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APARTAMENTE NOI - VICTORIEI

VÂND teren 2.850 mp, la 13
km de Piteºti. 0758508639.
VÂND
teren
Drãganu(
lânultracentral, str. Victoriei
(C.130420210002)
Central, str. Teilor / Exerciţiu,
gã restaurant Albina), 800
Finisaje de lux
- Garsoniere şi apartamente de la 50.540 euro
mp, stradal, cadastru, 14
- Finisaje de lux / Compartimentări generoase.
VÂND 1 ha teren
euro/ mp. 0248/241276.
Tel. 0799 00 88 22
arabil, extravilan,
(C.080420210004)
0799 00 88 33 / www.maiateilor.ro
www.maiavictoriei.ro
pãmânt roditor, 2 lei/
mp, Cerbu- Smei. Tel.
VÂND garsonierã Rãzbo- VÂND apartament 3 ca- ren 600 mp, toate utiVÂND teren 500
0725511165.
ieni, et. 1, 23.000 euro. mere, decomandat, 4/ 4, litãþile.
0040786350699.
mp, acte în regulã,
Tel.
0799008822. Banatului( lângã Carpaþi), (C.050420210003)
Poieniþele Vâlsa(C.050420210014)
suprafaþã 97,24 mp, 70.000
nului, lângã pârtia
euro, negociabil. Exclus
ski Moliviº, lângã
VÂND
garsonierã
TriVÂND
casã,
ultraVÂND
þuicã
veche
agenþii. Tel. 0759777361.
cabane. 0740135566.
parter,
23.000 (C.150320210010)
central, 5 camere,
(Morãreºti) ºi palincã. Trans- vale,
(C.060420210011)
baie, bucãtãrie,
port gratis. 0734742442. euro. Tel. 0745069426.
SOCIETATE COMERCIALĂ
(C.050420210015)
VÂND apartament 3 cautilitãþi, teren 400
(C.290320210003)
VÂND teren intravilan în Almere, cf. 1, Topolovemp. 0740135566.
VÂND automatizare porþi VÂND/ Schimb garsonierã ni.
bota, 7.000 mp, preþ 70.000
Tel.
0758508639.
(C.060420210010)
Nice, stare foarte bunã; cf. 1, Trivale, et. 4/ 4, cu (C.130420210003)
euro, negociabil sau schimb
noi construite pentru
drujbã Husqvarna nouã ºi apartament 2- 3 camere+
cu apartament în Piteºti. Tel.
DEPOZITARE,
aparat sudurã Proweld, 220 diferenþã. Tel. 0743565763. PROPRIETAR vând aparta0741205122; 0741205121.
VÂND casã, Bradu, 8
ment 3 camere ultracentral,
PRODUCŢIE şi BIROURI
DLS, nou. 0744667666. (C.120420210025)
(C.060420210003)
camere, 4 bãi, living,
cu vedere spre Prefecturã(C.020420210002)
cu suprafeţe cuprinse
bucãtãrie, garaj ºi
VÂND
6.000
mp
teStrada Mare, 72 mp +boxã,
între
400 mp şi 1000 mp,
camerã
depozitare,
ren,
varianta
Slatipreþ 75.000 euro, negoVÂND pianinã, perzona Vamă - Metro.
380V, 2 centrale,
na.
Tel.
0762020240.
ciabil. Tel. 0750163227.
fectã stare, acordatã.
toate utilitãþile. Pre(C.120420210022)
Telefon 0727 760 240.
(C.130420210013)
Tel. 0744313866.
tabil- casã de seniori.
(C.060420210014)
VÂND apartament 2 ca- VÂND/ Schimb apartaTel. 0740135566.
CUMPÃR spaþiu în PiVÂND teren în com.
mere, Craiovei, cf. 1. Tel. ment 3 camere, Traian, cu
(C.060420210013)
teºti,
suprafaþã
micã.
Suseni, sat Cerºani:
apartament
2
camere,
parVÂND combinã frigorificã 0722528297; 0741785027.
Tel.
0744649939.
4.000
mp
intravilan,
ter, etaj 1, Traian- aleea VÂND casã D+ P, ColibaºiArctic în garanþie, preþ ne- (C.020220210002)
(C.120420210009)
7 euro/ mp; 7.500 mp
Petroliºtilor/ aleea Teilor. Argeº, 133 mp+ teren ingociabil. Tel. 0740496905. APARTAMENT,
extravilan, 3 euro/
Fraþii 0732522436.
(C.120420210020)
travilan 8.850 mp sau casã
mp; 2.500 mp pãdure,
Goleºti, 88 mp, cenÎNCHIRIEZ
4 euro/ mp. Distanþa
VÂND 32
famili de al- tralã. Tel. 0745143305. VÂND apartament 3 came- + 5.800 mp. 0740623426.
re, et. 3, carãmidã, termo- (C.060420210008)
între intravilan ºi
HALĂ SERVICE, STRADAL,
bine.
Preþ
negocia- (C.260320210005)
pan, centralã, utilat, Cra- VÂND vilã la roºu, în Suextravilan- 100 ml.
bil.
Tel.
0722394979.
DEPOZITELOR,
iovei- vis-a-vis Kaufland, seni. Tel. 0730298298.
Cine cumpãrã tot(
(C.120420210017)
PROPRIETAR. Vând
200 - 436 MP.
72.500 euro. 0746557067. (C.070420210003)
intravilan+ extraviVÂND þuicã din prune,
apartament 2 came(C.150420210002)
lan) ofer gratuit cei
TEL.
0799 00 88 33.
33 grade, preþ 12 lei/ lire, mobilat, utilat,
VÂND vilã P+ M, Bradu de
2.500 mp pãdure.
VÂND apartament 3 came- Jos, 1.400 mp, pomi fructitru.
Tel.
0730919219.
modern, nou, UltraTel.
0740241081.
re, 65 mp, Trivale- izvor, feri, vie, stradal, preþ 98.000
(C.130420210004)
central, (deasupra
(C.090420210013)
Complex 1, 9/10, stradal, euro. Tel. 0722311618.
Restaurant Matteo),
loc de parcare, dotãri; 2 (C.080420210001)
VÂND 4 jenþi pentru
etaj 2/4. 0732361366.
în
gazdã
VÂND 30.000 mp, des- PRIMESC
bãi, 2 balcoane Open,
Matiz, echipate cu
(C.170320210013)
zona Nord, intrare sepachidere
80
m,
pasarela
VÂND
casã
4
camere,
aer condiþionat, 2 debacauciucuri de varã.
bucãtãrie, baie, cãmarã ºi Cãteasca, A1, toate uti- ratã. Tel. 0799397800.
Tel. 0752170092.
VÂND
apartamente
2 rale, centralã, zugrãvit re- curte 407 mp, zona Tra- litãþile la 50 m, preþ nego- (C.050420210012)
cent,
mobilat
