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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND maºinã tuns gazon, 
nouã, electricã; frigider 
Kandy; boiler inox pentru 
baie ºi cazan încãlzire( pe 
lemne). Tel. 0740060862.  
(C.040420220002)

VÂND þuicã din pru-
ne, 34 grade, preþ 14 
lei/ litru, palincã ºi baloþi 
fân. Tel. 0730919219. 
(C.040420220017)

VÂND 5 familii de 
albine, cu/ fãrã stup, 

pentru începãtori; 
acordeon Welma-
ister, nou; bazin 

metalic 10.000 litri. 
Tel. 0741186833. 
(C.080420220001) 

VÂND palane de stejar( 2 m 
lungime). Tel. 0725511165.

VÂND bicicletã de damã 
Nobles, Germania, stare 
foarte bunã. 0732522436.

VÂND 4 jenþi pentru 
Matiz, echipate cu 
cauciucuri de varã. 
Tel. 0752170092.  

ELECTRONICE
ALCOR SERVICE NET
CALCULATOARE  

ACCESORII
SERVICE - REFILL
I.C. Brătianu, bl. B1, parter, 

Piteşti (pasaj Magnolia)
Tel. 0744/300418,     

    0771/692925. E-mail: 
office@alcornet.ro

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
VÂND Logan Prestige 1.6, 
16 valve, 105 C.P, 2010, 
65.000 km reali, GPL nou. 
Tel. 0732522436.

STRĂINE
VÂND autoturism 

Smart for Two 
Coupe, fabricaþie 

2008, benzinã, preþ 
negociabil. Tel. 

0722578592.  

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE

VÂND garsonierã Miove-
ni, etaj 1, zonã centralã,  
renovatã recent, 23 mp, 
preþ 20.500 euro, nego-
ciabil. Tel. 0744297300.  
(C.050420220009)

VÂND garsonierã, zona Sf. 
Vineri. Tel. 0248/279439. 
(C.070420220004)

VÂND garsonierã Craio-
vei, cf. 1, parter/ 9 mo-
bilatã, utilatã, renovatã, 
41.500 euro, negocia-
bil. Tel. 0766210483. 
(C.070420220005)

APARTAMENTE
2 camere
PROPRIETAR, 

vând apartament 
2 camere, ultra-

central (deasupra 
Restaurant Matteo), 
amenajat 2021, et. 
2/4. 0737794785.  
(C.201220210002)

VÂND apartament 
2 camere, 10 km 
de Piteºti. Apar-
tamentul are 40 

mp, 260 mp teren, 
toate utilitãþile, la 
cheie. Preþ 25.000 
euro, negociabil. 
Tel. 0720411585. 
(C.010420220002) 

VÂND apartament 2 ca-
mere, decomandat, 3/ 3, 
fãrã îmbunãtãþiri, zona 
Popa ªapcã, negocia-
bil. Tel. 0771319293.  
(C.140320220004)

VÂND apartament 2 ca-
mere, cf. 1 sporit, et. 3, 
Exerciþiu( str. Fântânii, 
la izvor). 0724161490.  
(C.050420220010)

VÂND apartament 2 came-
re, cf. 1, decomandat, et. 3, 
Trivale. Tel. 0727335046.  
(C.070420220002)

APARTAMENTE
4 camere

PROPRIETAR vând 
apartament 4 came-
re, gol, Calea Bucureºti, 
et. 4/4, 58 mp, 59.000 
euro. Tel. 0726960318. 
(C.070320220001)

CASE
PROPRIETAR, casã 
Bogaþi, 5 camere, bal-
con etaj, terasã, toate 
utilitãþile, 2.500 mp te-
ren. 0745703733. Mail: 
casa.arges@yahoo.com.  
(C.300320220005)

VÂND casã cu etaj, 
toate utilitãþile, ªtefã-
neºti. Tel. 0769633241. 
(C.140320220021) 

CADASTRU
CERTIFICAT ENERGETIC 

Tel. 0248 610 093, 
0744 815 510

www.cadastru-arges.ro
www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND/ schimb casã în 
Piteºti cu apartament 3 
camere. 0732302595. 
(C.070420220003)

TERENURI
VÂND TEREN 

50.000 mp, situat vizavi de 
reprezentanţa FORD, lângă

Jupiter City - Carrefour, 
deschidere 250 m.

Tel. 0799 00 88 22.

VÂND teren 2 loturi, 880 mp 
ºi 1.800 mp, com. Dobro-
gostea. Tel. 0731433795.  
(C.010420220007)

TEREN intravilan ªtefã-
neºti- Primãverii, 9.500 
mp, utilitãþi, parcelabil, 
negociabil. 0729151416.  
(C.140320220011)

VÂND teren Piteºti- Nord, 
500 mp, la 200 m de Spita-
lul Militar. Tel. 0740968881. 
(C.010420220008)

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ

HALĂ SERVICE,
 STRADAL, DEPOZITELOR, 

393 MP. 
TEL. 0799 00 88 33. 

OFER spre închiriere 167 
mp, Fraþii Goleºti, nr. 25, 
et.1, toate utilitãþile separa-
te, 2 grupuri sanitare, liber 
din 01.05.2022, 7 euro/ mp, 
negociabil. 0722357932.  
(C.010420220005)

ÎNCHIRIERI
PRIMESC în gazdã la casã 
bãieþi/ cupluri/ fete, Prundu- 
Craiovei. Tel. 0722786405.  
(C.010420220003)

ÎNCHIRIEZ avanta-
jos apartament ºi gar-
sonierã, zona Dede-
man. Tel. 0757579811. 
(C.140320220022)

BUCUREªTI, ofer în-
chiriere garsonierã 
mobilatã, zona Vitan- 
Mall. Tel. 0727306606.  
(C.280320220022)

GARSONIERÃ curte- Prun-
du, 1 bãiat- 900; 2-3 bãieþi, 
500 lei/ persoanã, inclus 
utilitãþile. 0743922377.  
(C.290320220003)

