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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND calorife-
re. Tel. 0723191171. 
(C.121220220001)

VÂND þuicã din prune, 32 
grade, preþ 15 lei/ litru ºi 
palincã. Tel. 0730919219. 
(C.291120220005)

VÂND þuicã naturalã 
de prunã, 15 lei/ li-
tru. Tel. 0745045337. 
(C.071220220009)

VÂND boiler Ariston- 
Velis, 100 l, nou. Tel. 
0732522436.

VÂND pianinã cu 
corzi, instrument 

nobil, perfect? stare. 
Tel. 0744313866. 
(C.041120220017) 

Anunţuri la telefon
VÂND cãruþã, gâºte, iepuri, 
vacã, lemne de foc, balo-
ti fân, butoaie( gratis). Tel. 
0729321359.

VÂNZĂRI
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 Dacia pen-
tru programul Ra-
bla. Tel. 0773348316. 
(C.071220220010)

Anunţuri la telefon
VÂND Dacia 1310 pentru pro-
gramul Rabla ºi piese auto. Tel. 

0771211591.

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã, 35 mp, 
et. 3, Gãvana 2, mobilatã, 
utilatã. Tel. 0729569326.  
(C.141120220006)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament cf. 2, 
Banatului, et. 2, mobilat 
complet. Tel. 0771731550.  
(C.251120220001)

VÂND apartament 2 ca-
mere, cartier Trivale- Com-
plex 1. Tel. 0740359279. 
(C.091220220001)

VÂND apartament 2 ca-
mere, suprafaþã utilã 
52 mp, Kaufland- Cra-
iovei, parter, balcon 10 
mp, 48.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0728316131.  
(C.291120220004)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 ca-
mere, cf. 1, Topolove-
ni. Tel. 0758508639. 
(C.091220220002)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro  

VÂND casã Bradu, 
8 camere, living, 

garaj, 4 bãi, 2 balcoa-
ne, toate utilitãþile. 
Tel. 0744313866. 
(C.041120220016)

VÂND/schimb casã 
bãtrâneascã ºi te-
ren Bascov, 70.000 
euro. Tel. 0757597300. 
(C.241120220001)

VÂND casã ultracen-
tral (zona Sf. Vineri), 
5 camere, grãdinã, 

toate utilitãþile. 
Tel. 0744313866. 
(C.041120220014) 

ÎNCHIRIERI
PRIMESC în gazdã la casã 
bãieþi/ cupluri/ fete, Prun-
du- Craiovei. 0722786405.  
(C.121220220006)

CAUT colegã de apar-
tament( 2 camere), 
Traian, 550 lei/ per-
soanã. 0788613840.  
(C.091220220004)

OFER închiriere gar-
sonierã cf. 1, mobilatã, 
utilatã, cartier Gãva-
na 3. Tel. 0799884148. 
(C.071220220012)

ÎNCHIRIEZ apartament 
nemobilat 3 camere, 2 
bãi, cartier Tudor Vla-
dimirescu, 250 euro. 
Tel. +40743 566969. 
(C.131220220002)

TERENURI
VÂND teren Moºoa-

ia, stradal. Tel. 
0740135566.  

(C.041120220012) 

VÂND teren la munte, 
pretabil cabanã, 

500 mp, Poieniþele 
Vâlsanului( lângã 

Brãdet), în apropierea 
pârtiei de ski Moliviº. 

Tel. 0744313866. 
(C.041120220013) 

LOCURI DE VECI
VÂND 4 cripte alãtura-
te, zona 2, intrare poar-
ta 2 situate lângã alee, 
cimitirul Sf. Gheorghe, 
preþ 100.000 lei, nego-
ciabil. Tel. 0740071241.  
(C.071220220007)

CUMPĂRĂRI
AUTO

CUMPÃR auto. 
Tel. 0754580767.  
(C.061220220009)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT bonã supraveghere 
copil de 7 ani, în Mãrãci-
neni, salariu 1.200 lei. Tel. 
0757631708; 0746036340. 
(C.051220220003)

CAUT doamnã pentru în-
grijire bãtrânã imobilizatã 
la pat, program perma-
nent. Tel. 0743382708.  
(C.291120220003)

CAUT doamnã pentru 
menaj. Tel. 0747049991.  
(C.b.f. 5775)

CAUT persoanã pen-
tru îngrijire bãtrân, com. 
Cuca- Argeº. Salariu 
atractiv. Tel. 0745027910. 
(C.051220220006)

CAUT persoanã pentru în-
grijire bãtrânã deplasabilã, 
Piteºti. Tel. 0724511864; 
0348/ 416495.  (C.0712006)