cu
gust,
utilat
camere de lux, Platou
ian.
Tel.
0745113434. ciabil. Tel. 0755465210. ÎNCHIRIEZ
garsoniVÂND uruialã din porumb cu Prundu,
preþul
58.000 (aragaz, frigider, maºinã (C.090420210012)
(C.120420210014)
erã la vilã, Fabrica de
ovãz, orz, grâu, floarea soa- euro.
0770809011. spãlat), 59.500 euro, negociabil.
0720662162. VÂND
relui, 1.50 lei/ kg, Suseni- (C.180320210007)
casã
în
Pi(C.150420210009)
Argeº. Tel. 0740791714.
teºti. Tel. 0735233235.
VÂND apartament 2 ca(C.120420210021)
Organizează:
(C.150420210001)
mere, et. 2, CâmpuVÂND urgent vilã Trivalung- Viºoi, îmbunãtãþit,
l cursuri de calificare - recalificare
le, lângã Magic, poziþie
mobilat, 30.000 euro, neCursuri avizate I.S.C.I.R.
gociabil. Tel. 0755420147.
excelentã, toate utilitãþiCADASTRU
- cofetar-patiser
igienă
(C.290320210010)
le, 150.000 euro, negoCERTIFICAT ENERGETIC
- bucătar
- maşinist utilaje cale şi terasaciabil. Tel. 0739950247.
APARTAMENT
cf.
1,
ospătar
mente
(C.140420210011)
Tel.
0248
610
093,
semidecomandat,
cenlucrător
în
comerţ
- lăcătuş mecanic
tralã, termopane, et. 8,
0744 815 510
- măcelar-tranşator
- mecanic auto
UNIC
proprietar,
vând Craiovei.
0799008833.
www.cadastru-arges.ro
- lucrător prelucrarea cărnii
- electrician auto
Logan,
1.4
benzinã, (C.300320210024)
www.certificatenergetic-arges.ro
- vânzător
- electrician în construcţii
alb, 126.000 km, fabri- operator mezeluri
- sudor
caþie
decembrie
2005. VÂND apartament 2 caVÂND
TEREN
- morar panificaţie
- sculer matriţer
Tel.
0723991020. mere, Gãvana 2, îm- VÂND casã 4 camere+ 10
50.000 mp, situat vizavi de
bunãtãþit. Tel. 0728657313. ha teren, com. Scorniceºti,
- noţiuni fundamentale de
- Izolator
(C.120420210005)
(C.310320210009)
sat Teiuº. 0724416170.
reprezentanţa FORD, lângă
- coafor - frizer
- instalator instalaţii
Jupiter City - Carrefour,
- manichiură
tehnico-sanitare şi gaze
VÂND apartament 2 came- (C.300320210018)
- maseur
- zidar - pietrar
re, cf. 2 sporit, centralã, aer VÂND vilã lângã Micromodeschidere 250 m.
- cosmetician
- fierar betonist
condiþionat, mobilat, Gã- toare, bucãtãrie varã/ iarnã,
Tel. 0799 00 88 22.
VÂND VW Tiguan,
vana 2. Tel. 0744351427. toate utilitãþile. 0770291137.
- cameristã hotel
- dulgher - tâmplar fabricaþie, 2009,
(C.140420210007)
- contabilitate
parchetar
(C.260320210002)
TEREN
intravilan
ªtefãunic proprietar,
operator
introducere
instalator instalaŢii
neºtiPrimãverii,
9.500
VÂND apartament 2 ca- VÂND casã 4 camere,
Diesel, 4X4, exvalidare si prel. date (PC)
încãlzire centrală
mere, Expo- Parc, et. 1.100 mp teren ªtefãneºti, mp, utilitãþi, parcelabil,
tra-full. 0744313866.
- inspector resurse umane
- montator pereTi şi
0729151416.
3/ 4. Exclus intermedi- sat Valea Mare( Enculeºti), negociabil.
(C.050420210008)
- administrator pensiune
plafoane ghips carton
ari.
Tel.
0771307498. jud. Argeº sau schimb cu (C.120420210012)
- floricultor
- confecţioner mase
(C.140420210016)
apartament 2 camere, Pi- VÂND gospodãrie: casã+
- peisagistică
plastice şi aluminiu
teºti. Tel. 0742168924. teren intravilan 2.500 mp+
- croitor
- lucrător creştere animale
(C.310320210003)
2.000 mp extravilan, totul
- inspector ssm
- lucrător cultură plante
VÎND
vilã,
la
cheie, împrejmiuit, utilitãþi, com.
Deschiderea va avea loc la data de 7.05.2021
Smeura Tipografie, te- Miceºti. Tel. 0758568699. n STIVUITORIST n AUTOMATIŞTI CENTRALE TERMICE
(C.080220210003)
n MACARAGIU
n LIFTIER
VÂND teren 730 mp,
n OPERATORI RECIPIENTE GPL
ªtefãneºti -sat, apã, ca- n FOCHIST
(OPERATOR
CAZANE)
n LABORANT OPERATOR TRATAREA APEI
nal, la poartã, 10.000
BRUNETÃ ofer clipe de MASAJ de relaxare nu- Blondã, ochii albaºtrii, te
euro. Tel. 0755420147.
PLATA
ÎN 3 RATE
neuitat domnilor gene- mai pentru persoane aºtept la mine pentru clipe
(C.290320210009)
RELAŢII,
LA
SEDIUL
ASOCIAŢIEI
DIN PITEŞTI, STR. AL. ODOBESCU
roºi. Tel. 0747558633. serioase.
0751329835. minunate. 0754696279.
VÂND parcele de 1.000 mp
NR. 11, CĂMIN 1 SECONA, ETAJ II, CAM. 1, (ZONA PIAŢA CEAIR),
(C.230320210011)
(C.060420210011)
(C.o.p.)
sau 500 mp, teren intraviBRUNETÃ, 25 ani, te 641. (C.090420210008)
BRUNETÃ,
sunãTEL. 0248 222 200, 0248 606 222, 0744 102 000
lan în com. Albota, la preþ
aºtept la mine. Am lomã ºi vin la tine! Pide 6 euro/ mp, terenul este
şi BDUL REPUBLICII BL. 5, IRTA (VIZAVI DE AJOFM), TEL 0248 222 228.
OANA.
Te
aºtept
la
caþie.
0741552756.
teºti.
0727695729.
aproape de centrul comu- CERTIFICATUL DE CALIFICARE PROFESIONALĂ SE ELIBEREAZĂ
mine pentru clipe de vis. (C.150420210002)
(C.290320210020)
nei ºi are utilitãþi în apro0740905831. (C.o.p.)
piere. Tel. 0720416009. ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII ÎNVĂTĂMÎNTULUI.

