru
priet enie/
cãsãtorie.
0756303583. (C.270220200036)
40 ANI, doresc cunoºtinþã doamnã
plinuþã, indiferent de vârstã.
0760444453. (C.020320200010)
BÃRBAT, 35 de ani, cu serviciu
stabil, cu douã locuinþe, caut femeie
serioasã, sã întemeiem o familie.
0729245349. (C.BF: 1755)

Ziarul nostru îºi rezervã dreptul de a-ºi selecta clienþii
pentru anunþurile de micã publicitate.
TÂNÃR, 1,85, brunet, ochii albaºtri,
singur, 39 ani, casã, serviciu, fãrã
vicii, doresc sã cunosc o fatã, 30-40
ani, pentru cãsãtorie. Seriozitate.
Tel.
0746087163.
(C.030320200002)
TÂNÃR, înalt, sincer, nealcoolic, am
un bãiat caut domniºoarã/ doamnã,
serioasã, frumoasã pentru prietenie/
cãsãtorie.
0755386700.
(C.090320200006)
DOMN, singur, locuinþã proprie,
maºinã, din Rm. Vâlcea, caut
doamnã, pentru cãsãtorie /
prietenie, vârsta între 25 ºi 50 de
ani. 0726310882. (C.bf: 1777)

ANIMALE
CRESCÃTOR, vând pui ciobãnesc
german, pãrinþi cu pedigree, 3 luni.
0744620392. (C.010320200010)
Ferma alboTa
comercializează:

◗ piu carne - 10 lei
◗ rasă mixtă - 10 lei
◗ curcani albi şi bronzaţi
◗ bibilici, raţe.

Vreau sã am un
LOC DE MUNCÃ!
FAMILIE de pensionari cãutãm
sã îngrijim o gospodãrie. Tel.
0755000581.

ANGAJ EZ
buldoexcavatorist
poses or permis cat. C. Salariu
atractiv+ bonuri. Tel. 0744324676.
(C.280220200008)
ANGAJ EZ vânzãtor/ vânz ãtoare
magaz in
alimentar.
Salariu
motivant. Tel. 0761605092. (C.BF:
1661)
S.C. angajeazã manipulant ºi
vânzãtor pentru magazin cereale,
com. Mãrãcineni. Salariu atractiv.
Te l .
0748129070.
(C.240220200062)
ANGAJÃM ºofer categoria C ºi E.
Turcia Polonia, Cehia. T el.
0731900000;
0799700007.
(C.240220200065)

Albota, str. Petrochimistului
nr. 467B, după Institutul de Cercetare.
Tel. 0742 746 558.

ANGAJEZ frizer sau frizeriþã, cu sau
fãrã experienþã. Tel. 0736628823.
(C.bf: 1730)

ANGAJÃRI

FIR MÃ de T ransport persoane
angajeazã ºofer cat. D cu atestat.
Se oferã salariu motivant, condiþii de
muncã foarte bune în conformitate
cu legile în vigoare. T el.
0734999970. (C.270220200003)