PROPRIETAR, ofer spre 
închiriere garsonierã, cf. 
1, 40 mp, renovatã, mo-
bilatã, utilatã, centralã, 
bloc izolat termic, Gã-
vana( lângã Spitalul Ju-
deþean). Tel. 0745029570. 
(C.050420220002)

OFER spre inchiriere apar-
tament 2 camere, Exer-
citiu. Tel. 0747919376.  
(C.050420220006)

OFER închiriere casã 
la Miceºti, 300 lei/ 
lunã. Tel. 0721558042.  
(C.060420220013)

OFER închiriere garsoni-
erã mobilatã, utilatã. Fãrã 
mesaje. Tel. 0742685502.  
(C.070420220012)

CAUT colegã de apar-
tament, Gãvana 2. Tel. 
0763308229; 0766738062.  
(C.110420220004)

PROPRIETAR închiri-
ez apartament 2, camere 
Exerciþiu. Tel. 0742991777. 
(C.080420220007)

OFER închiriere gar-
sonierã mobilatã, uti-
latã, zona Spitalul Mi-
litar. Tel. 0740939322.  
(C.120420220016)

LOCURI DE VECI
VÂND criptã 2 locuri, Ci-
mitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.110420220005)

VÂND cavou 4 locuri, 
Cimitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.110420220006)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT femeie pen-
tru îngrijire permanen-
tã doamnã deplasabilã, 
în com. Bogaþi, jud. Ar-
geº. Tel. 0721372250. 
(C.100320220009)

PRESTĂRI
SERVICII

TRANSPORT mobilã. 
0746063023.  (C.1220004)

EXECUT gresie, fai-
anþã, plus interior/ exte-
rior. Tel. 0747503102. 
(C.070420220006)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.080420220002)

TRANSPORT mar-
fã, mutãri mobilier, di-
verse. 0745015619.  
(C.120420220011)

EXEUTÃM termosis-
tem, decorativã. Închiri-
ez schelã. 0766301300.  
(C.120420220006)

EXECUTÃM cofraje cu pa-
nouri Doc. Tel. 0766301300.  
(C.120420220007)

AMENAJÃRI interioare/ ex-
terioare. Tel. 0720538595. 
(C.120420220008)

ANIMALE
FERMA ALBOTA

COMERCIALIZEAZĂ:
PUI CARNE 500/600g - 10 lei
RASĂ MIXTĂ - 10 lei
PUICUŢE OUĂ - 15 lei
CURCANI: -albi 1kg-30 lei 
-bronzaţi 1kg-33 lei. ALBOTA, 
str. Petrolului nr. 467B, după Inst. 
de Cercetare. Tel. 0742.746.558.

PIERDERI
PIERDUT carnet de ºo-
maj eliberat de AJOFM Ar-
geº, pe numele Capragiu 
Gabriel Florin. Se declarã 
nul.  (C.120420220003)

PIERDUT certificat de în-
matriculare, eliberat de 
Registrul Comerþului Ar-
geº, aparþinând S.C. Jonell 
Best SRL, CUI 41224706, 
J03/1619/2019. Se declarã 
nul.  (C.110420220010)

DIVERSE

DOAMNA serioasã ofer masaj de re-
laxare persoanelor serioase. Tel. 

0751329835. (C.290320220009)

MODALITĂŢI DE PRELUARE A ANUNŢURILOR DE MICĂ PUBLICITATE:
CU PLATĂ, la sediul din Piteşti, Bdul Republicii nr. 1 A (lângă Poliţia Circulaţie)  
TELEFONIC, o singură zi pe lună. Numai pentru persoane fizice, anunţuri de vînzări diverse, electronice, auto, servicii îngrijire, cumpărări 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.
Anunţurile se primesc în zilele lucrătoare, luni - vineri, între orele 9 şi 16,  (situaţie pe durata crizei medicale - COVID19).
Tarifele sunt postate pe www.curier.ro, la secţiunea publicitate.

Anunţurile de mică şi mare publicitate sunt postate pe www.curier.ro, PUBLICITATE PDF 

EN GROSS-UL LEGUME FRUCTE,
  din str. Depozitelor nr. 7, 

OFERĂ SPAŢII DE ÎNCHIRIAT.  
Aici puteţi să vindeţi legume şi fructe şi din producţia 
proprie pe baza certificatului de producător atât din 

standuri închiriate cât şi din maşină direct.
 Vă aşteptăm! 

Preţurile sunt accesibile! 
Relaţii direct la sediul firmei. Tel. 0755.12.22.42.

15.04.2022

APARTAMENTE NOI - CRAIOVEI
Calea Craiovei nr. 91 

- Garsoniere şi apartamente de la 72.230 euro
- Finisaje superioare  /  Compartimentări generoase

0799 00 88 33  /  www.maiacraiovei.ro

APARTAMENTE NOI - VICTORIEI 
ultracentral, str. Victoriei 

Finisaje de lux 
Tel. 0799 00 88 22
www.maiavictoriei.ro
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FÃRÃ chirie pun la dispo-
ziþie casã, com. Negraºi, 
unei familii/ persoane se-
rioase. Tel. 0745141522. 
(C.240320220005)

MATRIMONIALE
DOMN, 50 ani, fãrã 
obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.210320220011)

DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.040320220001)

VÃDUV, 67 ani doresc 
doamnã pentru relaþie 
de prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0758756818. 
(C.040420220003)

DOMN, 37 ani caut 
doamnã vârstã apro-
piatã pentru relaþie fru-
moasã. 0745071500.  
(C.040420220016)

DOMN, 40 ani, cu obligaþii 
caut doamnã/ domniºoarã 
pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0791703578.  
(C.110420220001)

BÃRBAT, 49 ani 
caut doamnã pen-
tru prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0740959229.  
(C.110420220003)

DOMN, singur, locuinþã 
proprie, maºinã, din Rm. 
Vâlcea, caut doamnã, 
pentru cãsãtorie / pri-
etenie, vârsta, 25- 50 
de ani. 0726310882.  
(C.080420220008)

TÂNÃR 35 ani, doresc cu-
noºtinþã cu doamnã/ dom-
niºoarã, serioasã de vârstã 
apropiatã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0786330932. 
(C.120420220001)

DOMN, prezentabil, 53 ani, 
caut doamnã pentru cãsã-
torie. Tel. 0756844590.  
(C.120420220012)

DOMN prezentabil, ma-
nierat, atent, fãrã vicii, 
57/ 1.83/ 85 kg doresc 
doamnã serioasã, calmã, 
înaltã, plinuþã pentru o 
relaþie de prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0729141978. 
(C.120420220015)

ANGAJĂRI
FIRMÃ angajeazã me-
seriaºi în termosis-
tem. 0741931413. 
(C.310320220011)

ANGAJEZ bucãtar. 