APARTAMENTE NOI - TEILOR

VÂNZĂRI
DIVERSE

(C.020420210001)

SPAŢII

ÎNCHIRIAZĂ
SPAŢII

Vineri, 16 aprilie 2021

APARTAMENTE
2 camere

ÎNCHIRIERI

CASE

VÂNZĂRI
AUTO
ROMÂNEŞTI

TERENURI

STRĂINE
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VÂNZĂRI
IMOBILIARE
GARSONIERE

ASOCIATIA DE TINERET SOLARIS

APARTAMENTE
3 camere

OFER
spre
închiriere
apartament 2 camere,
utilat mobilat, zonã centralã. Tel. 0723626547.
(C.080420210014)
ÎNCHIRIEZ camere la vilã,
zona Exerciþiu. Avantajos.
Tel. 0799475802.
(C.f.
3715)
OFER închiriere garsonierã, cf. 1, decomandatã, et. 6, Craiovei,
complet mobilatã. 750
lei.
Tel.
0721323018.
(C.060420210012)
OFER închiriere camere
la vilã, zona N. Bãlcescu.
0756274285; 0740454690.
(C.070420210009)
ÎNCHIRIEZ garsonierã la
casã, pentru tineri nefumãtori, salariaþi, semicentral,
contorizatã, intrare separatã, 600 lei. 0733929438.
(C.120420210004)
OFER închiriere garsonierã
decomandatã, mobilatã utilatã, centralã proprie, Fraþii
Goleºti. Tel. 0728083012.
(C.120420210026)
OFER
spre
închiriere
apartament 2 camere,
complet utilat, Tudor Vladimirescu, preþ convenabil. Tel. 0770641345.
(C.120420210008)
OFER
închiriere garsonierã, et. 2/ 3, spaþioasã,
semicentral, complet mobilat. Tel. 0721270427.
(C.120420210029)
OFER
spre
închiriere
garsonierã,
mobilatã, utilatã, la nefumãtori. Tel. 0735850127.
(C.130420210011)

OFER închiriere apartament 2 camere, utilat,
Prundu. Tel. 0771239245.
(C.130420210007)
OFER închiriere apartament 2 camere, mobilat, Gãvana III. Tel. 0735012166.
(C.140420210004)
OFER
închiriere
camerã la bloc, 700 lei.
Tel.
0788613840.
(C.140420210006)

SERVICII
ÎNGRIJIRE
CAUT femeie nefumãtoare pentru îngrijire bolnavã. Tel. 0770552132.
(C.120420210001)
CAUT bonã, copil 6
ani, în Mãrãcineni
blocuri, (luni- vineri). 0757631708;
0746036340.
(C.050420210020)
CAUT doamnã pentru îngrijire persoanã nevãzãtoare. Tel. 0751317231.
(C.120420210003)
PARTICULAR ofer pentru
locuit casã bãtrâneascã
la þarã, 20 km de Piteºti,
unei
familii
nevoiaºe,
maxim 3 persoane. Tel.
0731031114. (C.f. 3711)
CAUT urgent femeie pentru curãþenie, cu experienþã.
Tel. 0799061919.
(C.050420210018)
CAUT
menajerã.
Tel.
0787882455.
(C.120420210010)
CAUT persoanã pentru
îngrijire doamnã în vârstã ºi ajutor menaj. Tel.
0348/408762.

MEDICALE
LOGOPEDIE/
psihologie.Tel.
0726367733.
(C.130420210010)

PRESTĂRI
SERVICII
TRANSPORT
mobilã.
0746063023.
(C.200120210004)
SC. EXECUTĂ:

- LUCRĂRI de
CONSTRUCŢII
- AMENAJĂRI,
- TERMOSISTEM,
- INSTALAŢII electrice/
termice/ sanitare.
Tel. 0731 939 021.

TRANSPORT
marfã.
0770346626.
(C.300320210015)

OFER
spre
închiriere
garsonierã zona PrunduLânãriei. Tel. 0740554498.
(C.140420210010)

CADASTRU-carte
funciarã! Terenuri-450 lei! Apartamente-250 lei! Certificat
energetic.
0723290682.
(C.150320210013)

OFER spre închiriere garsonierã, Gãvana 2, mobilatã,
utilatã. Tel. 0729569326.
(C.040220210016)

ECHIPÃ profesioniºti executãm lucrãri interior/ exterior. Tel. 0754263629.
(C.250320210001)

GARAJ
spre
închiriere,
ExerciþiuJam.
Tel.
0744860702.
(C.150420210001)

TRANSPORT moloz, balast. Tel. 0766301300.
(C.010420210009)

OFER închiriere garsonierã,
mobilatã, utilatã,
nefumãtori, Prundu- Depou. Tel. 0751703623.
(C.150420210003)
OFER închiriere
apartament 2 camere, str. Bucovina- Craiovei, 1.400
lei. Tel. 0723899301.
(C.150420210007)