PRESTĂRI
SERVICII

TRANSPORT mobilã. 
0746063023.[ primul].  
(C.120120220004)

PROIECTARE con-
strucþii. Tel. 0724874964.  
(C.041120220006)

FAIANÞÃRI, zugrã-
veli. Tel. 0770348483. 
(C.061220220006)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.081220220005)

MEDITAŢII
MATEMATICÃ orice nivel. 
Prima ºedinþã gratis. Posibil 
acasã la elev. 0726348243. 
(C.161120220010)

OFER meditaţii la limba 
franceză inclusiv pen-
tru atestatele de DELF şi 
DALF şi pentru interviuri la 
job-uri în ţările francofone. 
Tel. 0746326098.

PIERDERI
PIERDUT registru unic de 
control aparþinând societãþii 
Stingãtorul Levitim SRL, 
CUI 37747731. Se declarã 
nul.  (C.131220220001)

PIERDUT certificat de în-
registrare societate seria 
B, nr. 3723567, eliberat 
de Registrul Comerþului 
Argeº, aparþinând soci-
etãþii Economic Busi-
ness Habbit SRL, CUI 
39759678. Se declarã nul.  
(C.131220220003)

MATRIMONIALE
CAUT doamnã de pre-
ferinþã posesoare per-
mis, în vederea cãsãto-

riei. Tel. 0799568247. 
(C.121220220002)

BÃIAT de la þarã, caut 
fatã de la þarã, sã locuias-
cã la mine.  0754459416. 
(C.231120220002)

DOMN 48 ani, fãrã vicii, 
foarte sufletist, doresc sã 
cunosc o doamnã pentru 
cãsãtorie, poate avea ºi 
copii. Tel. 0740084506. 
(C.141120220001)

DOMN, 50 ani, fãrã 
obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.061220220001)

DOMN, 51 ani caut 
doamnã serioasã pen-
tru prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0757281776.  
(C.291120220001)

DOMN, 50 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.051220220004)

SINGUR, 59 ani, doresc 
cunoºtinþã cu doam-
nã. Tel. 0770399367.  
(C.071220220011)

ANIMALE
VÂND 2 porci de carne, 120-
150 kg, preþ negociabil. Tel. 
0742830965; 0720922630. 

TÂNÃRÃ, curatã am locaþie. Tel.  
0743574463. (C.231120220004)

BRUNETÃ, 25 ani, drãguþã ºi cu-
ratã, am locaþie. 0724648518. 

(C.161120220016)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.061220220010)

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.
Tarifele sunt postate pe www.curier.ro, la secţiunea publicitate.

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

ultracentral, str. Victoriei 
Finisaje de lux 

Tel. 0799 00 88 22
www.maiavictoriei.ro

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

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.

16.12.2022

VÂND CEREALE: 

GRÂU, PORUMB, 
FLOAREA SOARELUI. 

Tel. 0745.134.126. 
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MICI AFACERI
VÂND excavator 
23 t pe ºenile, cupã 
1 m. 0726317722. 
(C.231120220009)

VÂND chioºc utilat com-
plet pentru patiserie, 
incinta Auchan- Gãva-
na. Tel. 0755519904.  
(C.221120220008)

ANGAJĂRI
ANGAJEZ ºofer categoria 
C, camion 7.5 t, cu/ fãrã 
experienþã, curse- Româ-
nia- Franþa ºi retur. Sala-
riu atractiv. 0724268382.  
(C.011120220007)

ANGAJEZ muncitori în 
construcþii salariu mo-
tivant. Asigur caza-
re.Tel. 0744355166.  
(C.121220220007)

FIRMĂ Bradu angajea-
ză muncitori necalifi-
caţi. Tel. 0761649138. 
(C.251120220009)

ANGAJEZ vânzãtor stand 
Tîrgul de Crãciun- Pi-
teºti. Tel. 0732061246 
(C.251120220002)

ANGAJEZ ºofer  pentru 
3.5 t, transport internaþi-
onal. Salarizare atrac-
tivã. Tel. 0743098686. 
(C.081120220004)

ASOCIAÞIA de locatari 
Boema angajeazã feme-
ie de serviciu( pensio-
narã). Tel. 0728667104. 
(C.091220220003)

S.C. angajeazã stivui-
torist cu autorizaþie IS-
CIR. Tel. 0784273942. 
(C.051220220005)

ANGAJEZ doamnã pentru 
florãrie cu sau fãrã expe-
rienþã. Tel. 0760734111. 