Tel. 0727362426. 
(C.310320220012)

ANGAJEZ personal grãtar 
ºi ajutor de bucãtar. 2 
zile lucrãtoare/ 2 zile li-
bere. Tel. 0724397582. 
(C.310320220013)

ANGAJEZ muncitori în con-
strucþii. Tel. 0728221750.  
(C.310320220004)

SOCIETATE Comerci-
alã angajeazã muncitori/ 
muncitoare, necalificaþi, ca 
operatori pe linie automatã 
de producþie. Program 
lucru flexibil, salariu mo-
tivant. Tel. 0723657788.  
(C.310320220006)

ANGAJEZ muncitori neca-
lificaþi. Tel. 0761649138.  
(C.230320220007)

S.C. angajeazã muncitori 
necalificaþi ºi montatori 
tablã ºi panouri sandwi-
ch pentru deplasãri în 
þarã. Asigurãm: trans-
port, cazare, diur-
nã. Tel. 0746202750.  
(C.280220220003)

ANGAJEZ fatã pentru ca-
fenea. Tel. 0724704737.  
(C.280320220027)

FIRMÃ de Electrice an-
gajeazã calificaþi ºi neca-
lificaþi. Salariu net 4.600 
lei. Tel. 0734043965.  
(C.290320220008)

ANGAJEZ infirmi-
erã pentru Cãminul 
de bãtrâni Sf. Maria 
Micã. Tel. 0766683524.  
(C.010420220009)

S.C. angajeazã stivuitorist 
cu autorizaþie I.S.C.I.R. 
Tel. 0760238303. 
(C.040420220022)

ANGAJÃM feme-
ie curãþenie salã fit-
ness. Tel. 0772159811.  
(C.050420220001)

CURS agenþi securita-
te. Tel. 0756364499.  
(C.050420220015)

PENSIUNEA Cora Piteºti 
angajeazã cameristã, ne-
fumãtoare. Salariu net 
1.800 lei+ masã, posibilita-
te cazare. Program: 8 ore/ 
zi sau douã zile lucrate, 
08.00- 22.00,/ douã  zile 
libere. Tel. 0724470485. 
(C.060420220010)

ANGAJEZ muncitor pen-
tru parc dezmembrãri 
auto, platã zilnicã sau 
lunar. Tel. 0721956599. 
(C.060420220001)

ANGAJEZ ºofer cate-
goria B, cu experienþã 
transport intern, salariu 
3.000 lei, veekend-urile 
acasã. Tel. 0721956599. 
(C.060420220002)

ANGAJEZ ºofer cu ex-
perienþã minitir (tandem) 
transport intern, 6.000 lei 
lunar. Tel. 0721956599. 
(C.060420220003)

ANGAJĂM lucrător comer-
cial depozit produse ali-
mentare, situat în Bradu. 
Tel. 0722736779. (OP)

ANGAJEZ vânzãtoa-
re pentru tonete cu în-

gheþatã. Tel. 0747671277.  
(C.060420220009)

ANGAJEZ vânzãtor ma-
gazin bricolaj- Tg. din 
Vale. Tel. 0751172725.  
(C.070420220001)

S.C. MEHTUP din Piteºti 
angajeazã doi manipu-
lanþi mãrfuri- cod COR 
933303. Tel. 0762277072.  
(C.070420220008)

ANGAJÃM ospãtar, 
bucãtar ºi îngrijitor spaþii la 
o pensiune de 5 margarete 
în Comuna Nucºoara, jud. 
Argeº. Se asigurã caza-
re ºi salariu 4.273 lei brut 
pentru ospãtar ºi bucãtar; 
2.550 lei brut pentru îngri-
jitor spaþii. 0730711519. 
(C.opl)

RESTAURANT Nazar 
angajeazã femeie în 
bucãtãrie ºi ospãtar/ os-
pãtãriþã. Tel. 0743272727. 
(C.110420220002)

„LA NEA ILIE”  anga-
jeazã personal pentru 
grãtar, ospãtar, spãlãtor 
vase ºi ajutor bucãtar. 
Tel. 0725198004; 
0 7 5 3 9 5 4 0 1 0 . 
(C.110420220007)

ANGAJEZ excavatorist cu 
experienþã, utilaj nou pe 
ºenile. Tel. 0756100400.  
(C.110420220008)

S.C. angajeazã ºofer 
TIR. Tel. 0723492438. 
(C.110420220009)

S.C. ANGAJEZ sudori 
argon si lãcãtuºi. Salariu 
4.000 lei. 0740941086. 
(C.120420220004)

ANGAJEZ meseriaºi 
în construcþii: rigip-
sari, finisori, zidari, dul-
gheri. 0766301300.  
(C.120420220005)

RESTAURANT an-
gajeazã bucãtar, aju-
tor de bucãtar ºi os-
pãtar. Tel. 0784380999. 
(C.120420220009)

Ziarul nostru îşi rezervă dreptul de a-şi selecta 
clienţii pentru anunţurile de mică publicitate.

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

~ Curierul zilei ~
Anunturi de mare şi mică publicitate, eficienţă şi profesionalism.
Alege ziarul cu cel mai mare tiraj!