LOCURI DE VECI
CUMPĂRĂRI
AUTO
CUMPÃR
maºini
(rable), preþ negociabil. Ofer

S.C. LIVAD Top executã
lucrãri
în
construcþii. Tel. 0757738683.
(C.090420210002)
EXECUTÃM
hidroizolaþii. Tel. 0723375370.
(C.120420210002)
GYO One Stars executã
lucrãri
în
construcþii. Tel. 0785162807.
(C.090420210005)
EXECUT
glet,
lavabilã, gresie. 0754439345.
(C.130420210001)
TRANSPORT
marfã,
mutãri mobilier, diverse.
Tel.
0745015619.
(C.130420210005)

MEDITAŢII
MATEMATICÃ orice nivel.
Prima ºedinþã gratis. Posibil

MULŢUMIRI
Sincere mulþumiri
domnului primar
al comunei ªtefãneºti- Argeº, Nicolae Velcea care
împreunã cu ADP a
toaletat copacii, au
schimbat faþadele
blocurilor 17 ºi 19,
ale Asociaþiei Izvorulªtefãneºti, administratã de dl. Marian
Hubavu, preºedinte
Dumitru Ciuboatã.
Mulþumim ºi locatarilor care au ajutat:
Georgiana, Ionela,
Adrian ºi Marcel. M.
Puºcaºu- ªtefãneºti.
(C.150420210004)

MICI AFACERI
SC VINDE: STRUNG SN

560x2000, MAŞINA ORIZONTALA de ALEZAT şi FREZAT
tip Bohrwerk AF 85, MAŞINĂ
de MORTEZAT în stare de
funcţionare, MAŞINĂ de
roluit table L=2000mm. Tel.

lit în Anglia, 1.78, aliurã
sportivã caut doamnã,
studii universitare, pânã
în 40 ani, talie suplã pentru prietenie/ cãsãtorie.
Tel.
00447971260824.
(C.140420210003)

ANGAJĂRI

ANGAJEZ muncitori în
construcþii.
Asigur
cazare. Tel. 0728221750.
(C.060420210004)

S.C. angajeazã instalator
instalaþii termice ºi sanitare. Tel. 0751767635.
(C.240320210011)

ANGAJEZ
ºofer
TIR,
tur- retur( România- Cehia). Tel. 0723889819.
(C.060420210007)

ANGAJEZ
ºofer
TIR
20 tone, pentru intern;
tur-retur
ºi
Comunitate.
Tel.
0767772001.
(C.260320210010)

ANGAJEZ urgent muncitori calificaþi, zugravi, faianþari. Tel. 0749653065.
(C.060420210007)

S.C
Angajeazã
ºofer
microbuz categoria D.
Salariu
atractiv.
Tel.
0744508037; 0741010504.
(C.080420210007)
ANGAJEZ zidari, dulgheri,
fierari. Program lucru 07.3017.00. Tel. 0726998746.
(C.290320210004)
ANGAJEZ meseriaºi în
construcþii. 0766301300.
(C.010420210010)

0746 270 850.

ANIMALE

CURS agenþi securitate.
Tel.
0756364499.
(C.020420210006)

FERMA ALBOTA
COMERCIALIZEAZĂ:
n PUI CARNE 1 kg - 11 lei
n RASĂ MIXTĂ
n CURCANI albi şi bronzaţi
n BIBILICI, RAŢE.

FIRMÃ angajeazã meseriaºi
în
termosistem.
0741931413.
(C.050420210001)

Tel. 0742.746.558.

VÂND porc carne, iepuri rasã, boboci raþã.
Tel.
0721971786.
(C.150420210003)

MATRIMONIALE
DOMN locuiesc singur, caut
doamnã/ domniºoarã pentru prietenie cãsãtorie. Rog
seriozitate. 0753427282.
(C.300320210014)
DOMN, 41 ani caut
doamnã pentru prietenie/ cãsãtorie. Rog seriozitate. Tel. 0751315913.
(C.110320210007)

ANGAJEZ
patiser
cu
sau
fãrã
experienþã. Tel. 0741205122.
(C.060420210001)

CÃMIN angajeazã 2 îngrijitoare pentru bãtrâni. Tel.
0752011121. (C.b.f. 7882)

ANGAJEZ meseriaºi polistiren. Tel. 0766301300.
(C.010420210008)

ALBOTA, str. Petrochimistului nr.
467B, după Institutul de Cercetare.

manipulant pentru sortare mase plastice. Tel.
0764497744; 0737974499.
(C.220320210015)

ANGAJEZ
operator
buldoexcavator.
Tel.
0744348924.
(C.050420210002)
ANGAJEZ ºoferi cat. C,
E, pentru transport auto 3
poziþii. Tel. 0735562433.
(C.050420210009)
S.C. LIVAD Top angajeazã meseriaºi în construcþii. Tel. 0757738683.
(C.090420210003)
GYO One Stars angajeazã
zidari. Tel. 0785162807.
(C.090420210004)
S.C. angajeazã muncitor

ANGAJÃM
ºofer
TIR
România- Turcia tur retur.
Tel.
0766555155.
(C.090420210007)
S.C. Angajeazã lucrãtori în construcþii: mozaicar/ faianþar, fierari, persoane serioase. Salariu
atractiv,
disponibilitate
deplasare.
0756313796.
(C.120420210013)
ANGAJEZ ºofer cu experienþã
camion
7.5
t, tur- retur România-

Franþa. Tel. 0724268382.
(C.140420210016)
CÃMIN
îngrijire
persoane vârstnice, Piteºti
angajeazã urgent asistentã ºi infirmierã. Relaþii, la tel. 0743057924.
(C.140420210009)
ANGAJEZ menajerã internã Bucureºti, cartier Cotroceni, nefumatoare, aspect
fizic placut. Ofer salariu
2.600 lei, cazare, masã,
carte de muncã, weekend
liber. Tel 0722699205.
(C.opl)
FIRMÃ curãþenie angajeazã urgent personal pentru
spaþii exterioare- centru
comercial Piteºti ºi Câmpulung. Program în ture de
12 h/ zi. Salariul începând
cu 1.500 lei. Relaþii la:
0768396900. (C.opl)
INBOX Marketing angajeazã pe termen lung oameni
seriosi( Argeº) cu/ fãrã autoturism, pentru distribuþie
reviste /pliante în cutiile
poºtale, contract muncã ºi
decontarea costurilor autoturismului. Câstigul estimat
este de 130 lei/ zi. Program
lucru: vineri ºi sâmbata.
0212070076. (C.opl)