(C.061220220002)

CENTRU de îngrijire 
bãtrâni angajeazã îngriji-
toare. Tel. 0757767857. 
(C.071220220001)

GRÃDINIÞÃ acreditatã 
angajeazã educatoa-
re. Tel. 0729775526. 
(C.071220220004)

SOCIETATE Comercialã 
angajeazã doamnã/ dom-
niºoarã pentru secreta-
riat. Cerinþe: studii medii 
sau superioare; abilitãþi 
de comunicare; cunoºtinþe 

Microsoft ºi Office; cunoº-
tinþe minime contabilitate 
primarã. Tel. 0762203853.  
(C.071220220008)

CAUT loc de muncã în 
Curtea de Argeº pentru 
îngrijire oameni în vâr-
stã la domiciliu ori în azil 
de bãtrâni sau la curãþe-
nie. Tel 0749935181.

Vreau să am un 
LOC DE MUNCĂ

DIVERSE

Se cautã proprietarul 
sau deþinãtorul legal 
al vehiculului marca 
Ford Tranzit, culoare 
alb, fãrã plãcuþe de 

înmatriculare, parcat 
pe aleea pieþei- Prun-
du, în spatele blocului 
B.27, fiind necesarã 

eliberarea domeniului 
public. În situaþia în 

care vehiculul nu va fi 
revendicat de proprietar 
sau deþinãtorul legal în 
termenul prevãzut de 
lege, acesta va trece 

în proprietatea Munici-
piului Piteºti. Informaþii 

suplimentare se pot 
obþine la sediul Poliþiei 

Locale Piteºti, bdul. 
Eroilor, nr. 30, tel. 0248/ 
210230. E-mail: politi-
alocalapitesti@yahoo.

com (C.161120220002) 

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!

COMEMORĂRI

13 Decembrie 2022- 
13 Decembrie 1997. 

Au trecut 25 ani 
de când profesor 
LUMINIÞA-VICTO-

RIA NAIBA a plecat 
într-o lume mai bunã. 
Ce repede a trecut 

TIMPUL...Dar timpul 
nu vindecã nimic. 

Timpul ne învaþã doar 
cum sã trãim în du-

rere. Sã-þi fie somnul 
lin ºi îngerii aproape. 

Familia Naiba.

 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

ANUNŢ SELECȚIE  DE  OFERTE
Cabinet de Insolvență ENOIU NICULAE, având sediul în 
mun. Câmpulung, str. Negru Vodă nr. 131, jud. Argeș, și 
adresa de e-mail: enoiun@yahoo.com, în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei ELENA IULIAN BIEMF  S.R.L. - în fali-
ment, cu sediul social în mun. Pitești, Câmpulung, str. Exercițiu, 
bloc PD6, scara A, apart. 4, jud. Argeş, și următoarele date de 
identificare: J3/ 2485/ 1994, respectiv CUI: 6795623, desemnat 
potrivit Încheiere de ședință din data de 17.10.2019, pronunțată 
de Tribunalul Specializat Argeș în Dosarul nr. 343/1259/2019, 
anunță organizarea unei selecții de oferte de la unitățile de 
achiziționare a bunurilor reciclabile sau cumpărate ca mate-
riale feroase și neferoase rezultate din dezmembrări, pentru 
bunurile mobile patrimoniale de natura stocurilor de marfă 
constituite din diverse scule și piese necesare instalațiilor 
sanitare și electrice.
Ofertele se vor depune până la data de 15 decembrie 2022, ora 
15.00, atât prin poștă, dar cu sosire până la data precizată, cât și 
pe adresa de e-mail.
Deschiderea ofertelor se va face pe data de 16 decembrie 2022, 
ora 10,00, la sediul UNPIR - filiala Argeș, din mun. Pitești, Bdul 
I.C. Brătianu nr. 10, bloc B2, mezanin, jud. Argeș, dată la care 
sunt invitați să participe atât ofertanții, cât și reprezentanți ai 
creditorilor admiși la masa credală a debitoarei Elena Iulian 
Biemf  S.R.L. - în faliment.
Oferta va conține în mod obligatoriu: valoarea oferită pent-
ru achiziția mărfurilor inventariate ca bunuri reciclabile, cât 
și prețurile oferite pentru cumpărarea ca materiale feroase și 
neferoase rezultate din dezmembrări a bunurilor de natura di-
verselor scule și piese necesare instalațiilor sanitare și electrice, 
copie conform cu originalul a certificatului de înmatriculare a 
firmei, precum și împuternicire pentru persoana care reprezintă 
pe ofertant. 
Criteriu de selecție: cel mai mare preț ofertat pentru achiziția 
mărfurilor ca bunuri reciclabile, sau cel mai mare preț oferit pen-
tru cumpărarea ca materiale feroase și neferoase rezultate din 
dezmembrări a bunurilor. Detalii se obţin la tel. 0742213181.  