 ANUNŢURI de MICĂ PUBLICITATE, publicate în Curierul zilei
+                                                                               Detalii, la sediul ziarului
ANUNŢURI de mare PUBLICITATE, postate pe www.curier.ro

ŞANSE MAI MARI 
SĂ FINALIZAŢI 
TRANZACŢIA

PK EMERALD SRL pentru S.C. Metabet C.F.  S.A. şi S.C. 
OMNIUM DISTRIBUŢION SRL, cu sediul în municipiul 
Bucureşti, sector 2, str. Barbu Văcărescu, nr. 201, etaj 11, ap. 7 
anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul: “Desfinţare construcţii exis-
tente şi Construire Centru Comercial P+ M+ 1 E  şi funcţi-
uni complementare( amenajări şi construire zone tehnice, 
amenajări parcări, amenajare incintei cu spaţii verzi şi 
plantate, alei carosabile şi pietonale, platforme, împre-
jmuire, post trafo, amplasare totem şi semnale publicitare, 
organizare de şantier, amenajare accesuri, cabina poartă, 
copertine cărucioare)”, propus a fi amplasat în municipiul 
Piteşti, strada Tudor Vladimirescu, nr. 113- 115 C, jud. Argeş. 
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru 
luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Pro-
tecţia Mediului Argeş, din municipiul Piteşti, str. Egalităţii, 
nr. 50 A, în zilele de luni- vineri, precum şi la următoarea 
adresă de internet: www.apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţi la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunţ. 

ANGAJĂM ŞOFER 
pentru livrare pro-
duse de panificaţie. 

Tel. 0756049965. 

ROSSI SPM TRADING SRL 
ANGAJEAZA

PERSONAL CU SAU
FARA EXPERIENTA

ÎN DOMENIUL
TRICOTAJE. RELATII,

LA TEL. 0745992006.

CONVOCATOR
Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Societăţii Coop-
erative Consumcoop Costeşti la Restaurantul Argeşul, în ziua 
de 05.05.2022, orele 11.30. La aceeaşi dată şi oră va avea loc 
şi Adunarea Generală Extraordinară a Societăţii Cooperative 
Consumcoop Costeşti, orele 13.30. Ordinea de zi şi materialele 
propuse pentru a fi dezbătute vor şi afişate şi pot fi consultate 
la sediul societăţii cooperative. Relaţii la tel. 0248/672654. 

PREŞEDINTE SOCIETATE COOPERATIVĂ 
CONSUMCOOP COSTEŞTI, Dragomir Gheorghe

HOEDLMAYR LAZAR ROMANIA ANGAJEAZĂ 
VERIFICATOR AUTO/ PREGĂTITOR DE LIVRARE

CĂUTĂM Oameni dornici de muncă şi responsabili de: 
· Manevrare autovehicule noi în parcul de stocaj şi în hala de pregatire.
· Verificarea funcţionalităţii autovehiculelor noi conform fişei de verifi-
care · Spălare cu jet/perii şi curăţare uşoară. · Lipire etichete şi montare 
preşuri. Adaugare manuale în maşini.
Experienţa nu este necesară.
Beneficii acordate: n Salariu motivant n Tichete de masa
n Tichete cadou Sarbatori n Training-uri de specializare

CV-urile se trimit la adresa de email: 
viviana.cheorcea@hoedlmayr.com

Publicaţie de vânzare imobiliară
Executor judecătoresc Moromete Constantin-Cosmin, în 
conf. cu disp. art. 839  NCPC, aduc la cunoştinţă generală că pe 
20.05.2022, ora 10, în cadrul Dosarului nr. 193/2017, va avea 
loc vânzarea la licitaţie publică a imobilului apartament 2 
camere+dependinţe cu suprafaţă utilă de 71,28 mp+garaj 
în suprafaţă utilă de 11,90 mp, înscris în CF 80160-C1-U38, 
identificat cu nr. cadastral 80160-C1-U38, situat în Piteşti, jud. 
Argeş. Preţul de pornire al licitaţiei este de 311.204 lei, cu 
menţiunea că pentru participarea la licitaţie se va depune cau-
tiune de participare 10% lei din pretul de pornire, împreună 
cu ofertele de cumpărare, ce pot fi transmise şi prin email: bej.
moromete@yahoo.ro
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ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL, 
cu sediul în Com Oarja, Km 102, Jud Argeș, 

ANGAJEAZĂ  
OPERATORI PRODUCȚIE (bărbați)

 cu și fără experiență.
Căutăm persoane organizate, cu simț de răspundere, ca-
pabile să lucreze în 3 schimburi.
Oferim transport gratuit, contract pe durata nedetermi-
nată,  tichete de masă 20 RON/zi, Primă pentru Paște și 
Crăciun, instruire specifică la locul de muncă. 

CV-urile se pot trimite prin email la adresa: 
apuiu@pelzerpimsa.ro sau pe fax la 0348/410900.

Informații, la tel.: 0729106212, 0799803558.

SERVICE TOP AGRO S.R.L. angajează în conditiile 
legii: STIVUITORIŞTI, MUNCITORI şi 

ŞOFERI DISTRIBUŢIE, amatori şi profesionişti, 
pentru depozite materiale de construcţii în Călineşti 
şi Piteşti. Se oferă pachet salarial atractiv şi bonuri de 
masă. Relaţii la tel. 0757.074.456 sau 0745.056.264. 