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:

n INGINER CONSTRUCTOR n MECANIC BULDO
EXCAVATOR n MECANIC MINIÎNCĂRCĂTOR
n MECANIC EXCAVATOR PNEURI n MUNCITOR
NECALIFICAT n PAVATOR n ZIDAR PIETRAR
n ZUGRAV n SUDOR n SUDOR POLIETILENĂ
n FIERAR BETONIST n LĂCĂTUŞ MECANIC n

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

ANUNT DE MEDIU
S.C. PACKAGING EVOLUŢION, cu sediul în com.
Poienarii de Muscel, jud. Argeş prin cererea depusă la
APM Argeş a solicitat autorizaţie de mediu pentru desfăşurarea activităţii: Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton, în localitatea:
sat Smeura, calea Drăgăşani, nr. 158, Argeş.
Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum şi
eventualele sugestii şi contestaţii se pot obţine, respective
depune, în scris, sub semnătură şi cu date de identificare la sediul APM Argeş, str. Egalităţii nr. 50, tel. 0248213099, în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea
(afişarea) anunţului.

DOMN, prezentabil, 53 ani,
caut doamnã pentru cãsãtorie. Tel. 0756844590.
(C.230320210003)
DOMN 49 ani, cu suflet
bun, manierat, drãguþ, serviciu, locuinþã la þarã doresc cunoºtinþã cu doamnã,
vârstã apropiatã pentru prietenie/ cãsãtorie. Rog seriozitate. Tel. 0728832250.
(C.140420210001)
DOMN, 59 ani, Topoloveni,
doresc doamnã
pentru
prietenie/
cãsãtorie.
0757674073.
(C.290320210001)
CETÃÞEAN spaniol, pensionar,
singur,
doresc
cunoºtinþã cu doamnã,
singurã. Rog seriozitate.
Tel.
0754325788.
(C.010420210008)
DOMN, 48 ani, divorþat,
caut doamnã pentru prietenie,
cãsãtorie.
Seriozitate.
0759533544.
(C.020220210006)
DOMN, 67 ani caut
doamnã vârstã apropiatã
pentru prietenie/ cãsãtorie. Tel. 0770449272.
(C.050420210011)
DORESC
cunoºtinþã
cu fatã pentru cãsãtorie.
Tel.
0758738973;
00491627204306.
(C.060420210006)
MEDIC stomatolog stabi-
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VÂND cavou 4 locuri, în
Cimitirul Sf. Gheorghe,
zona 1+ niºã separat. Tel.
0744693

AMENAJÃRI interioare/ exterioare. Tel. 0720538595.
(C.050420210017)

acasã la elev. 0726348243.
(C.070420210007)

Vineri, 16 aprilie 2021

ÎNCHIRIEZ convenabil apartament
2 camere, parter,
zona Dedeman.
Tel. 0744963528.
(C.130420210006)

acte de radiere, transport gratuit. 0755354683.
(C.020220210010)

Mica şi mare publicitate

Bere. Tel. 0723811919.
(C.050420210018)

Publicitate
Vineri, 16 aprilie 2021

CONVOCARE
Consiliul de Administratie al SC COMAT ARGES SA, din str.
Depozitelor nr. 27, inregistrata la R.C. sub nr. J03/76/1991, CIF
RO128566, convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, in sedinta ordinara in data de 28.05.2021 ora 13.00 la sediul societatii,
str. Depozitelor nr.27, Pitesti – Arges, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 27.05.2021
Procurile vor fi depuse in original cu 48 ore inainte la sediul
societatii. In cazul in care nu se indeplineste cvorumul necesar,
Adunarea Generala a Actionarilor societatii se reprogrameaza
pentru data de 29.05.2021 la aceeasi ora si in acelasi loc cu aceeasi
ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
ORDINEA DE ZI :
1) Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului de gestiune asupra activitatii economico – financiare la 31 decembrie 2020;
2) Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului auditului
incheiat in urma verificarii asupra activitatii economico – financiare pe anul 2020;
3) Prezentarea, discutarea si aprobarea Bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2020 si propunerea repartizarii
rezultatului exercitiului financiar;
4) Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie si a Auditului financiar pe anul 2020;
5) Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2021 si a criteriilor de performanta;
6) Prezentarea, discutarea si aprobarea programului de reparatii si
investitii pe anul 2021;
7) Prezentarea, discutarea si aprobarea listelor de casare, de vanzare prin licitatie a unor mijloace fixe;
8) Imputernicirea de catre Adunarea Generala, a Presedintelui
Consiliului de Administratie, dl. Craciun Nicolae, pentru a contracta si semna credite bancare;
9) Imputernicirea de catre Adunarea Generala a Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Craciun Nicolae,pentru a
reprezenta societatea sa negocieze si sa semneze documentele la
achizitionarea de active si actiuni
10) Diverse
11) Imputernicirea d-ra Rosu Adriana pentru inregistrarea Hotararii la O.R.C. Arges
Materialele privind Adunarea Generala a Actionarilor sunt puse
la dispozitia actionarilor la sediul societatii, unde pot fi consultate.
Presedinte C.A., Craciun Nicolae
TYGRYS FORECE SECURYTY SRL, reprezentata legal de
lichidator judiciar Projuridic IPURL, organizează licitaţie
publică deschisă cu strigare in zilele de 19, 20, 21, 22, 23
aprilie 2021 ora 8.30, sediul filialei UNPIR Argeş, din mun.
Piteşti, Bdul I.C. Brătianu nr.10, bloc B2, mezanin, jud. Argeş,
pentru vânzarea următoarelor bunuri: Autoturism Opel Astra
(AG-96TYG) an fabricatie 2001, al cărui preţ pornire licitaţie
este de 3113 lei la care se adauga TVA; Autoturism Daewoo
Espero (NT-01RTC) an fabricatie 1996 al cărui preţ pornire licitaţie este de 2625 lei la care se adauga TVA; Autoturism
Alfa Romeo tip 156 (AG 01960) an fabricatie 1999 al cărui preţ
pornire licitaţie este de 3488 lei la care se adauga TVA.
În toate cazurile ofertanţii vor trebui să depună o cerere de participare la licitaţie ce va fi insoţită de următoarele documente:
dovada achitării cauţiunii de minim 10% din preţul de pornire
la licitaţie în lei fără TVA al bunurilor, in contul Tygrys Forece
Securyty SRL - societate in faliment nr. R094 BREL 0002 0028
7452 0100 deschis la LIBRA INTERNET BANK; copie Certificat de înregistrare firma; Imputernicire pentru cel ce reprezinta
firma la licitaţie; copie carte de identitate a celui ce participă
la licitaţie; până in ziua premergatoare licitaţiei ora 12.00, la
adresa de email projuridic2010@yahoo.com.
Pentru ofertanţii care nu vor fi declaraţi adjudecatari aceasta
cauţiune urmează să fie restituită , la cerere, în termen de trei
zile lucrătoare. Preţul integral al bunurilor adjudecate urmează
a fi achitat în termen de maxim 5 zile de la data licitaţiei. Predarea si facturarea bunurilor va fi facută după achitarea integrală a acestora. Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic intre
orele 10 - 14 la telefon 0729 980 402 lichidator judiciar.