ANGAJÃM ºoferi conv enþie trei
curse pe zi din Popeºti, Argeº ºi
Miroºi. 0722360767. (C.f. 3129)
Angajãm mecanic cu experienþã.
0751360767. (C.f. 3129)
CENTRUL Meserii Argeº- cursuri
autorizate: frizerie, coafurã, manipedi; stilist unghii; maseur; bucãtar;
ospãtar; brutar; mãcelar; cofetar;
lucrator comerþ; constructor; sudor;
stivuitorist(ISCIR), agent securitate;
inﬁrmierã; orice meserie. Mininum
450 lei, sprijin angajare. Cãutãm
colaboratori atragere curs anti.
Oferim 40 lei/cursant înscris; 2.000
lei pentru 28 c ursanþi/ meserie.
0751855929;
0726964482;
0 7 6 3 2 4 7 4 7 7 ;
cu rs u r i _ r o m a n i a @y a h o o . co m ;
www.cursuri-caliﬁcare-autorizate.ro
(C.f. 3070)
ANGAJEZ fatã cu experienþã pentru
grãtar.
Te l .
0744356419.
(C.130220200003)
S.C. angajeazã mecanic auto pentru
TIR, 24 tone. Salariu 4.000 lei. Tel.
0799700007;
0731900000.
(C.130220200009)
CAUT colaboratori în domeniul
asigurãrilor cu ori fãrã experienþã,
motivaþie ﬁnanciarã deosebitã. Tel.
0770534390. (C.170220200012)
ANGAJEZ ºofer TIR, cursã tur -retur
România- Franþa. Salariu atractiv.
Tel.
0720202802.
(C.090320200001)
" LA Nea Ilie" angajeazã: ospãtãriþe,
spãlãtor vase, grãtaragiu, ajutor
bucãtar.
T el.
0725198004;
0741530683. (C.210220200024)
CASÃ de Modã angajeazã
croitoreasã. T el. 0744633641.
(C.240220200020)
ANGAJÃM agent/e de pazã cu
ates tat.
Obiec tiv
Piteºti.
0760274336. (C.240220200082)
ANGAJEZ vânzãtoare ﬂorãrie. Tel.
0746227947. (C.240220200013)
CÃMIN bãtrâni particular angajeazã
inﬁrmierã.
0766683524.
(C.260220200010)
S.C. FARAON SRL ( vis-a-vis de
Filarmonica Piteºti), angajeazã
lucrãtor
(absolvent
ºcoala
profesionalã), în vederea încãrcãrii
cartuºelor pentru imprimante(
inclusiv
ºcolariz are).Tel.
0723577922. (C.260220200011)
ANGAJEZ muncitori în construcþii.
Asigur caz are. 0744355166.
(C.260220200004)
S.C. angajeazã faianþari, zugravi,
rigipsari, muncitori necaliﬁcaþi. Tel.
0760777077. (C.180220200027)

SOCIETATE angajeazã muncitori
caliﬁcaþi ºi necaliﬁcaþi în construcþii.
Salariu atractiv. Tel. 0756314721;
0733029902. (C.280220200015)
CÃMIN de bãtrâni ªtefãneºti,
angajeazã asistentã medicalã.
0747136475. (C.020320200047)
ANGAJ EZ tâmplar- tapiþ er ºi
croitoreasã. Tel. 0720426093;
0743356969. (C.030320200020)
ANGAJEZ asistentã cu experienþã
în rec oltare ºi biolog cu liberã
practicã.
Te l .
0769685506.
(C.030320200002)
ANGAJEZ personal, cunoºtinþe o
lim bã strãinã. T el. 0767772001.
(C.030320200017)
ANGAJ EZ ºof eri c onvenþie trei
schimburi,
zo n a
CãlineºtiTopoloveni. Salariu atractiv. Telefon
0722360767. (C.f. 3423)
S.C. Angajeaz ã muncitori în
domeniul amenajãrilor interioare
(cunoscãtori rigips, glet, vopsea).
Te l .
0724201923.
(C.030320200040)
ANGAJ EZ º ofer TIR, cu/ fãrã
experienþã pentru transport marfã
intern -internaþional, Turcia. Diurnã/
zi .
Tel.
0754489816.
(C.040320200015)
ANGAJ ÃM în construcþii. T el.
0720538595. (C.050320200012)
ANGAJ ÃM m ecanic î ntreþinere
pentru carmangerie ºi vânzãtoare
magazin carne( piaþa Gãvana). Tel.
0746174727;
0722232328.
(C.060320200002)
ANGAJEZ personal cu experienþã,
curãþãtorie de haine. T el.
0762277402. (C.100320200017)
S.C. angajeazã manipulant. T el.
0744752481. (C.050320200009)
ANGAJEZ ºofer TIR cu experienþã
intenaþional, România -Cehia, turret ur.
Tel.
0760660788.
(C.060320200003)
RE S TA URA NT
"La Strada"
angajeazã ospãtar cu experienþã.
Tel. 0732763107. (C.bf: 1800)
ANGAJ EZ urgent 2 bãieþi
necaliﬁcaþi, pentru parc de distracþii
în þarã ºi un ºofer toate gradele cu
ateast .
Tel.
0731426312;
0732588699. (C.bf: 1797)
ANGAJÃM femeie pentru curãþenie
salã ﬁtness . Tel. 0772159811.
(C.100320200029)
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PROPRIETAR închiriez apartament
vilã, 2 camere, modern, Banatului.
0721918129;
0744896025.
(C.100120200008)
OFER spre închiriere apartament 2
camere, Calea Bucureº ti. Tel.
0765269370. (C.310120200009)
OFER î nchiriere apartament 3
camere, c onf. 2, et. 1, Banat,
centralã, 200 euro. 0721301720.
(C.040220200042)
OFER închiriere vilã Trivale, parteretaj 1, 600 euro. 0722680453.
(C.060320200016)
OFERTA zilei! Garsonierã curte,1
bãiat , 750 inclus utilitãþile.
0743922377. (C.210220200006)
ÎNC HIRIEZ garsonierã curte, 2
bãieþi , 500 lei, inclus utilitãþile.
0743922377. (C.210220200007)
OFER î nchiriere apartament 2
camere, mobilat ºi utilat, Gãvana 3,
Q- uri.
Te l .
0740777790.
(C.020320200001)
OFER închiriere garsonierã Gãvana
III, bloc nou. Tel. 0765238658;
0744364419. (C.020320200023)

OFER spre închiriere garsonierã
cf.1, semidecomandatã, PrunduDepou.
Te l .
0773337757.
(C.060320200015)
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VÂND teren intravilan
8.000 mp, Albota lângã
Institut. Tel.
0723333599.

C AUT colegã apartament, zona
Prundu, mobilat, utilat, 400 lei/ lunã.
Te l .
0720125332.
(C.040320200002)
ÎNCHIRIEZ apartament Ultracentral,
de lux, (str. Victoriei), 300 euro. Tel.
0721142341. (C.040320200004)
OFER spre închiriere camerã vilã,
platou Prundu. Tel. 0723023753.
(C.100320200015)
O FE R
închiriere
garsonierã
mobilatã 25 mp, utilatã, în bloc nou,
zona Teilor, preþ 1.000 lei. Tel.
0753768199 (C.260220200034)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, centralã proprie, mobilat
complet, utilat, renovat, Gãvana 2,
în spatele magazinului Proﬁ. Tel.
0728964282. (C.270220200022)
PROPRIETAR , ofer înc hiriere
apartament 2 camere, ultracentral,
etaj 1/4, lux, (deasupra restaurant
Matteo), 330 euro/ lunar.
0737794785. (C.210220200022)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, de lux, mobilat , utilat,
Craiovei- bloc nou, 300 euro. Tel.
0756030690;
0799431370.
(C.020320200073)
ÎN CHIRIEZ garsonierã, utilatã,
mobilatã,
lângã
Fac ultatea
Brâncoveanu.
0722448144.
(C.030320200052)
OFER închiriere o camerã în
apartament, Prundu. 0348/405519;
0724728098. (C.030320200007)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, N. Vodã, mobilat, utilat. Tel.
0745209277. (C.040320200005)
ÎNCHIRIEZ camere la vilã, zona
Exerc iþiu.
Avantajos.
Tel.
0799475802. (C.BF.:1734)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, z onã centralã( lângã
Biserica Mavrodolu), mobilat, utilat.
Tel. 0756589887; 0744498597.
(C.b.f. 4443)
OFER spre închiriere apartament 2
camere, zonã centralã, 150 euro/
lunã.
Te l .
0747652231.
(C.030320200031)
GARSONIERÃ Dedeman, complet
mobilatã, utilatã. Tel. 0740128886.
(C.030320200026)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, de lux, în v ilã, int rare
separatã, parter, ultram odern,
parcare, B-dul. N. Bãlcescu, nr. 18.
Te l .
0740454690.
(C.030320200036)
OFER înc hiriere camere la vilã,
zona N. Bãlcescu. 0756274285;
0740454690. (C.030320200038)
ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere,
zona Craiovei. Tel. 0742830263.
(C.040320200034)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, mobilat ºi renovat recent,
zo n ã
semicentralã.
Tel.
0766543408. (C.050320200002)
OFER spre închiriere garsonierã
Spitalul Militar, plata anticipat pe 2
luni, 800 lei/lunã. Tel. 0722913063.
(C.060320200006)
Ofer s pre închiriere garsonieră
mobilata bloc Academica Prundu.
Tel.0723976811.
OFER spre închiriere apartament 2
camere, cart. C raiovei. Tel.
0744302446. (C.060320200009)
PRIMESC în gazdã la casã (casã
/c urte)
PoliþieRãzboieni.
0773331186. (C.180220200074)
O FE RTÃ !
Închiriez
camere,
mobilate la vilã, Nord- Kauﬂand, 275
lei/ persoanã. 0772031155. (C.bf:
1759)
OFER înc hiriere apartament 3
camere, Tudor Vladimirescu. Tel.
0741570771. (C.100320200018)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, ultracentral lângã Centrul
de Afaceri, 290 euro. 0744140485.
(C.030320200009)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, de lux, U ltrac entral.
0723472044. (C.050320200033)
OFER spre închiriere garsonierã
mobilatã, Prundu. Tel. 0751755674.
(C.060320200014)

Mica publicitate

VÂND teren industrial 5.000 mp,
Bascov. Tel. 0799008822. (C.o.p. )
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
utilitãþ i
în
apropiere.
Te l .
0720416009. (C.280220200004)
VÎND/ închiriez teren 4.500 mp.
0348/410363. (C.050320200023)
VÂND teren intravilan 4.000 mp,
deschidere 35 m, casã bãtrâneascã,
magazie, toate utilitãþile, puþ în
curte, 4 euro/mp, Poiana Lacului,
Pãduroiu Argeº . Deschidere pe
douã pãrþi. Posibilitate parcelare.
0723321716. (C.BF: 1721)
VÂND teren intravilan parcelabil,
aproximativ 2.000 mp, com. Bradu.
Te l .
0742045408.
(C.020320200002)
VÂND teren 537 mp, deschidere 22
m, Smeura de Sus. Tel.
0744285278. (C.030320200005)
VÂND teren 320 mp, Nord 50 de
metri de Spitalul Militar. Tel.
0744881609. (C.040320200014)
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)
AVANTAJOS! 6.500 mp industrial,
sens giratoriu Vamã. 0748025725.
(C.090320200002)
OFERTÃ! 500 mp,Trivale- str.
Prunilor, între vile. 0748025725.
(C.090320200003)
VÂND urgent sub preþul pieþei, teren
1.435 mp, Trivale- cartier vile, cu
utilitãþ i.
Te l .
0748025725.
(C.270120200022)

Publicitate

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează

GESTIONAR

DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCŢII pentru
punct de lucru Albota. Program de lucru 5zile
/săptămână. Se acordă salariu motivant, bonusuri şi
tichete de masă. Relaţii, la telefon 0744.508.005.
S.C. ANGAJEAZĂ

CONFECŢIONER TÂMPLĂRIE
PVC, CU EXPERIENŢĂ.
Tel. 0729113920.
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ANUNT DE MEDIU
SC METROPOL SRL, cu sediul în comuna
Băbana, strada Zidărești nr. 6B, prin cererea depusă la APM Argeș a solicitat autoriza3ie de mediu pentru desfășurarea
activită3ii: alimenta3ie publică – restaurant și cazare hotel în localitatea
(adresa) Pitești, strada Panselelor nr.
1B, jude3ul Argeș.
Informa3ii referitoare la prezenta activitate, precum și eventualele sugestii și
contesta3ii se pot ob3ine, respectiv
depune, în scris, sub semnătură și cu
date de identificare la sediul APM
Argeș, str. Egalită3ii nr. 50, tel.
0248/213099, în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea (afișarea)
anun3ului.
ANUNT DE MEDIU
S.C. Clemessy Automatizare S.R.L., cu sediul în (adresa) Ştefăneşti
Argeş, şoseaua Bucureşti - Piteşti, Nr: 161 Bis Corp A, prin cererea
depusă la APM Argeş, a solicitat autorizaţie de mediu pentru
desfăşurarea activităţii:
- CAEN 3320 - instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
- CAEN 2829 - fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală
n.c.a.
- CAEN - 2899 - fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. în
localitatea (adresa) Ştefăneşti Argeş.
Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum şi eventualele
sugestii şi contestaţii se pot obţine, respectiv depune, în scris, sub
semnătură şi cu date de identificare, la sediul APM Argeş, str.
Egalităţii, nr. 50, tel: 0248 - 213099, în termen de 15 zile lucrătoare
de la publicarea (afişarea) anunţului.

ANUNŢ
OFERTĂ de VÂNZARE
Cabinet de Insolven.ă ENOIU NICULAE oferă spre vânzare prin
licitaţie deschisă cu strigare, ședin3e organizate la interval de 2
săptămâni, în perioada 10.04.2020 – 17.07.2020, respectiv în zilele
de vineri, ora 10:30, la sediul lichidatorului judiciar din Câmpulung,
str. Negru Vodă nr. 131, jud. Argeş, bunuri mobile identificate în
patrimoniul firmei debitoare S.C. Autorent Activ S.R.L. Căteasca –
jud. Arges. Pre3urile de început al ședin3elor de licita3ie au fost
aprobate de creditori prin metodologia de valorificare descrisă în
Procesul verbal al creditorilor nr. 5721/ 14.02.2020, document
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolven3ă.
Licitaţiile se organizează conform aprobării Adunării creditorilor din
data de 14.02.2020, respectiv valorificarea individuală a mijloacelor
auto și vânzarea în bloc a mijloacelor fixe de natura instala3iilor
tehnice, iar pre3urile de început sunt men3ionate în Procesul verbal
al creditorilor nr. 5721/ 14.02.2020, document publicat în Buletinul
Procedurilor de Insolven3ă, fiind respectată procedura de faliment
din Dosarul nr. 352/1259/2016 aflat pe rolul Tribunalului Specializat
Argeş, debitor S.C. Autorent Activ S.R.L. Căteasca – jud. Argeș, în
conformitate cu art. 154, 155 și următoarele din Legea 85/ 2014,
respectiv C.pr.civ. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din
preţul de pornire, care va fi achitată în contul deschis la BRD - Agen3ia
Euromall Pitești, jud. Argeş, cod IBAN: RO15 BRDE 030S V541 0422
0300, beneficiar firma S.C. Autorent Activ S.R.L. - în faliment, cu
sediul social în com. Căteasca nr. 426, Camera 2, jud. Argeş, şi date de
identificare a firmei : J3/ 1922/ 2007 şi CUI: 22482113, sau cu
numerar la sediul lichidatorului judiciar până la ora 15 din preziua
şedinţei de licitaţie, dată la care ofertanţii vor prezenta lichidatorului
judiciar: copia certificatului de înmatriculare sau copia actului de
identitate, împuternicire pentru persoana care reprezintă pe ofertant
şi dovada depunerii garanţiei. Detalii se obţin la tel: 0742 21 31 81.
Subscrisa M Carbon Parts MCP S.R.L., societate în faliment, cu sediul
social în mun. Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 121, bl.A9, sc.B, et.2,
ap.4, jud. Argeş; CIF: 16581813, J03/1187/2004, prin lichidator
judiciar, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru
bunurile mobile din patrimoniul debitoarei respectiv stocuri de
materii prime, materiale, obiecte de inventar, produse finite, folosite
pentru realizarea de caroserii din fibre de carbon- keblar.
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 19.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat
Popescu Cristian, membru titular ANEVAR..
Prima licita3ie pentru valorificarea acestor bunuri vor avea loc la ora
11.00 în ziua de 16.03.2020. Licita3ia va avea loc la sediul profesional
al lichidatorului din Piteşti, str. Maior Ghe. 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, 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 suplimentare la tel. 0248.217428.

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

- CONFECŢIONER
METALE ( LĂCĂTUŞ)
- SUDOR ÎN ARGON

SC angajează:
- motostivuitorist
- manipulanţi şi
ambalatori - băieţi şi fete
Tel. 0746066166.

ŞOFER,
ANGAJEZ

TEL. 0742.202.955.

la LABORATOR

COFETARIE.

Tel. 0745091971.
S.C. ANGAJEAZĂ

MUNCITORI
NECALIFICAŢI.
Tel. 0724295535.

Angajăm

OPERATOR UTILAJ
JCB - 3 tone.

Salariu atractiv.
Relaţii, la telefon:

0740798794.

Firmă de construcţii
angajează:

REPREZENTANT

pentru DEPARTAMENTUL
OFERTARE
■

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

UTILAJE,

cu categ.B

■ MUNCITOR
NECALIFICAT.
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Salariu atractiv.
Tel. 0761.348.179.
S.C. ANGAJEAZĂ:

SUDOR POLIETILENĂ
■ SUDOR OŢEL
■ INSTALATOR AUTORIZAT GAZE ■ MECANIC UTILAJE ■ NECALIFICAT. Tel.

■

0720546627. CV, e-mail:
rocipinstalsrl@yahoo.com

Subscrisa S.C. Dolan Euro Construct S.R.L. - Societate în faliment,
Company in bankruptcy, Société en faillite, cu sediul social în mun.
Piteşti, str. Trivale, nr. 59, jud. Argeș, CUI RO23670352, J03/786/2008,
prin lichidator judiciar S.P. Bio Consult S.P.R.L. cu sediul profesional
în mun. Pitești, str. Mr Şonţu, bl. D6, sc. B1, ap. 1, jud. Argeș, nr. de
înregistrare în registrul formelor de organizare al UNPIR: RFO II0476,
CIF: RO27278093, organizează licitaţii publice deschise cu strigare
pentru valorificarea bunurilor imobile din patrimoniul debitoarei,
astfel:
1. Proprietatea imobiliară situată în mun. Piteşti, strada Constantin
Rădulescu Motru, nr. 8 B, jud. Argeş şi compusă din două corpuri de
proprietate şi anume:
- Spaţiu comercial cu nr. 22 situat la parter cu o suprafaţă utilă de
190,24 mp şi suprafaţa totală de 190,24 mp împreună cu suprafaţa de
54,39 mp (cota indiviză) din terenul aferent în suprafaţă de 204 mp
şi 58,36 mp cota indiviză din spaţiile de folosinţă comună, înscris în
cartea funciară nr. 81794-C1-U6, nr. Cadastral 8035-C1-U22;
- Spaţiu comercial cu nr. 23 situat la mezanin cu o suprafaţă utilă de
135,61mp şi suprafaţa totală de 155,54 mp mp împreună cu
suprafaţa de 25,30 mp (cota indiviză) din terenul aferent în suprafaţă
de 204 mp şi 41,61mp cota indiviză din spaţiile de folosinţă comună,
înscris în cartea funciară nr. 81794-C1-U5, nr. cadastral 8035-C1-U23.
Preţul de pornire al licitaţiilor pentru această proprietate este de
99.120 EURO, în echivalent lei utilizând cursul valutar BNR valabil la
data 3inerii licita3iei, la care se adaugă TVA conform prevederilor
legale în vigoare la data transferului dreptului de proprietate;
2. Proprietate imobiliară compusă din fermă situată în intravilanul
comunei Drăganu, sat Băceşti, punctul Zăcătoarea, jud. Argeş compus
din teren în suprafaţă totală de 24.936 mp şi construcţii C1-C12 în
suprafaţă totală construită la sol de 5002,16 mp, imobil înscris în
cartea funciară nr. 80245 a localităţii Drăganu, nr. cadastral al terenului 135, nr. cadastral al construcţiilor 135-C1, 135-C2, 135-C3, 135C4, 135-C5, 135-C6, 135-C7, 135-C8, 135-C9, 135-C10, 135-C11,
135-C12.
Preţul de pornire al licitaţiei pentru această proprietate este de
200.687 EURO, în echivalent lei utilizând cursul valutar BNR valabil la
data 3inerii licita3iei, la care se adaugă TVA conform prevederilor
legale în vigoare la data transferului dreptului de proprietate;
Prima licitaţie pentru valorificarea bunurilor imobile va avea loc în
data de 16.04.2020 ora 10.00, la sediul profesional al lichidatorului judiciar situat în 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, dovada cumpărării caietului de sarcini în cuantum
de 2.000 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. Plata cau3iunii
va fi efectuată în contul de lichidare cu IBAN: R030 BREL 0002 0007
3889 0100 deschis la Libra Internet Bank Pitești.
În caz de neadjudecare, licitaţiile pentru proprietatea imobiliară nr. 1
vor fi reluate în zilele de 24.04.2020; 08.05.2020; 22.05.2020;
19.06.2020 și 03.07.2020 la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.
În caz de neadjudecare, licitaţiile pentru proprietatea imobiliară nr. 2
vor fi reluate în zilele de 24.04.2020; 08.05.2020; 22.05.2020;
19.06.2020; 03.07.2020; 17.07.2020; 31.07.2020; 14.08.2020;
28.08.2020; 11.09.2020 și 25.09.2020 la aceeaşi oră şi în acelaşi loc
Relaţii la tel. 0248.217428.
ANUNŢ
OFERTĂ de VÂNZARE
Cabinet de Insolven.ă ENOIU NICULAE oferă spre vânzare prin
licitaţie deschisă cu strigare, ședin3e organizate la interval de 2
săptămâni, în perioada 10.04.2020 – 14.08.2020, respectiv în zilele
de vineri, ora 09:30, la sediul lichidatorului judiciar din Câmpulung,
str. Negru Vodă nr. 131, jud. Argeş, bunuri imobile identificate în
patrimoniul firmei debitoare S.C. Beta Interlines S.R.L. Câmpulung –
jud. Arges. Pre3urile de început al ședin3elor de licita3ie au fost
aprobate de creditori prin metodologia de valorificare descrisă în
Procesul verbal al creditorilor nr. 5720/ 14.02.2020, document
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolven3ă.
Licitaţiile se organizează conform aprobării Adunării creditorilor din
data de 14.02.2020, respectiv valorificarea individuală a bunurilor
imobile de natura spa3iilor comerciale, iar pre3urile de început sunt
men3ionate în Procesul verbal al creditorilor nr. 5720/ 14.02.2020,
document publicat în Buletinul Procedurilor de Insolven3ă, fiind
respectată procedura de faliment din Dosarul nr. 94/1259/2017 aflat
pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, debitor S.C. Beta Interlines
S.R.L. Câmpulung – jud. Argeș, în conformitate cu art. 154, 155 și
următoarele din Legea 85/ 2014, respectiv C.pr.civ. Garanţia de
participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire care va fi
achitată în contul deschis la Banca Transilvania – Agen3ia Câmpulung,
jud. Argeş, cod IBAN: RO74 BTRL RONC RT04 2868 0901, beneficiar
S.C. Beta Interlines S.R.L. - în faliment, cu sediul social în mun.
Câmpulung, str. Negru Vodă nr. 120, jud. Argeş, şi date de identificare
a firmei : J3/ 141/ 2002 şi CUI: 14471369, sau cu numerar la sediul
lichidatorului judiciar până la ora 15 din preziua şedinţei de licitaţie,
dată la care ofertanţii vor prezenta lichidatorului judiciar: copia
certificatului de înmatriculare sau copia actului de identitate,
împuternicire pentru persoana care reprezintă pe ofertant şi dovada
depunerii garanţiei. Detalii se obţin la tel: 0742 21 31 81.

ANUNT PUBLIC 1
ILIESCU GHEORGHE, cu domiciliul In Pitesti, str. Calea Bucuresti,
nr. 32, blc. U4, sc. A, etj. VIII, ap. 29, jud. Arges ,titular al
planului/programului “PUZ pentru introducere in intravilan si
reglementare urbanistica in vederea realizarii investitiei
“Construire CABANA TURISTICA” in comuna Leresti, pct.
“Cabana Batrana”, UP V Voina, Ua 42, judet Arges, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a
avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si
declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la
sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Pitesti, din
localitatea Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges, sau APM
Arges, de luni pana joi intre orele (9.00 – 11.00).
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul
A..P.M. Arges, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

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

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

Vă aşteptăm cu drag!

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează

MANIPULANT MĂRFĂ

la depozitul din Albota. Program de lucru 5zile
/săptămână. Se acordă salariu motivant, bonusuri şi
tichete de masă. Relaţii, la telefon 0744.508.005.

ANGAJĂM

ŞOFERI TIR

COMUNITATE,

TURCIA ŞI ANGLIA.
SALARIZARE COMUNITATE:

ROMA2S TRANSYLVANIA
angajează

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

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

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

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

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

S.C. ENERGOMONTAJ
GRUP SRL angajează

DODI PLAST TECH
angajează: BĂRBAŢI şi

automacaragiu.

pentru sortat folie şi
EXTRUDERIST folie cu
experienţă.
Tel. 0756198593.

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

CONDUCĂTORI AUTO

AUTO GPL
ATELIER AUTORIZAT
RAR - Montaj, diagnozã,

●

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

AGEXIM SPEDITION
angajează

ŞOFER TIR

Comunitate şi
tur - retur.

Tel. 0732950039,
0723607608.

cu experienţă


SUDOR electric şi

CO2.



EXCAVATORIST
/BULDOEXCAVATORIST.
Tel. 0720689965.

Societate comercială
angajează

TRACTORIŞTI
pentru judeţul Olt.
Salariu atractiv!
Tel. 0761.348.179.

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.

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.

panourisolare pentruenergie
termică cutuburividate(dela175euro)
şienergieelectrică cucelulefotovoltaice(laachiziţionareaunui
sistemseacordăbonusuri)

preþdeimportator!

tel.0744/190.020.

www.panourisolareclem.ro.

ZARIS AUTOCOM
angajează: ■ ŞOFERI

DISTRIBUITORI
■ MUNCITORI
NECALIFICATI

■ GESTIONARI
■ PATISER ■ MECANIC.

Salarii superatractive.
Tel. 0724079452,
0729218492.

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

HOTEL VICTORIA
angajează:
■

maistru constructor
pentru întreţinere

electromecanic
■ electrician
■ instalator
■

Tel. 0722.32.00.47.
SC REHOMA angajează

- DULGHERI
- ZIDARI
- MUNCITORI

amenajari interioare şi
exterioare.
Tel. 0724.222.234.
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.

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.

SC CONSTRUCŢII
angajează
în condiţii avantajoase:

- fierari
-dulgheri
-zidari.

Tel. 0774.430.829.
SOCIETATE COMERCIALĂ
din Măracineni angajează

FEMEIE DE
SERVICIU.

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

S.C. CENTER TEA& CO angajează

SPECIALIST
LICITAŢII PUBLICE.
Tel. 0730.511.532.

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 ZIP ESCORT SRL
angajează:

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

SC angajeaza:
■ PROIECTANT

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

SC MATO SRL angajează

CONFECŢIONERI

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

S.C. CHEVROLET CC
angajează

ŞOFERI DE CAMION

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

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

PERSOANĂ
SERIOASĂ pentru

RED PROIECT CONCEPT
angajează

buldoexcavatorist.

Tel. 0740367287.

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

RESTAURANT angajează

ANGAJEZ

MAGAZIN desfacere
PIESE AUTO.
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.

dispeceră
taxi.
tel.0751.842.108.

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.

ŞOFER

ANGAJEZ

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

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

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

MECANIC/ELECTRICIAN
angajează:

în domeniul Service Auto GPL. Salariu motivant.

Tel. 0727703330.
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CIORTAN GHEORGHE, iniţiază elaborarea
unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ+ RLU) situat
în jud. Argeş, com. Bascov, sat Bascov, str.
Păişeşti (amplasament), pentru obiectivul ,,SCHIMBARE
DE
DESTINAŢIE
ŞI
REGLEMENTARE
URBANISTICĂ
ÎN
VEDEREAREALIZARII INVESTIŢIEI CONSTRUIRE
HALĂ DEPOZIT ŞI CLĂDIRE BIROURl"

casaverde

panourisolare
pentruvară/iarnă (c.e.)
oferta cumontaj,şiînrate.

Firmă de construcţii
angajează

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

experienţădepeste15ani

partenerprogramul

Miercuri, 11 martie 2020

Tel. 0733100721.

FEMEI NECALIFICAŢI

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

Publicitate

CHINA MEGA SHOP

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