CV-urile se pot trimite pe adresa de email: 
dan@servicetopagro.ro

CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR 

DIN DATA DE 16.05.2022
Consiliul de Administratie al Societatii INDCARF S.A., cu sediul în mun. Pitesti, 
str. Depozitelor, nr.33, judeţul Argeş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
Argeş sub numarul J03/36/1991, având C.I.F. RO129030,  în conformitate cu cu pre-
vederile art. 117 alin. (1) din Legea societăţilor comerciale nr.31/1990 republicată,      

CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

pentru data de 16 mai 2022, ora 12:00
Lucrarile Adunarii Generale Ordinare se vor desfasura la sediul social din mun. Pitesti, 
str. Depozitelor, nr.33, judeţul Argeş.
La Adunarea Generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistra-
ti in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 02.05.2022 stabilita ca data de referinta.
Se propune aprobarea urmatoarei ordine de zi: 
1.Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare incheiate la data de 
31.12.2021, privind rezultatele economice ale societatii inregistrate in cursul anului 
2021.
2.Prezentarea si supunerea spre aprobare a contului de profit si pierdere la data de 
31.12.2021.
3.Prezentarea si supunerea spre aprobare a repartizarii profitului inregistrat la 31.12.2021.
4.Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului Consiliului de Administratie si 
descarcarea de gestiune a acestuia pe  anul 2021.
5.Prezentarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 
2022.
6.Împuternicirea d-nei. Samarescu Carmen-Liliana, Presedinta C.A. al S.C. INDCARF 
S.A., să semneze în numele şi pentru acţionari Hotărârea Adunării Generale Ordinare .
7.Desemnarea si imputernicirea persoanei care sa efectueze toate formalitatile cerute 
de lege pentru publicarea si mentionarea hotararii adoptate in AGOA, precum si toate 
formalitatile de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Arges.
Convocatorul va fi pus la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii.
Cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi de către acţionarii care 
deţin cel puţin 5% din drepturile de vot, pot fi depuse, conform art. 1171 din Legea 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la sediul societăţii în 
termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării. 
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din 
capitalul social are/au dreptul :
a) 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 adaptare de 
adunarea generala ;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi in-
cluse pe ordinea de zi a adunarii generale ;
Drepturile sus-prevazute  pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de 
curierat  sau prin mijloace electronice).
 Actionarii isi pot exercita drepturile sus-prevazute la lit. a) si b) in termen de cel mult 
15 zile de la data publicarii convocarii.
Acţionarii înscrişi în Registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa si exercita 
dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenţă.
Actionarii care nu au capacitate legala de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot 
fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarii, prin reprezentantii lor legali care la 
randul lor, pot da procura speciala altor persoane.
Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru Societate, unul 
pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile speciale si o copie a actului de iden-
titate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat vor fi depuse la sediul 
social sau vor fi expediate prin posta cu 48 de ore inainte de data tinerii sedintei AGA 
(data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de 
plecare in cazul documentelor expediate). Procurile speciale nedepuse sau neexpediate 
cu 48 de ore inainte de data tinerii sedintei AGA, vor fi considerate nule de drept.  Pro-
curile vor fi retinute la Societate facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Action-
arilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul persoanelor 
fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane 
fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta si actul de 
identitate al reprezentantului.
Informatiile suplimentare si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi vor 
fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe pagina de internet www.indcarf.
ro, incepand cu data de 15.04.2022.
Persoanele interesate pot obtine, contra cost, la cerere fotocopii ale acestor  documente.
Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a convocarii de la data 
15.04.2022 pana la 13.05.2022.
In cazul in care la data de 16.05.2022 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru 
a valida intrunirea,  AGOA este convocata pentru data de 17.05.2022  in acelasi loc, la 
aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

Presedinta Consiliului de Administratie, d-na Samarescu Carmen-Liliana

RESTAURANT CENTRAL angajează 
PERSONAL PENTRU BUCĂTĂRIE, 

AJUTOR DE BUCĂTAR, LUCRĂTOR COMERCIAL. 
Salariu atractiv, condiții bune de muncă. 

Relații la tel. 0766. 574.707. 

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
 INGINER CONSTRUCTOR  MECANIC BULDO

EXCA  VATOR   MECANIC MINIÎNCĂRCĂTOR
  ME CANIC EXCAVATOR PNEURI  MUNCITOR 
NE CALIFICAT  PAVATOR  ZIDAR PIETRAR 
 ZUGRAV   SUDOR  SUDOR POLIETILENĂ 

  FIERAR BETONIST  LĂCĂTUŞ MECANIC 
 INSTALATORI   MONTATOR PAVELE şi BORDURI. 

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

CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al Societăţii APĂ-CANAL 2000 S.A., cu sediul social în muni-
cipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, înregistrată la Oficiul Reg-
istrului Comerţului Argeş sub nr. J03/185/2000, având codul de înregistrare fiscală RO 
13009001, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, convoacă la data de 18.05.2022, 
orele 17.00, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi la orele 18.00, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor, la sediul administrativ al societăţii din municipi-
ul Piteşti, strada Tudor Vladimirescu, blocul U2-U3, parter, judeţul Argeş.   

Ordinea de zi a şedinţei Ordinare este următoarea:
1. Analiza şi aprobarea situaţiilor financiare realizate de Societatea APĂ-CANAL 2000 
S.A. în exerciţiul financiar al anului 2021, respectiv :
- Raportul administratorilor cu privire la situaţiile financiare realizate de Societatea 
APĂ-CANAL 2000 S.A. pe anul 2021 şi descărcarea de gestiune a administratorilor soci-
etăţii pentru exerciţiul economico-financiar al anului 2021;
- Raportul asupra sistemului de control intern managerial la Societatea APĂ-CANAL 
2000 S.A. la data de 31.12.2021;
- Raportul de audit asupra situaţiilor financiare pe anul 2021 la Societatea APĂ-CANAL 
2000 S.A. întocmit de Societatea MOORE STEPHENS KSC ASSURANCE S.R.L.;
- Situaţiile financiare ale Societăţii APĂ-CANAL 2000 S.A. la data de 31.12.2021;
- Repartizarea profitului exerciţiului financiar al anului 2021. 
2. Aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare a Societăţii APĂ-CANAL 2000 
S.A. aferent anului 2021 întocmit de Consiliul de Administraţie.
3. Informare privind stadiul derulării Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014-2020, Cod SMIS 2014+ 149090. 
4. Diverse.

Ordinea de zi a şedinţei Extraordinare este următoarea:
1. Stabilirea valorii primei de emisiune pentru achiziţionarea de acţiuni la Societatea 
APĂ-CANAL 2000 S.A. în anul 2022.
2. Aprobarea completării obiectului de activitate al Societăţii APĂ-CANAL 2000 S.A. cu 
activitatea „producţia de energie electrică‟, cod CAEN 3511.
3. Aprobarea Actului Adiţional nr. 58 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 1/26.03.2010 încheiat între Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară Argeş şi Societatea APĂ-CANAL 2000 S.A., conform art. 
18, alin. 4, lit. b din Actul Constitutiv al societăţii.  
4. Aprobarea Actului Adiţional nr. 59 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 1/26.03.2010 încheiat între Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară Argeş şi Societatea APĂ-CANAL 2000 S.A., conform art. 
18, alin. 4, lit. b din Actul Constitutiv al societăţii.  
5. Aprobarea Actului Adiţional nr. 60 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 1/26.03.2010 încheiat între Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară Argeş şi Societatea APĂ-CANAL 2000 S.A., conform art. 
18, alin. 4, lit. b din Actul Constitutiv al societăţii.  
6. Aprobarea Actului Adiţional nr. 61 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 1/26.03.2010 încheiat între Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară Argeş şi Societatea APĂ-CANAL 2000 S.A., conform art. 
18, alin. 4, lit. b din Actul Constitutiv al societăţii.  
7. Aprobarea Actului Adiţional nr. 62 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 1/26.03.2010 încheiat între Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară Argeş şi Societatea APĂ-CANAL 2000 S.A., conform art. 
18, alin. 4, lit. b din Actul Constitutiv al societăţii.  
8. Aprobarea Actului Adiţional nr. 63 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 1/26.03.2010 încheiat între Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară Argeş şi Societatea APĂ-CANAL 2000 S.A., conform art. 
18, alin. 4, lit. b din Actul Constitutiv al societăţii.  
9. Aprobarea Actului Adiţional nr. 64 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 1/26.03.2010 încheiat între Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară Argeş şi Societatea APĂ-CANAL 2000 S.A., conform art. 
18, alin. 4, lit. b din Actul Constitutiv al societăţii.  
10. Aprobarea Actului Adiţional nr. 65 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 1/26.03.2010 încheiat între Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară Argeş şi Societatea APĂ-CANAL 2000 S.A., conform art. 
18, alin. 4, lit. b din Actul Constitutiv al societăţii.  
11. Diverse.
Materialele incluse pe ordinea de zi pot fi obţinute de la sediul societăţii ori de pe pa-
gina de internet www.apacanal2000.ro.
Acţionarii exercită dreptul de vot în adunarea generală, proporţional cu numărul acţi-
unilor pe care le posedă conform art. 120 din Legea nr. 31/1990, pot vota prin vot 
deschis personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice 
conform art. 44 din OUG nr. 109/2011, şi prin vot secret numai pentru alegerea/revo-
carea membrilor Consiliului de Administraţie şi Auditorului Financiar.
Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 
de ore înainte de adunarea generală şi sunt postate pe portalul şedintelor AGA desti-
nat acţionarilor sau pot fi ridicate de la Secretariatul tehnic AGA.
În situaţia neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, şedinţele se recon-
voacă în data de 19.05.2022, orele, ordinea de zi şi locul de desfăşurare ale şedinţelor 
fiind aceleaşi.   

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE, Mihai FOAMETE

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

PALACE EVENTS
ANGAJEAZĂ:
n OSPĂTARI 

n BUCĂTAR ŞEF 
n BUCĂTAR

n AJUTOR BUCĂTAR
n COFETAR

n FEMEIE DE SERVICIU.
Tel.: 0248221100

0724222234.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei de 
preferat STUDENŢI, PENSIONARI, 

zona Mioveni şi Piteşti. 
Relaţii, tel. 0748192233.

ANGAJEZ ŞOFER 
LIVRATOR PRO-

DUSE ALIMENTARE. 
Tel. 0744363825.

ANGAJEZ 
INFIRMIERĂ 
PENTRU CENTRU DE 
ÎNGRIJIRE SENIORI. 
Tel. 0732033712. 
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HOTEL VICTORIA 
angajează: 

- RECEPŢIONERĂ
- BUCĂTAR
- OSPĂTAR

- AJUTOR BUCĂTAR 
- CAMERISTĂ 
- BELLBOY . 

Tel. 0722.320.047, 
între orele8.00-18.00.

  

 LEONI Piteşti angajează: 

MUNCITORI ASAMBLARE CABLAJE 
Câstigă 3357 lei BRUT: 
• Salariu lunar 2550 lei • Primă Paște+Crăciun+Conce-
diu+8 Martie+Septembrie 1710 lei • Tichete  de masă 
în valoare de 20 lei / zi • Bonus de eficiență, calitate și 
prezență 245 lei  • Ore suplimentare 200% • Spor  de 
noapte 25% • Transport decontat pana la maxim 80% 
• Bonus pentru recomandări • Instruire profesională • 
Mediu de lucru sigur.
Cerințe: • Responsabilitate și spirit de echipă
• Disponibilitatea de a lucra în schimburi

Următorii paşi? Poţi aplica fizic sau online.
CV-urile se depun la Departamanetul Resurse Umane 
din cadrul uzinei Leoni – Bascov, str. Serelor nr. 19/la 

adresa de  mail: alexandru.tonghioiu@leoni.com; 
recrutare.pitesti@leoni.com  şi/sau la fax:  0248208455.
Relaţii suplimentare la tel.:  0248/208413  / 0248 208 432.

ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMANIA SRL, 
cu sediul în Com Oarja, Km 102, Jud Argeș, 

ANGAJEAZĂ  
STIVUITORIȘTI cu experiență.

Căutăm persoane organizate, cu simț de răspundere, ca-
pabile să lucreze în 3 schimburi.
Oferim transport gratuit , contract pe durată nedetermi-
nată,  tichete de masă 20 RON/zi, Primă pentru Paște și 
Crăciun .

CV-urile se pot trimite prin email la adresa:
 apuiu@pelzerpimsa.ro sau pe fax la 0348/410900.

Salariul se negociază în urma interviului.
Informații, la 0729106212 ,0799803558.

MARI REDUCERI DE PREŢURI!!! 
AICI SE ÎNVAȚĂ O MESERIE!

ALEGEȚI FORMAREA PROFESIONALĂ DE CALITATE !!!
ATP ARGEȘ 1990-CASA SINDICATELOR ETAJ 1, SECRETARIAT A, ULTRACENTRAL

ANUNȚĂ DESCHIDEREA GENERALĂ DE CURSURI DE 
CALIFICARE A ANULUI 2022, MIERCURI  

IMPORTANT!!! Înscrierile se fac la sediul nostru sau online pe site-ul nostru: google atparges.
ro. Pentru înscrieri online vă rugăm să ne contactaţi.
• CURS INFIRMIER. ÎN SISTEMUL SANITAR ESTE NEVOIE DE INFIRMIERI!!!
• CURS NOU!!!  BĂIEŞ  – asigură servicii de îngrijire personală şi asistenţă în activităţile zilnice 
din viaţa pacienţilor din spitale , clinici şi facilităţi de îngrijire medicală

 

CURSURI NOI!!!
• EDUCATOR SPECIALIZAT

ÎN ATENŢIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ORGANIZĂM CURS DE COMPETENŢE ÎN 
LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ANGAJAŢII STRĂINI ÎN VEDEREA OBŢINERII UNEI CALIFICĂRI

• OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE,PRELUCRARE DATE -  CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT 
DE MINISTERUL MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
• SECRETARIAT INFORMATIZAT - in colaborare cu Centrul de Pregatire în Informatica, 
Bucuresti - 500 RON
• IMPORTANT! Cursul de CONTABILITATE, CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT DE MINISTERUL 
MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE – pentru toti intreprinzatorii particulari; eviden-
ta contabila pentru societati comerciale 
•ADMINISTRATOR IMOBILE - DE CONDOMINII (ADMINISTRATOR BLOC) 
ATENTIE! Conform legii 196/2018, ca sa puteti profesa, trebuie  sa detineti un CERTIFICAT DE CALIFICARE.

Înscrieri şi relaţii până MIERCURI 20.04.2022 la sediul nostru (sau online pe site-ul 
nostru: google atparges.ro) din P-ţa Vasile Milea nr. 3, Casa Sindicatelor, et.1, Secre-
tariatul ,,A” tel./fax:   0348.401.164 sau  tel. 0723.918.928, zilnic, orele 9.00 – 18.00

CURSURI  PE MESERII AUTORIZATE DE MINISTERUL MUNCII ȘI MINISTERUL EDUCAŢIEI 
NAŢIONALE RECUNOSCUTE INTERN ŞI INTERNAŢIONAL 

CURSUL DE STIVUITORIST - calificare si autorizaţie ISCIR. 
ÎNSCRIERI ŞI RELAŢII  PÂNĂ LA DATA DE  20 APRILIE 2022   

•LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
•BUCĂTAR - practica în 
restaurant, cu preparate 
culinare        
• OSPĂTAR-CHELNER - 
practica în restaurant
•COFETAR-PATISER - 
pratica în laborator de 
cofetărie - patiserie

• ELECTRICIAN EXP-
LOATARE MEDIE şi JOASĂ 
TENSIUNE
•INSTALATOR INSTALAȚII 
TEHNICO SANITARE şi 
GAZE
•SUDOR autorizat ISCIR
•LĂCĂTUȘ MECANIC 
• ZIDAR, PIETRAR, 

TENCUITOR
•MONTATOR PEREȚI şi 
PLAFOANE GHIPS CAR-
TON              
 •DULGHER, TÂMPLAR, 
PARCHETAR
•FIERAR BETONIST
•CONSTRUCTOR CĂI FE-
RATE

CURSURILE SE ORGANIZEAZĂ ÎN SĂLI DE CLASĂ MODERNE DIN INCINTA CASEI SINDICATELOR ȘI 
PRACTICA ÎN ATELIERE DE SPECIALITATE 

Certificatele eliberate poartă antetele Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, recunoscute national si international.

20 APRILIE 2022

PRACTICA SE VA DESFĂŞURA ÎN SOCIETĂŢI DE PROFIL respectând MĂSURILE DE PROTECȚIE.

NEW DESING angajează: 
- STIVUITORIST 

- ŞOFER TIR 
INTERN (cisternă)

CV-uri la e-mail: office@
newdesigncomposite.

ro  Interviurile se vor ţine 
la sediul firmei din Bdul 
Petrochimi ştilor nr. 45, 
Piteşti, vizavi de Vama 
Piteşti.  Relaţii, la tel. 

0744 626 100.

ANGAJĂM
- VÂNZĂTOARE 

linie autoservire
- AJUTOR 
BUCĂTAR

- PERSONAL 
pentru grătar

Tel. 0741.761.423.

SC ANGAJEAZĂ:
- BULDO-

EXCAVATORIST
- SUDOR 

ELECTRIC şi CO2
- LĂCĂTUŞ MECANIC.

Tel. 0720.689.965.

MOBILA DOMICILIA 
angajează LUCRĂTOR 

CALIFICAT în 
producţia mobilierului 

din pal melaminat.
Tel. 0723.033.107. 

ANGAJĂM
INSTALATORI

TERMO-SANITARI,
SALARIU MOTIVANT, 

integral pe contract de 
muncă, pentru lucrări 

numai în ARGEŞ, 
program de lucru de 8 ore, 

de luni până vineri.
Tel. 0724594447.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează 
 TEHNICIAN DEVIZE  
Cerinţe: studii superioare

 BULDOEXCAVATORIST 
 LĂCĂTUŞ MECANIC  INSTALATOR  
 MUNCITORI NECALIFICAŢI.

Relaţii, tel. 0248 27 27 97, e-mail: 
deltatermoconstruct@yahoo.com; 

office@deltatermoconstruct.ro

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

Angajez 
BUCĂTAR. 

Contract perioadă 
nedeterminată. 

Salariu 3500-4000 lei.
Tel. 0722.247.801.

SOCIETATE DE CONSTRUCŢII cu experienţă 
ANGAJEAZĂ: N MUNCITORI CALIFICAŢI şi NECA-

LIFICAŢI N  STRUNGARI N DUGHERI 
N SUDORI N LĂCĂTUŞI MECANICI N MUNCITORI 

pentru AMENAJARI INTERIOARE şi FINISAJE. 
- salarii atractive -  Telefoane 0799803583; 0727760240.

Firmă de construcții 
angajează 

ECONOMIST, 
cu sau fără 
experiență. 

Tel.  0761.348.179.

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează:
n STIVUITORIST n VÂNZĂTOR/OARE

 pentru depozitul Albota.
 Program de lucru 5 zile pe săptămână. 

Se acordă salariu 
motivant, bonusuri şi tichete de masă.

 Relaţii, la telefon 0744.508.005.

S.C. ANGAJEAZĂ 

MUNCITORI 
ÎN CONSTRUCŢII. 
Tel. 0760232085. 

ANGAJEZ 
CAMERISTE 

PENTRU 
HOTEL 

LITORAL. 
Tel. 0248/ 215726.

SC DELTA PLUS TRADING SRL angajează 
VULCANIZATOR AUTO, cu experienta. 

Relaţii. la tel. 0744 626 054.

Anunţ de participare la licitaţie 
pentru INCHIRIERI spatiu (domeniul PUBLIC )

1. Informaţii generale privind concedentul: Centrul De Cultura Si Arte 
”George Topîrceanu”, cod fiscal: 4469361, adresa: Curtea de Argeș, str. 
Bdul Basarabilor nr.59, numărul de telefon: 0248.728.342, adresa de 
e-mail a persoanei de contact: contact@culturaarges.ro
2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 
Spațiu situat în incinta Centrului de Cultură şi Arte George Topârceanu, 
aparţinând domeniului public a Municipiului Curtea de Argeş, aflat în 
administraţia Centrului de Cultură şi Arte George Topârceanu, cu desti-
naţia activităţi culturale, educative sau sportiv-recreative, având 105,24 
mp împartit astfel:
-         suprafaţă de 61,20 mp în spatele scenei;
-         suprafaţă de 18 mp zona de acces şi vestiar 1;
-         suprafaţă de 6,2 mp grup sanitar;
-         suprafaţă de 5,27 mp vestiar 2;
-         suprafaţă de 14,57 mp spaţiu destinat birou.
Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi con-
form Hotărârii Consiliului Local nr. 53 din  data de 31.03.2022.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot in-
tra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documen-
taţia de atribuire se poate ridica de la sediul Centrului de Cultură şi Arte 
George Toparceanu.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Secretariatul Centrului de Cultură şi Arte George Topar-
ceanu, Curtea de Argeș, strada Bulevardul Basarabilor nr. 59, judeţul 
Argeş.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019: 30 lei, se poate achita cu numerar la casieria Centrului de Cul-
tură şi Arte George Toparceanu.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.04.2022, ora 12.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 02.05.2022, ora 12.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Centrului de Cultură şi Arte 
George Toparceanu, Curtea de Argeș, strada Bulevardul Basarabilor nr. 
59, judeţul Argeş.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un ex-
emplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor:  02.05.2022, ora 13.00, la sediul Centrului de Cultură şi Arte 
George Toparceanu, Curtea de Argeș, strada Bulevardul Basarabilor nr. 
59, judeţul Argeş.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail 
a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Argeş, Bulevardul I. C. Brătianu 7, Pitești, judeţul Argeş, tel. 
0248 224 019, fax: 0248212410, email: tr-arges@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 08.04.2022

FIRMĂ DE TRANSPORT angajează ŞOFER 
cat. C, cu domiciliul în PITEŞTI. 

Camion 12 tone, marfa de platforma. Program LUNI - 
SÂMBĂTĂ de la 05:00 - 13:00. Salariu: 3.000 lei net + 

tichete masa. Cerinţe: n permis auto categoria C n atestat 
marfa valabil n card tahograf. Contact: 0748.229.676.

   ROMA2S TRANSYLVANIA INGINERIE SRL,
CONFECŢII METALICE, angajează 

SUDOR CO2
   Relaţii, la telefon 0728.272.295.

Societatea Lidya Walnuts S.A., cu sediul în Mărăcineni, 
CAUTĂ: n MECANIC cu minimum 3 ani experienţă  
n ELECTRICIAN cu atestat şi minimum 3 ani exper-

tienţă. Informatii suplimentare la telefon 
0723 327 720. CV-urile se pot trimite pe adresa de 

e-mail: cristina.stefan@lidyawalnuts.com

Angajez 
VÂNZĂTOARE 
COFETĂRIE.

Tel. 0729886887.

Angajez SUDORI 
cu experiență în argon, 
CO2, pentru confecții 
metalice, balustrade, 

garduri, porți. 
Tel. 0722. 215. 547.

SC ZIP ESCORT SRL 
angajează  AGENŢI 
DE SECURITATE, 
femei -  zona Piteşti.

Relaţii, la telefon: 
0731.010.266 - 
Iordache Dorel.

S.C. ANGAJEAZĂ: 
LĂCĂTUŞI MECANI-
CI, SUDORI ELECTRI-
CI şi CO2. Salariu net în 

mână de la 2.600 lei+ 1 bon 
masă/ zi. Tel. 0726348221.    

RESTAURANT 
TIC -TON angajează

 BUCĂTAR, 
AJUTOR DE BUCĂTAR 

și OSPĂTARI. 
Tel. 0722. 215. 547.

ANGAJĂM:
- ECHIPĂ pentru finisaje 

interioare şi exterioare;
- ŞOFER pentru 

autobasculantă 8 x 4, 
cu experienţă. 

Tel. 0741126666.

ANGAJEZ 
MECANIC AUTO 

pentru CAMIOANE. 
Tel. 0744241416.

ANGAJEZ 
ŞOFERI TIR. 

Tel. 0744755702. 

ANGAJEZ BULDO-
EXCAVATORIST 

cu experienţă. 
Tel. 0744241416. 

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

MAŞINĂ DE CUSUT, 
pentru S.C. QUAD SRL. 

Tel. 0754609807.
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