SC LIDYA WALNUTS SA angajează

MECANIC cu experienţă minimum 5 ani.

Se oferă: salariu motivant şi un loc de muncă sigur. Pe lângă
salariu se oferă: asigurare privată de sănătate, decontare transport, bonuri de masă, primă de Paşte şi Crăciun, Ziua Femeii,
Ziua Copilului.
Aşteptăm CV-uri la email: info@lidyawalnuts.com sau la
sediul nostru din comuna Mărăcineni, sat Argeşelu nr. 579A,
ARGEŞ - 117450 ROMANIA. Relaţii suplimentare la tel.:
0348.457.684 , 0784.285.530.

Laguna Technology
angajează

Laguna Technology
angajează

INTERNAŢIONAL
DE MĂRFURI,

DUBĂ FRIGO
40 TONE.
Relaţii, la tel.
0721.369.137.

SC angajează:
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE
montat /demontat
contoare gaze.
Tel. 0722301315.

Societate comercială
angajează ŞOFER

DISPECER
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Relaţii, la tel.
0756.681.865.

ŞOFERI

PROFESIONIST,

categoria C şi E, condiţii
avantajoase, curse interne.
Tel. 0771 379895,
0773 365426.

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează:
l ȘOFER TIR INTERN (cisternă)
l ȘOFER categ. B l DISPECER

TRANSPORT, cu sau fără experienţă.

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.

CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al Muntenia Medical Competences
SA, identificată prin J03/668/2008, C.U.I. 23553484, capital social subscris si integral varsat 20.757.308 lei, cu sediul în Piteşti,
str Pictor Nicolae Grigorescu, nr 2A, judeţul Argeş, având în
vedere dispoziţiile art. 111 si art. 117 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare şi respectiv pe cele cuprinse în
art. 8.4 din actul constitutiv al societăţii, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor Muntenia Medical Competences SA pentru data de 21.05.2021, ora 11:00 la sediul societatii din Piteşti, str Pictor Nicolae Grigorescu, nr 2A, judeţul
Argeş, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ contabil,
cont de profit şi pierdere, note la bilanţ) aferente exerciţiului financiar 2020, pe baza raportului de gestiune al Consiliului de
Administratie si a raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2020.
3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2020.
4. Prezentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi
a programului de investitii aferent exerciţiului financiar 2021.
5. Stabilirea nivelului sumei asigurate privind politele de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie
si Directorul General si suportarea primelor de asigurare din
fondurile societatii.
6. Numirea unui auditor financiar pentru perioada 01.01.202131.12.2022 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru
negocierea si semnarea contractului de prestari servicii aferent.
7. Împuternicirea dl. Dobre Radu, avocatul societăţii, pentru
efectuarea demersurilor necesare înregistrării hotărârii adoptate
de către A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului Argeş.
Adunarea se convoaca pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 10.05.2021, stabilita ca data
de referinta.
Documentele si informatiile referitoare la punctele incluse pe
ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul societatii.
Actionarii pot participa si vota in adunarea generala direct si in
conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990.
În cazul în care nu se vor îndeplini condiţiile legale în ceea ce
priveşte cvorumul de şedinţă, cea de-a doua întrunire va avea
loc la data de 22.05.2021, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.
Muntenia Medical Competences SA
Preşedinte CA Muntenia Health Suport SRL prin reprezentant permanent Palea Ovidiu Nicolae

SC LIDYA WALNUTS SA angajează

SPECIALIST ÎN DOMENIUL CALITĂŢII
(de preferat cu experienţă în domeniul alimentar)

Se oferă: salariu motivant şi un loc de muncă sigur. Pe lângă
salariu se oferă: asigurare privată de sănătate, decontare transport, bonuri de masă, primă de Paşte şi Crăciun, Ziua Femeii,
Ziua Copilului.
Aşteptăm CV-uri la email: info@lidyawalnuts.com sau la
sediul nostru din comuna Mărăcineni, sat Argeşelu nr. 579A,
ARGEŞ - 117450 ROMANIA. Relaţii suplimentare la tel.:
0348.457.684 , 0784.285.530.

Angajez

VÂNZĂTOARE
LINIE
AUTOSERVIRE

Tel. 0741.761.423.
PENSIUNEA
DOMNEASCA
angajează

BUCĂTĂREASĂ
cu experienţă,
nefumătoare.
Tel. 0744313776.

S.C. angjează
SUDORI şi LĂCĂTUŞI
MECANICI.
Tel. 0723270695.

Agexim Spedition
angajează

ŞOFER TIR
Comunitate şi
tur - retur.
Tel. 0732950039,
0723607608.
S.C. ANGAJEAZĂ

MUNCITORI
NECALIFICAŢI
ÎN CONSTRUCŢII.
Tel. 0724295535.