ANGAJEZ 

ŞOFER LIVRATOR 
produse de 
panificaţie. 

Tel. 0756049965.

Restaurant MARCEA 
by PataNegră angajează 

AJUTOR DE 
BUCĂTAR.

 Tel. 0754.598.167.

SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONI-
ULUI MUNICIPIULUI PITEŞTI, cu sediul în Piteşti, str.
Calea Bucureşti, bl.U3 parter, CÎF RO 18812396, telefon 
0248/210.380, int.125, organizează LICITAŢII PUBLICE 
cu plic închis ȋn data de 19.01.2023, pentru amplasarea 
unor construcţii provizorii pentru comercializare pro-
duse de panificaţie, conform HCL nr.417/29.09.2022 si 
OUG 57/2019, dupa cum urmează:
- la ora 9:00 pentru ȋnchirierea unui teren de 8 mp, situat 
in Piteşti, bloc A2-A3, strada Exerciţiu;
- la ora 10:00 pentru ȋnchirierea unui teren de 8 mp, situat 
in statie autobuz Centrul Militar Judeţean, Calea Craiovei;
- la ora 11:00 pentru închirierea unui teren de 8 mp, situ-
at in Complex Comercial Calea Craiovei;
- la ora 12:00 pentru ȋnchirierea unui teren de 8 mp, situ-
at in bloc B8, bulevardul Petrochimiştilor;
- la ora 13:00 pentru închirierea unui teren de 8 mp, situ-
at in Piata Complex II Trivale , Bulevardul Libertatii;
- la ora 14:00 pentru ȋnchirierea unui teren de 10 mp, sit-
uat in Piata Complex I Trivale, bulevardul Libertaţii.
Înscrierile pentru participarea la licitaţie (taxa participa-
re 200 lei; caietul de sarcini 300 lei) si informaţiile supli-
mentare se pot obţine de la sediul instituţiei. Ofertele se 
depun în două plicuri sigilate, unul exterior si unul inte-
rior, conform documentaţiei aprobate, la secretariatul 
instituţiei. Data limită de depunere a ofertelor de partic-
ipare la licitaţie este de 18.01.2023, ora 15:00.

SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONI-
ULUI MUNICIPIULUI PITEŞTI, cu sediul in Piteşti, str.
Calea Bucureşti, bl.U3 parter, CÎF RO 18812396, telefon 
0248/210.380, int.125, organizează LICITATII PUBLICE 
cu plic închis ȋn data de 18.01.2023, pentru amplasarea 
unor construcţii provizorii pentru comercializare pro-
duse de panificatie,conform HCL 417/29.09.2022 si OUG 
57/2019, după cum urmează:
- la ora 9:00 pentru ȋnchirierea unui teren de 8 mp, situat 
in Piteşti, bloc D3, bulevardul Nicolae Bălcescu, 
- la ora 10:00 pentru ȋnchirierea unui teren de 8 mp, situ-
at in bloc R1Bis, strada General Eremia Grigorescu;
- la ora 11:00 pentru închirierea unui teren de 8 mp, situ-
at in bloc P1, strada General Eremia Grigorescu;
- la ora 12:00 pentru ȋnchirierea unui teren de 8 mp, situ-
at in bloc P1, strada General Eremia Grigorescu;
- la ora 13:00 pentru închirierea unui teren de 8 mp, situ-
at in bloc 30, strada Mihai Eminescu.
Înscrierile pentru participarea la licitaţie (taxa participa-
re 200 lei; caietul de sarcini 300 lei) si informaţiile supli-
mentare se pot obţine de la sediul instituţiei. Ofertele se 
depun in două plicuri sigilate, unul exterior si unul inte-
rior, conform documentaţiei aprobate, la secretariatul 
instituţiei. Data limită de depunere a ofertelor de partic-
ipare la licitaţie este de 17.01.2023, ora 15:00.
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PENSIUNE PITEȘTI 
angajează:

-BUCĂTAR
(salariu 3.000 lei)

-AJUTOR DE BUCĂTAR 
(salariu 2.500 lei)
Tel. 0744.313.776.

RESTAURANT KM 80 
situat pe autostrada Piteşti 
- Bucureşti ANGAJEAZĂ 
BUCĂTAR şi AJU-

TOR DE BUCĂTAR. 
Salariu concurenţial. 

Tel. 0731365367.

S.C. CELLY RO  S.R.L. 
PITESTI angajeaza :

LUCRĂTOR  
COMERCIAL  
STAŢIE PECO

(bărbat)
Relaţii la tel. 0759 013339.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI 

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

Tel. 0754609807.

ANGAJEZ 
VÂNZĂTOARE 

MAGAZIN PENEŞ - 
CARNE ŞI PREPARATE 

DIN CARNE. 
Tel. 0737327466. 

ANUNȚ
Consortiul de lichidatori ai Oltchim S.A. –in faliment, format 
din RomInsolv SPRL si BDO Business Restructuring SPRL, 
vinde prin licitație publică, active imobiliare si bunuri mobile 
ale debitoarei. Sedintele de licitatie sunt publice, cu strigare 
si cu pret crescator si vor avea loc in datele de: 1) 15.12.2022, 
la ora 15:00; 2) 12.01.2023, la ora 15:00; 3) 26.01.2023, la ora 
15:00; 4) 09.02.2023, la ora 15:00; 5) 23.02.2023, la ora 15:00. 
Bunurile supuse vânzării se regăsesc în locatiile din Râmnicu 
Vâlcea și Pitești, iar accesul pentru vizionarea acestora se va 
face, cu programare în prealabil, în prezenţa reprezentanților 
lichidatorului judiciar și/sau a unui reprezentant al Oltchim 
S.A. Vizionarile se vor organiza in fiecare zi de vineri in inter-
val 9:00-14:00. Vizionarea bunurilor este obligatorie pentru în-
scrierea la licitație. Bunurile se vând prin licitație publică online 
pe site-ul www.fairsolve.com. Prețurile de pornire a licitațiilor 
sunt exprimate în lei și nu includ TVA. Pentru informații 
suplimentare privind orice aspect legat de licitații, vă rugăm 
să ne contactați doar la adresa de e-mail: oltchim.valorifi-
cari@rominsolv.ro.  

S.C angajează : - 2 posturi 
INSTALATORI sanitari
- 2 posturi INSTALATO-
RI stingere incendii. Pro-

gram 8 ore. Tel. 0747212927.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosa-
rul 135/1259/2019 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, 
oferă spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in data 
de  22.12.2022 ora 15:30, in data de 28.12.2022 ora 15:30 si in 
data de 05.01.2023 ora 15:30, in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. 
Argeș: 3buc Autotractor VOLVO FH 500 nefuncționale din 
2014, km > 1.000.000, la prețul de 80.962,80 lei + TVA/bucata; 
3 buc Semiremorcă Krone din 2010 la pretul de 17.790,65 lei + 
TVA/bucata; Semiremorcă Krone din 2010 la prețul de 9.704,25 
lei + TVA si Autoturism BMW X3 nefuncțional din 2007 la pre-
tul de 6.995,80 lei + TVA. Detalii se obțin la adresa de e-mail: 
argesinsolv@yahoo.com

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosa-
rul 68/1259/2022 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, 
oferă spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in data 
de  22.12.2022 ora 14:30, in data de 28.12.2022 ora 14:30 si in 
data de 05.01.2023 ora 14:30, in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. 
Argeș: Spațiu mobil tip container cu protecție rablă ferestre tip, 
Spălător cu acționare genunchi, Dulap frigorific - 2 buc;  Du-
lap frigorific cu ușă de sticlă, Spălător Masă rece 3 uși; Robot 
tăiat legume, Friteuza profesională, Rotisor orizontal, Hotă 
tip block, Ansamblu preparare pâine, Vitrină caldă, Masă rece 
14GN, Încălzitor supă, Plită cu inducție, Vitrină rece, Separator 
grăsimi la pretul total de 143.658 lei + TVA. Detalii se obțin la 
adresa de e-mail: argesinsolv@yahoo.com

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul 
61/1259/2022 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, oferă spre 
vânzare prin licitație deschisa cu strigare in 16.12.2022 ora 17:30 si 
in data de 22.12.2022 ora 17:30 in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Arg-
es, stoc de marfa format din băuturi, cafea, zahar, miere, frișca, lapte, 
topping ciocolata si gheata la pretul total de 5.853 lei. Detalii la nr. 
0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul 
nr. 81/1259/2020  la Tribunalul Specializat Argeș, oferă prin 
licitație publica deschisa cu strigare in data de 21.12.2022 
ora 09:30, in data de 28.12.2022 ora 09:30 si in 05.01.2022 ora 
09:30 in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Argeș: Fierăstrău circu-
lar universal Bernardo UZI 400; Fierăstrău panglică cu bandă 
Bernardo HBS; Strung de lemn universal Bernardo CL 1300; 
Aparat de șefuit cu masă mobilă Nikmann LBS 2500; Mașină 
de rindeluit și degroșat Bernardo FS 400 V; Mașină mortezat 
Bernardo LBM; Mașină frezat cu ax înclinabil Bernardo; Rin-
dea lemn Metabo HO; Compresor Raider RD AC; Mașină as-
cuțit pânze circular Berbardo; Mașină găurit înșurubat Metabo 
BS; Fierăstrău pendular Metabo STE; Mașină găurit cu percuție 
Metabo; Ciocan rotopercutor profesional Bosch la pretul total 
de 24.690,60 lei + TVA. Detalii la nr. 0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosa-
rul nr. 119/1259/2020  la Tribunalul Specializat Argeș, oferă 
spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in data de 
21.12.2022 ora 13:30, in data de 28.12.2022 ora 13.30 si in data 
de 05.01.2023 ora 13:30 in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Argeș: 
Mercedes Benz ML 500, fabricat in 2005, benzina, negru, ne-
funcțional la prețul de 20.556 lei + TVA.  In vederea participării 
la licitație, ofertanții vor depune in contul deschis de lichida-
torul judiciar, cel mai târziu pana la ora licitației, o cauțiune in 
cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației. Detalii se 
obțin la tel: 0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosa-
rul 291/1259/2014 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Ar-
geș, oferă spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare in 
16.12.2022 ora 11:30 si in data de 22.12.2022 ora 11:30 in Piteș-
ti, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Arges: Autoutilitara Man TGM 18.240 
Camion fabricat in 2007, nefuncțional – 19.250 lei+ TVA, Au-
totractor TAF 900P nefuncțional, fabricat in 2007 – 11.000 lei 
+ TVA; Autoutilitara camion nefuncțional din 2002 – 6.132,50 
lei + TVA; Uscător industrial – 28.600 lei + TVA; In vederea 
participării la licitație, ofertanții vor depune in contul deschis 
de lichidatorul judiciar, cel mai târziu pana la ora licitației, o 
cauțiune in cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației. 
Detalii la nr. 0740.475.296.

Insolvenţa SM SPRL Filiala București, în calitate de lichida-
tor al societății N.G.A.Soft Production SRL, CUI 17649470 
în faliment/in bankruptcy/en faillite, cu sediul social în 
Bucureşti, Calea Rahovei, Numar 240, Bloc Corp C14, Etaj 2, 
Apartament: camera 12, Sectorul 5, număr de ordine în Reg-
istrul Comerțului J40/9903/2005, CUI 17649470, conform 
Încheierii 15.06.2021, pronunţată de Tribunalul București, în 
dosar nr.40198/3/2013,
vinde, prin licitație publică: - Fermă, în suprafață constru-
ită de 20.974,26mp și suprafață desfășurată 21.572,18 de 
mp+teren intravilan în suprafață de 78.837mp, situate în loc.
Rociu, jud.Argeș, înscrise în CF 80016, având nr.cad.80016-C1 
-80016-C43. Suprafațele sunt descrise în extrasul CF 80016, la 
prețul de 387.000euro. În temeiul art.292 alin.2 lit.f din Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal, vânzarea bunurilor imobile 
este scutită de TVA. Informaţii suplimentare se pot obține 
la adresa societăţii de lichidare, bucuresti@insolventasm.ro 
sau tel. 0746.279.210.

ANUNT   DE    MEDIU
S.C. INTENS PREST S.R.L., cu sediul in municipiul 
Pitesti, str. Lanariei (Noua) nr. 6, judetul Arges, C.I.F. 
RO139530, J03/1147/1991,  prin cererea depusa la  APM 
Arges a solicitat autorizatie de mediu pentru desfasurarea 
activitatii: „Extractia pietrisului si nisipului; extractia 
argilei si caolinului – cod CAEN 0812” Bazin piscicol 
cu exploatare de agregate minerale, sat Udeni, comuna 
Calinesti, judetul Arges
Informatiile referitoare la prezenta activitate, precum si 
eventualele sugestii si contestatii se pot obtine, respectiv 
depune, in scris, sub semnatura si cu date de identifi-
care la sediul APM Arges, str. Egalitatii nr.50, tel. 0248-
213200, in termen de 15 zile lucratoare de la publicarea  
(afisarea) anuntului.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere 
a acordului de mediu

 S.C. INTENS PREST S.R.L., cu sediul în municipiul Pi-
testi, strada Lânăriei nr. 6, judeţul Arges, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul „Extindere bazin piscicol 
cu exploatare de agregate minerale, sat Udeni, comuna 
Călineşti, judeţul Argeş” propus a se implementa în co-
muna Călineşti, satul Udeni Zăvoi, judeţul Arges.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prez-
entare pot fi consultate la sediul APM Arges, municipiul 
Pitesti, str. Egalităţii nr. 50A, judetul Argeş în zilele de 
luni-vineri, între orele 8-13.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Argeş, municipiul Pitesti, str. Egalităţii nr. 50A, judeţul 
Arges.

ANUNT   DE    MEDIU
S.C. EMIR EXPORT-IMPORT S.R.L., cu sediul in mu-
nicipiul Pitesti, str. Egalităţii nr. 21, judetul Arges,  prin 
cererea depusa la APM Arges a solicitat autorizatie de 
mediu pentru desfasurarea activitatii: „Restaurant, Ho-
teluri/facilităţi cazare”, în str. Egalităţii nr. 21, judetul 
Arges
Informatiile referitoare la prezenta activitate, precum si 
eventualele sugestii si contestatii se pot obtine, respectiv 
depune, in scris, sub semnatura si cu date de identifi-
care la sediul APM Arges, str. Egalitatii nr.50, tel. 0248-
213099, in termen de 15 zile lucratoare de la publicarea  
(afisarea) anuntului.
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angajează: 
- STIVUITORIST 

- ŞOFER TIR 
INTERN (cisternă)
- MUNCITORI 

ÎMBUTELIERE LICHID 
AUTO

- ŞOFER categoria B
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 VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei de 
preferat STUDENŢI, PENSIONARI, 
zona Mioveni, Piteşti şi Bascov. 

Relaţii, tel. 0748192233.

ZARIS AUTOCOM, 
cu sediul în Mărăcineni angajează: 

D FACTURIST
D ŞOFER

 DISTRIBUŢIE. 
Salarii atractive, 

program de lucru optim. 
Tel. 0729.218.498, 

0724079452. 

LUNA CADOURILOR 
MARI REDUCERI DE TAXE!!!
AICI SE ÎNVAȚĂ O MESERIE!

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

ANUNȚĂ  DESCHIDEREA ULTIMEI STAGIUNII  GENERALE  DE  
CURSURI DE CALIFICARE A ANULUI 2022, JOI
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 15 DECEMBRIE 2022   

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.

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

•LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
•BUCĂTAR - practica în 
restaurant, cu preparate 
culinare        
• OSPĂTAR-CHELNER - 
practica în restaurant
•COFETAR - pratica în lab-
orator de cofetărie - pa-
tiserie

• 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

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!!!

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

  CURS NOU!!!  • INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE

15 DECEMBRIE 2022

•  OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE, PRELUCRARE DATE  -  CURS DE CALIFICARE AUTOR-
IZAT 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 JOI, 15 DECEMBRIE 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

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
u INGINER CONSTRUCTOR  

u MECANIC BULDO EXCA  VATOR  u MECANIC 
MINIÎNCĂRCĂTOR u ME CANIC EXCAVATOR 

PNEURI u MUNCITOR NE CALIFICAT u PAVATOR 
u ZIDAR PIETRAR u ZUGRAV  

u SUDOR u SUDOR POLIETILENĂ  u FIERAR 
BETONIST u LĂCĂTUŞ MECANIC u INSTALATORI 

u  MONTATOR PAVELE şi BORDURI. 
Se oferă salarii atractive şi negociabile. 

Relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

ANGAJAM:

- CONFECTIONERI 
- CUSATORI. 

Tel. 0720.638.047.

SC ANGAJEAZA: 
- LĂCĂTUŞI MECANICI

- SUDOR ELECTRIC şi CO2 
- ELECTICIAN sau ELEC-

TROMECANIC. SALARIU NET 
DE LA 2.400 LEI + bonuri de 

masă. Tel. 0726348221.

Companie de construcții în plină dezvoltare 
își mărește echipa! ANGAJĂM 

MUNCITORI NECALIFICAȚI, FIERA-
RI, DULGHERI, ZIDARI şi OPERATOR 

minibuldoexcavator, utilaj nou, în 
condiții avantajoase: asiguram transport către șant-
ier, tichete de masă, salariu în funcție de performanță! 

Vino în echipa noastră de profesioniști!
Mai multe detalii, la tel. 0742.112.063.

FABRICĂ de confecţii din 
Topoloveni- Argeş, angajează:
- PERSOANĂ pentru evidenţă 
contabilitate primară, vorbi-

toare de limbă engleză şi 
- PERSOANĂ pentru producţie, 
parte administrativa, vorbitoare 

de limbă engleză. Detalii la 
telefon 0787328176.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează 
n TEHNICIAN DEVIZE  Cerinţe: studii superioare
n BULDOEXCAVATORIST 
n LĂCĂTUŞ MECANIC n INSTALATOR  
n MUNCITORI NECALIFICAŢI.

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

office@deltatermoconstruct.ro

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ: 

n LĂCĂTUŞ MECANIC de asamblare
 n LĂCĂTUŞ MECANIC de întreţinere şi rep-
araţii  n OPERATOR maşini COMANDĂ 

NUMERICĂ 
 n ELECTRICIAN  întreţinere şi reparaţii 

n INGINER de cercetare ROBOTI INDUS-
TRIALI.

Dacă sunteţi interesaţi de un loc de muncă care vă oferă:
2 Contract de muncă pe perioadă nedeterminată 2   Condiţii 
de muncă şi salarizare motivante 2 Al 13-lea salariu/an 2 Ti-
chete de masă (20 lei/tichet) 2 Decontare sumă transport 2 
Formare continuă 2 Posibilitate de deplasare în străinătate, în 
funcţie de postul ocupat  2 Asigurări de sănătate.

Aşteptăm canditaturile dvs pe e-mail: 
mariamadalina.sandulescu@segulagrp.com; 

  Informaţii, la tel. 0372137142.  CV-urile pot fi 
lăsate şi la sediul societăţii noastre din 

Mioveni, C1-C10 Clucereasa.

ANGAJĂM PERSONAL 
CURĂŢENIE 
ÎN SALĂ DE 

CINEMATOGRAF, ZONA 
CALEA BUCUREŞTI, NET: 

1.600 LEI. RELAŢII, TEL. 
031/ 1012139 / 0722763974.

ANGAJĂM 
ELECTRICIENI 

cu sau fără experienţă. 
Permis conducere categoria 

B. Tel. 0738897760.

Societate de construcţii cu experienţă angajează 
MUNCITORI CALIFICAŢI şi NECALIFICAŢI, 

SUDORI, LĂCĂTUŞI MECANICI, 
MUNCITORI pentru amenajari interioare şi finisaje.

 - SALARII ATRACTIVE - 
 Telefon 0727 760 240.

SOCIETATEA LIDYA WALNUTS, 
cu sediul în Mărăcineni angajează 

MUNCITORI NECALIFICATI 
pentru punctele de lucru Mărăcineni şi Călineşti.

Informatii suplimentare la telefon 0723 327 720. CV-uri-
le se pot depune la poarta companiei sau se poate trimite 

pe adresa de mail: cristina.stefan@lidyawalnuts.com

Specializată în fabricarea 
de piese auto pentru 

motorsport şi industria 
automotive

ANGAJEAZĂ 
- ŞEF ATELIER VOPSITORIE
- VOPSITORI
- TEHNICIENI/OPERATORI finisare piese
- OPERATORI VOPSITORIE – muncitori necalificaţi
Cerinţe: - persoane serioase, organizate, atente la de-
talii, dinamice.
Oferim: salarii foarte atractive, contract pe perioada 
nedeterminată, tichete de masă, decontare transport, 
loc de muncă stabil în cadrul unei companii în plina 
expansiune.
Program de lucru: de luni până vineri, orele 7-15.30, 
weekend-urile libere.

Telefon: 0348445367 ; 0723 864 184.
E-mail: i.tudoreanu@carl-composite.eu

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu

SC OMV Petrom SA, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul: “ Mutare punct de măsurare ape convenţional 
curate şi suplimentarea punctelor de monitorizare afer-
ente sistemului hidrotehnic OMV Petrom SA/Arpechim” 
propus a fi amplasat în comuna Bradu, sat Geamăna, str. Pe-
tochimiştilor nr. 1, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus/memorial de prezen-
tare pot fi consultate la sediul APM Argeş (Piteşti str. Egal-
ităţii nr. 50 A) şi la sediul OMV Petrom SA/ Arpechim din 
comuna Bradu, sat Geamăna, str. Petrochimiştilor nr. 1, jud. 
Argeş, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ar-
geş (Piteşti str. Egalităţii nr. 50 A) jud. Argeş.

EFTEC (ROMANIA) S.R.L., cu sediul în Budeasa, Argeş 
angajează 

STRUNGAR şi LĂCĂTUŞ MECANIC.
Cerinţe: studii profesionale. Salariu avantajos. Se oferă: 
bonuri de masă şi se asigură transportul Piteşti-Budea-
sa-Piteşti. Relaţii la telefon 0248 236 144.
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