ANGAJĂM
PERSONAL CALIFICAT
sau NECALIFICAT
pentru INDUSTRIA
PUBLICITARĂ.
Tel. 0771662515.

SC LIDYA WALNUTS SA angajează

SPECIALIST MARKETIN, cod COR 243103.

Cerinţe: studii superioare, 3 ani vechime, limba engleză
Se oferă: salariu motivant şi un loc de muncă sigur. Pe lângă
salariu se oferă: asigurare privată de sănătate, decontare transport, bonuri de masă, primă de Paşte şi Crăciun, Ziua Femeii,
Ziua Copilului.
Aşteptăm CV-uri la email: info@lidyawalnuts.com sau la
sediul nostru din comuna Mărăcineni, sat Argeşelu nr. 579A,
ARGEŞ - 117450 ROMANIA. Relaţii suplimentare la tel.:
0348.457.684 , 0784.285.530.

SC LIDYA WALNUTS SA angajează

MANAGER ÎN DOMENIUL SIGURANŢEI
ALIMENTELOR, COD COR 325715.

Cerinţe: studii superioare, 3 ani vechime, limba engleză
Se oferă: salariu motivant şi un loc de muncă sigur. Pe lângă
salariu se oferă: asigurare privată de sănătate, decontare transport, bonuri de masă, primă de Paşte şi Crăciun, Ziua Femeii,
Ziua Copilului.
Aşteptăm CV-uri la email: info@lidyawalnuts.com sau la
sediul nostru din comuna Mărăcineni, sat Argeşelu nr. 579A,
ARGEŞ - 117450 ROMANIA. Relaţii suplimentare la tel.:
0348.457.684 , 0784.285.530.

Societatea comercială angajează:

n

n ECONOMIST
INGINER/MAISTRU INSTALATII
n MANAGER PROIECT

Vă rugăm sa ne transmiteţi CV-urile la adresa de e-mail:
recrutare@grouptib.com / Informaţii, la tel. +40 747.198.714.

ANGAJAM SPECIALIST
ÎN MANAGEMENTUL DEŞEURILOR,
(postul necesită cunoştinţe minime juridice).
Detalii la tel.: 0735308148, 0727735075

Angajez: OSPĂTAR,

AJUTOR OSPĂTAR,
BARMAN,BUCĂTAR,
AJUTOR BUCĂTAR,
CAMERISTĂ, FEMEIE DE SERVICIU.
Tel. 0722306818.

FIRMĂ DE CONSTRUCȚII
angajează

MANAGER DE
PROIECT
- obiectiv construcții
și instalații Tel. 0761.348.179.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI,
cu sediul în localitatea PITEȘTI, str. ALEEA SPITALULUI nr. 36, județul ARGEȘ, ORGANIZEAZĂ
CONCURS, în baza H.G. nr. 286/2011, modificată şi
completată de H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale vacante:

MUNCITOR CALIFICAT III
- TELEFONIST- 2 posturi la
CENTRALA TELEFONICĂ

Condiţii specifice de participare la concurs:
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- certificat de calificare pentru meseria de telefonist;
- 3 ani vechime in orice activitate;
NOTA:		
- se primesc dosare și fară curs de calificare cu condiția ca
persoanele interesate de înscrierea la concurs să dețină un
certificat de absolvire a studiilor liceale.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: data 14,05,2021, ora 09.00.
Proba interviu: data 19,05,2021, ora 09.00.
Dată limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 05,05,2021, orele 10.00.
Date contact: Birou personal, tel: 0248/ 287.150, int. 177.
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI,
cu sediul în localitatea PITEȘTI, str. ALEEA SPITALULUI nr. 36, județul ARGEȘ, ORGANIZEAZĂ
CONCURS, în baza H.G. nr. 286/2011, modificată şi
completată de H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale vacante:

FUNCȚIONAR
- 1 post la Biroul administrativ

Condiţii specifice de participare la concurs:
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- diploma de bacalaureat;
- 6 luni vechime in activitate;
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: data 18,05,2021, ora 09.00.
Proba interviu: data 21,05,2021, ora 09.00.
Dată limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 05,05,2021, orele 10.00.
Date contact: Birou personal, tel: 0248/ 287.150, int. 177.
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI,
cu sediul în localitatea PITEȘTI, str. ALEEA SPITALULUI nr. 36, județul ARGEȘ, ORGANIZEAZĂ
CONCURS, în baza H.G. nr. 286/2011, modificată şi
completată de H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale vacante:

MAGAZINER - 2 posturi la Serviciul AT

Condiţii specifice de participare la concurs:
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- diploma de bacalaureat;
- 6 luni vechime in activitate;
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: data 12,05,2021, ora 09.00.
Proba interviu: data 17,05,2021, ora 09.00.
Dată limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 05,05,2021, orele 10.00.
Date contact: Birou personal, tel: 0248/ 287.150, int. 177.
CRONOS angajează

MUNCITORI
NECALIFICAŢI

în DEPOZIT MATERIALE
de CONSTRUCŢII Albota.
Tel. 0744.706.707.
S.C. ATM CONSTRUCT
S.A PLOIEŞTI, punct de
lucru Poiana Lacului
angajează ŞOFER
B,C,E+ atestat şi card
tahograf, cu autorizaţie
de macaragiu grupa E.
Program flexibil. Salariu
motivant, bonuri de masă şi
transport. Tel. 0720031825;
0744752644.

Societate de construcţii
angajează

MUNCITORI

cu experienţă în
amenajări interioare,
STRUNGARI şi

DULGHERI.

- salarii atractive Telefoane 0799 803 583;
0727 760 240.
Angajăm
CONDUCĂTOR AUTO
cu ADR Auto de
3,5 tone Transport DEEE
Tel. 0753.044.289.
office@ccrromania.ro

n SUDORI MIG-MAG/TIG n INSTALATORI
n LĂCĂTUŞI MECANICI n FINISORI.
Vă rugăm să ne transmiteţi CV urile la adresa de e-mail:
recrutare@grouptib.com / Informaţii, la tel. +40 747.198.714.

MOBEXPERT Piteşti
angajează

MONTATOR MOBILIER.
Tel. 0727.333.831.

SC PANCOR CONSTRUCȚII SPECIALE SRL
ANGAJEAZĂ/COLABORARE
pentru Serviciul OFERTARE/DECONTARE

- OPERATOR, cunoscător program DOCLIB
- INGINER întocmire ofertă tehnică
- SUDORI ELECTRICI.
Relații la tel. 0723389777.

HOTEL VICTORIA
angajează:

- INSTALATOR
ÎNTREŢINERE
- PERSONAL TEHNIC ÎNTREŢINERE
SPA (piscine).
Tel. 0727.461.251.

ZARIS AUTOCOM
angajează N PATISERI
N MECANIC
ÎNTREŢINERE
N GESTIONAR
cu experienţă.

Salarii atractive.
Tel. 0729.218.498,
0724079452.

BIDEPA

ANGAJEAZĂ

AGENTI DE INTERVENTIE

CERINŢE:
- Vârsta cuprinsa între 20 – 50 ani;
- Să deţină ATESTAT;
- Să deţină permis de conducere;
- Fără cazier judiciar;
- Abilităţi de comunicare şi limbaj îngrijit;
- Studii medii;
Persoanele interesate vor trimite un CV, la e-mail:
bidepapitesti@gmail.com, iar cele selectionate vor fi
contactate telefonic pentru a se prezenta la interviu.
Relaţii suplimentare, la telefon 0742/980018.

Relatii tel. 0748192233
ANGAJĂM

CONFECŢIONERI SERIE
MAŞINĂ DE CUSUT,
pentru S.C. QUAD SRL.
Tel. 0754609807.
S.C. ANGAJEAZĂ:

LĂCĂTUŞI MECANICI, SUDORI ELECTRI-

CI şi CO2. Salariu net în
mână de la 2.600 lei+ 1 bon
masă/ zi. Tel. 0726348221.

Firmă de construcții
angajează

ŞOFER
PROFESIONIST

cu experiență categoriile:
B, C, D, E (atestat marfă,
persoane și agabaritice).
Tel. 0761.348.179.

SC ADR BEST TRANS
Pitesti, angajează

ŞOFER

CAMION FRIGO

Curse tur retur
(DE , BE, NL, GR )
Camioane euro 5 eev și
euro 6 automate. Aparate
de taxe automate pe toate
țările. Experienţă min. 1 an.
Salariu pe tara plus 65 euro
diurna/ zi. Tel.0742316422.

S.C. TECHWISE
ELECTRONICS

ANGAJEZ

ELECTROMECANIC

ŞOFERI
TIR.

Tel. 0744755702.
S.C. BLACK SEA
SUPPLIERS SRL, punct
lucru Piteşti angajează
ŞOFER
cu atestat transport,
cat. C+ E pentru
transport intern.
Se asigură salariu atractiv.
Relaţii, la tel. 0726746036.

angajează

cu experienţă.
Detalii la tel. 0731668912.

CASA ARGEŞEANĂ
angajează BUCĂTAR sau
AJUTOR BUCĂTAR.
Salariu minim 2.300 lei.
Tel. 0741282066

S.C. ARGIF S.A. angajează:
PRIMITOR/ DISTRIBUITOR
(gestionar); INGINER producţie-ofertare; INGINER
construcţii şantier; MAIŞTRII
construcţii; TEHNICIENI
construcţii; MUNCITORI
calificaţi şi necalificaţi în construcţii. Tel. 0248/ 219309.

HOTEL SORELO
ANGAJEAZĂ

CAMERISTĂ.
Tel. 0735216840.

SC angajează: - CĂLCĂTORI/ESE cu experienţă
- CONFECŢIONERI/
SURFILATORI cu expereinţă. Tel. 0720.638.047.

PENSIUNE angajează
CAMERISTĂ
cu atribuţii de
RECEPŢIONERĂ.
Tel. 0726747911.

GARDEN Pub

angajează BUCĂTAR.

Tel. 073395628,
după ora 11.00.

HOTEL SORELO
ANGAJEAZĂ

BUCĂTĂREASĂ.
Tel. 0735216840.

CNI IDEAL CONSTRUCT
angajează în condiții salariale
avantajoase: MUNCITORI
NECALIFICATI,
FIERARI, ZIDARI,
DULGHERI.
Detalii, la 0774430829 sau
0746477683.
Agexim Spedition
angajează

ŞOFER TIR
Comunitate şi
tur - retur.
Tel. 0732950039,
0723607608.

SC angajează:
- LĂCĂTUŞ
MECANIC
- SUDOR
- DULGHER.
Tel. 0720.689.965.
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CONVOCATOR
În conformitate cu dispoziţiile art. 110, art. 114,
art. 115 şi art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu
prevederile art.13, alin.4, art 33, art 35, din actul constitutiv al S.C. ,,Servicii Edilitare Pentru
Comunitate Mioveni”S.R.L., se convoacă prin
intermediul directorului general şi administratorului unic Tudose Nicolae, Adunarea
Generală a Asociaţilor, în data de 22.04.2021,
ora 18.00, în sala Centrului Cultural Mioveni,
cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Organigramei si a statului de
functii pentru anul 2021 ale Societății Servicii
Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L.
În cazul în care pe data de 22.04.2021 nu se întruneşte cvorumul necesar pentru validitatea
deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară a Asocitului unic U.A.T.O.
Mioveni pentru data de 29.04 .2021 ora 18.00,
în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.
Convocarea se publică pe site-ul societăţii, pentru liberul acces al asociaţilor.
ADMINISTRATOR UNIC,
prin Director General – Tudose Nicolae

de preferat studenţi, pensionari, zona Piteşti şi Mioveni.

Vineri, 16 aprilie 2021

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII
angajează
l TEHNICIAN DEVIZE
Cerinţe: studii superioare
l BULDOEXCAVATORIST l LĂCĂTUŞ
MECANIC l INSTALATOR
l MUNCITORI NECALIFICAŢI.
Relaţii, tel. 0248 27 27 97, e-mail:
deltatermoconstruct@yahoo.com;
office@deltatermoconstruct.ro

Angajăm VÂNZĂTORI
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără
experienţă în domeniul presei

Publicitate

Societatea comercială angajează PERSONAL CALIFICAT în domeniul CONSTRUCŢIILOR NAVALE:

