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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND þuicã din prune, 32 
grade, preþ 14 lei/ litru ºi 
palincã. Tel. 0730919219. 
(C.150620220001)

VÂND dulap dormitor- 
350x270x60, dresing- 
215x210x70, plasã gard 
250x125 cmx0,5 cm, 6 buc. 
stâlpi gard- 160 cm 5x3 
cm, cadã Acrilic- 170x75 
cm. Tel. 0749587634. 
(C.010720220001)

VÂND 4 cauciucuri de 
varã pentru Matiz. Tel. 
0752170092. 

VÂND 20 familii de albine 
la un preþ foarte conve-
nabil. Tel. 0763746652. 
(C.050720220011)

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
CUMPÃR auto pen-
tru programul Ra-
bla. Tel. 0745141627. 
(C.170620220007)

VÂND voucher, euro 
3. Tel. 0761687014.  
(C.170620220008)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
GARSONIERÃ Cra-
iovei, 28.500 euro. 
Tel. 0756417360. 
(C.040720220006)

VÂND garsonierã, cf. 
1, decomandatã, et. 1/ 
4, 30 mp, zona Prun-
du- Depou, preþ 35.500 
euro. Tel. 0749617253.  
(C.170620220001)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, decomandat, 3/ 3, 
fãrã îmbunãtãþiri, zona 
Popa ªapcã, 53.000 
euro. Tel. 0771319293.  
(C.140620220004)

VÂND 2 apartamente, 2 
camere, cf. 2, Banatului, 
bl. C. 19. Tel. 0771731550.  
(C.040720220003)

2 CAMERE, Teilor, 
et. 2, 48 mp, 49.500 
euro. 0720011721.  
(C.040720220007)

VÂND apartament 2 came-
re semidecomandat, parter 
cartier Mãrãºeºti, nemo-
bilat. Tel. 0743188355. 
(C.050720220008)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND/ Schimb/ Închiriez 
apartament 3 camere, str. 
Livezilor. Tel. 0742301801.  
(C.270620220010)

VÂND apartament 3 ca-
mere+ boxã, ªtefãneºti, 
55.000 euro, negocia-
bil. Tel. 0723250597. 
(C.270620220005)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã P+ M, la 
cheie, toate utilitãþi-
le, Auchan -Bascov( 
Micºunele), 160.000 euro ne-
gociabil.  Tel. 0725199561. 
(C.010620220003)

TERENURI
VÂND teren 1.100 mp, intra-
re Meriºani, 25 euro/ mp, ne-
gociabil. Tel. 0725199561. 
(C.010620220002)

VÂND teren Piteºti- Nord, 
300 mp, la 200 m de Spita-
lul Militar. Tel. 0740968881. 
(C.300620220002)

VÂND teren 2 hectare, Al-
bota lângã Papilon, DN 65 
Piteºti -Slatina, toate uti-
litãþile. Tel. 0760714688. 
(C.300620220007)

SPAŢII
OFER închiriere 45 mp 
spaþiu comercial, Exerciþiu( 
piaþa Traian). 0744860702. 
(C.020620220005)

SPAÞIU de închiriat, Pi-
teºti- centru, magazin For-
tuna, mezanin, tronson A3, 
50 mp. Tel. 0723656685. 
(C.220620220004)

SPAÞIU de 
ÎNCHIRIAT, 

Piteºti - centru, 
magazin Fortuna - 

mezanin, tronson A.3, 

50 mp. 
Tel. 0723.656.685.

ÎNCHIRIERI
PRIMESC în gazdã elevi/ 
studenþi, Exerciþiu. Tel. 
0754604464; 0765262729. 
(C.300620220005)

OFER spre inchiriere gar-
soniera zona Spitalul Mi-
litar. Plata anticipat pe o 
luna. Tel. 0722913063. 
(C.300620220006)

OFER închiriere apartament 
3 camere, mobilat, utilat, 
Gãvana 2. Tel. 0766738062.  
(C.040720220019)

OFER închiere aparta-
ment 2 camere, vis-a-vis 
de Spitalul Militar, termen 
lung, numai familii seri-
oase. Tel. 0730614465.  
(C.240620220011)

ÎNCHIRIEZ camerã la vilã 
ºi garsonierã, Fabrica de 
Bere. Tel. 0723811919. 
(C.270620220006)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Calea Bu-
cureºti. Tel. 0774650247.  
(C.270620220007)

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.300620220010)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, Exer-
citiu. Tel. 0747919376.  
(C.040720220009)

PRIMESC în gazdã, zona 
Spitalul Militar. Prefera-
bil salariatã. 0745068056.  
(C.050720220010)

OFER închiriere gar-
sonierã, Gãvana III. 
0765238658; 0744364419. 
(C.050720220007)

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 4 locuri, 
construcþie nouã, Cimi-
tirul Sf. Gheorghe, zona 
1. Tel. 0744693641. 
(C.170620220013)

CUMPÃR loc de veci 
în cimitirul Sf. Gheor-

ghe. Tel. 0727895064. 
(C.240620220007)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT doamnã pen-
tru ajutor în casã, chiar 
ºi intern. Rog seriozi-
tate. Tel. 0730280821. 
(C.290620220010)

PIERDERI
PIERDUT carnet de ºomaj, 
nr. 2200383, pe numele 
Drãgulea Traian. Se declarã 
nul.  (C.050720220005)

PRESTĂRI
SERVICII

TRANSPORT mo-
bilã. 0746063023.  
(C.120120220004) 

EXECUTÃM lucrãri 
construcþii de orice 
fel. Tel. 0766301300. 
(C.200620220025)

ECHIPÃ profesioniºti exe-
cutã: reparaþii acoperiºuri, 
vopsit tablã, servicii dulghe-
rie, montaj tablã metalicã( 
ceramicã), sisteme pluvia-
le, mansardãri. Experienþã 

25 ani. Tel. 0727040447.  
(C.300520220026)

ASOCIAÞIA de Proprietari 
Paul cu sediul în Piteºti, str. 
Burebista, nr. 5, bl. H.4, jud. 
Argeº organizeazã selecþie 
de oferte pentru executarea 
lucrãrilor de termohidroizo-
laþie terasã imobil. Agenþii 
economici specializaþi inte-
resaþi pot prezenta ofertele 
pânã la data de 15.07.2022 
pe adresa de e-mail: aso-
ciatiapaulh4@gmail.com; 
Relaþii la tel. 0740033944.  
(C.210620220026)

ASOCIAÞIA de Proprietari 
Paul cu sediul în Piteºti, 
str. Burebista, nr. 5, bl. 

H.4, jud. Argeº organizea-
zã selecþie de oferte pen-
tru executarea lucrãrilor 
de înlocuire conducte apã 
curentã( 10 etaje). Agenþii 
economici specializaþi inte-
resaþi pot prezenta ofertele 
pânã la data de 15.07.2022 
pe adresa de e-mail: aso-
ciatiapaulh4@gmail.com; 
Relaþii la tel. 0740033944.  
(C.210620220027)

CADASTRU-carte funciarã! 
Terenuri-480 lei! Aparta-
mente-280 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.060620220002)

ZUGRAV. 0721758547. 
(C.300620220001)

ECHIPÃ de profesioniºti 
executã lucrãri construcþii 
orice fel interior/ exteri-
or. Oferim garaþie, serio-
zitate. Tel. 0722488307.  
(C.040720220012)

TUND gard viu, cosesc 
iarbã. Tel. 0764491252. 
(C.270620220001)

AMENAJÃRI interioare ºi 
exterioare.  0764491252. 
(C.270620220003)

EXECUTÃM instalaþii ter-
mice/ sanitare de uz cas-
nic/ industrial, confecþii 
metalice, balustrade, 

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.300620220008) 

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

(C.210620220033)

TÂNÃRÃ, curatã ofer masaj de re-
laxare ºi erotic. Tel.  0743574463. 
(C.220620220013)

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 

8.07.2022

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.

n CUMPĂR CAVOU
 în Cimitirul Sfântul Gheorghe. 

n  CUMPĂR două 
LOCURI de VECI 
în vederea construirii 

unui cavou, în Cimitirul 
Sfântul Gheorghe. 

Tel.  0724. 836.902.
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hale. Tel. 0771402202 
(C.270620220019)

ECHIPÃ de profesioniºti 
executã lucrãri în con-
strucþii, interioare/ exteri-
oare, glet, gresie, faianþã, 
parchet, rigips, garduri, 
termosistem, case la 
roºu. Tel. 0785162807.  
(C.040720220001)

ANIMALE
VÂND cãþei lup, 2 luni, 
vaccinaþi, deparazi-
taþi. Tel. 0745061609.  
(C.050720220015)

MATRIMONIALE
DOAMNÃ serioasã ghi-
cesc în cãrþi ºi cafea. Cer 
seriozitate. 0771572563.  
(C.050720220012)

MATRIMONIALE
DOMN, 50 ani, fãrã 
obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.020620220014)

DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.230620220007)

40 ani, auto ºi casã doresc 
doamnã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0753593689. 
(C.240620220008)

DOMN, pensionar, do-
resc prietenie, me-
naj, eventual cãsãto-
rie. Tel. 0785621217. 
(C.290620220009)

ANGAJĂRI
FORUM Interim Annecy 
recruteazã personal, cu-
noºtinþe minime de france-
za, italiana sau spaniola: 
zidar de cofraj calificat, de 
preferinþã, care a lucrat 
deja în Franþa cunoscând 
panourile metalice; dul-
gheri, zidari, fierari pano-
uri- lider de echipã pereþi 
ºi plãci, vorbitori de fran-
cezã. Tel. Nicola Lopez 
003622250102; Olteanu 
Stefan: 033752495268.  
(C.200620220001)

CÃMIN de bãtrâni angajea-
zã infirmierã. 0747136475. 
(C.200620220021)

S.C. angajeazã ºofer 
TIR (tur-retur), cu expe-
rienþã. Tel. 0730585259.  
(C.200620220022)

ANGAJEZ în con-
strucþii. 0766301300.  
(C.200620220026)

ANGAJEZ bucãtar. Tel. 
0727362426. (C.3020024)

ANGAJEZ vânzãtoare 
boxã carne, piaþa Ceair, 
program 8 ore, salariu mo-
tivant. Obligatoriu expe-

rienþã. Tel. 0723140270. 
(C.210620220015)

S.C. angajeazã ºofer 
TIR. Tel. 0723492438. 
(C.160620220015)

S.C. angajeazã ºofer din 
Piteºti, ªtefãneºti, permis 
cat. D. Tel. 0723492438. 
(C.160620220016)

S.C. angajeazã instalator 
instalaþii termice ºi sani-
tare. Tel. 0751767635.  
(C.170520220001)

ANGAJEZ ºofer TIR 20 
tone, pentru intern, cur-
se locale, seara acasã, 
4.500 lei ºi comunitate, 90 
euro/ zi. Tel. 0722351069.  
(C.170620220002)

INSTITUTUL Pomicol 
Mãrãcineni lucreazã cu se-
zonieri/ zilieri în activitatea 
de supravegheat culturi. 
Persoanele interesate pot 
suna la tel. 0728840099.  
(C.300620220009)

ANGAJÃM bucãtar, 8 
ore/ L- V, salariu 2.000- 
2.700 lei. 0728279660.  
(C.040720220018)

S.C. angajeazã stivuitorist 
cu autorizaþie I.S.C.I.R. 
Tel. 0760238303. 
(C.240620220006)

ANGAJEZ ºoferi TIR 
cu experienþã trans-
port intern, salariu 6.500 
-7.000 lei, platã sãptã-
mânal. Tel. 0721956599. 
(C.270620220016)

ANGAJEZ personal 
curãþenie pentru Maga-
zin Metro -Piteºti. Tel. 
0758044102; 0747648880. 
(C.280620220002)

S.C. ANGAJEAZÃ lãcã-
tuºi, sudori ºi monta-
tori. Tel. 0736373575. 
(C.290620220003)

S.C. ANDREAS SRL cu 
sediul în ªtefãneºti- Argeº 
angajeazã muncitori cali-
ficaþi/ necalificaþi în dome-
niul marmurei. Salariu mo-
tivant. Tel. 0747195857. 
(C.290620220005)

ANGAJEZ urgent doam-
nã preparat salate- sa-
lariu 2.500- 3.000 lei ºi 
doamnã spãlat vase. 
Tel. 0722390309. 
(C.010720220002)

CURS agenþi securita-
te. Tel. 0756364499.  
(C.010720220003)

S.C. ANGAJEZ sudori ar-
gon si lãcãtuºi. Salariu 
4.000 lei. 0740941086. 
(C.040720220010)

SOCIETATE angajeazã 
electricieni, lãcãtuºi meca-
nici ºi muncitori necalificaþi, 

posesori permis cat. B. 
0730995783; 0747345159.  
(C.040720220011)

ANGAJEZ menajerã ºi 
recepþionerã pentru ho-
tel. Tel. 0722530488. 
(C.040720220013)

PENSIUNEA Avangar-
de- Piteºti angajeazã ca-
meristã. Tel. 0723674899. 
(C.040720220014)

ANGAJEZ persoanã con-
tabilitate primarã, full 
time/ parte time, program 
SAGA( alimentaþie pu-
blicã). Tel. 0722390309. 
(C.040720220015)

ANGAJÃM ºofer apro-
vizionare restaurant. 
Tel.  0722390309. 
(C.040720220016)

BROTHERS Kitchen 
angajeazã personal 
bucãtãrie cu minim de ex-
perienþã. Tel. 0728279660.   
(C.040720220017)

ANGAJÃM fe-
mei pentru curãþe-
nie. Tel. 0757023974.  
(C.040720220008)

TERRA DINAMIC SRL, 
cu sediul în Bucureºti, an-
gajeazã manipulator bul-
do-excavator ºi instalator 
þevi polietilenã. Contract 
individual de muncã peri-
oadã nedeterminatã. Can-
didaþii sunt rugaþi sã trimitã 
CV pe email: contabilitate.
terradinamic@gmail.com. 
Relaþii 0786380747. (O.P.) 
(C.O.P.)

S.C angajeazã feme-
ie de serviciu, operatori 
manipulant marfã, stivu-
itorist cu autorizaþie IS-

CIR. Tel. 0784273942. 
(C.050720220014)

S.C. Angajeazã instalatori 
sanitari ºi muncitori neca-
lificaþi. Tel. 0728878716. 
(C.050720220006)

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

 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

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!
Societatea LUCIAN POWER HAND SRL, cu sediul social 
în Sat Piatra, Comuna Stoeneşti nr. 94, Judeţul Argeş, prin 
cererea depusa la APM Arges a solicitat AUTORIZATIA DE 
MEDIU pentru desfasurarea urmatoarelor activităţi:
n „Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu 
excepţia îmbracămintei şi lenjeriei de corp) – Cod CAEN 
1392;
n Alte activităţi de tipărire n.c.a. – Cod CAEN 1812;
n Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente 
ale structurilo metalice – Cod CAEN 2511;
n Fabricarea autovehiculelor de transport rutier – Cod 
CAEN 2910;
n  Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea 
de remorci
n Si semiremorci – Cod CAEN 2920;
n Fabricarea de mobila n.c.a. – Cod CAEN 3109;
Activitatile sunt desfasurate în Comuna Bradu, Drumul 
23, Nr. fn, Judeţul Argeş.
Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum şi even-
tualele sugestii şi contestaţii se pot obţine, respectiv depune, 
în scris, sub semnătură şi cu date de identificare, la sediul 
APM Argeş, str. Egalităţii nr. 50, tel. 0248-213099, în termen 
de 15 zile lucrătoare de la publicarea (afişarea) anunţului.

ANGAJEZ 
ŞOFER LIVRATOR 

PRODUSE 
ALIMENTARE. 
Tel. 0744363825. 

Societate comercială 
CAUTĂ

Denumire post: 
LĂCĂTUŞ-
MONTATOR 

şi 
SUDOR ELECTROD

Locatie: 
ŞANTIERE UE / 
Tip job: full-time / Nivel 
studii: calificat / Experienta: 
min. 2 ani. 
Angajarea se face in urma 
interviului si a probei de 
lucru. 
Incadrarea in categoriile sal-
ariale se face pe baza experi-
entei si a rezultatelor la proba 
de lucru.
 BENEFICII:
- SALARIU NET 2000 - 
3000 EURO
- SE ASIGURA CAZARE SI 
TRANSPORT

Tel . 0745.068.073, 
0244.704.232.

INFORMARE
Această informare este efectuată de 
DOBRINOIU CRISTIAN EMANUEL ce intenţionează să so-
licite de la ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE 
“Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, aviz de gospodări-
re a apelor PUZ pentru ,,Iniţierea PUZ, Introducere în intra-
vilan şi reglementări urbanistice în vederea construirii unui 
complex turistic cu pensiune cazare şase  bungalow-uri, trei 
foişoare, cabină poartă, firmă luminoasă, camere pompe şi 
rezervor de incendiu. Lac agrement, împrejmuire, micro-
staţie de epurare”, comuna Boteni, sat Balabani, punct Păducel, 
Tarlaua 23, judeţul Argeş. 
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi reco-
mandări se pot adresa: - Persoanei fizice DOBRINOIU CRIS-
TIAN EMANUEL, cu domiciliu în comuna Văleni -Dâm-
boviţa, sat Văleni -Dâmboviţa, nr. 147, judeţul Dâmboviţa, 
tel.0723406177; 0744430452, în calitate de beneficiar,
-Administraţiei Bazinale de Apă ARGEŞ-VEDEA Piteşti, str. 
Câmpului, nr. 6-8, cod postal 0300, tel. 0248/223449.
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SC ZIP ESCORT SRL 
angajează în condiţii 

avantajoare, DISPECERĂ 
supraveghere camere 
video şi AGENŢI de 

SECURITATE. Relaţii, la 
telefon: 0731.010.266 - 

Iordache Dorel

FIRMĂ de Construcţii 
angajează MUNCITORI 
calificaţi pentru: ZIDĂ-
RII, TERMOSISTEM, 

GLET, LAVABILĂ. 
Tel. 0765003910. 

S.C. ANGAJEAZĂ: 
BULDO-EXCAVATORIST, 

FAIANŢARI, 
1RIGIPSARI, ZIDARI ŞI 

NECALIFICAŢI. 
Tel. 0740177424. 

Insolvenţa SM SPRL, în calitate de lichidator judiciar al so-
cietăţii DANIELA CONSTRUCȚII SRL în faliment/in bank-
ruptcy/en faillite, CUI: 22641200, având sediul social în mun.
Pitești, str.Ion Minulescu, nr.9, Spațiul comercial 2, bl.M5, 
parter, jud.Argeș, număr de ordine în Registrul Comerţului 
J3/2166/2007, dosar 253/1259/2018 al Tribunalului Specializat 
Argeș, vinde prin licitaţie publică cu strigare: -Teren intra-
vilan în suprafață de 304mp, situat în Pitești, str.Țepeș Vodă, 
nr.1, jud.Argeș, notat în CF 91782, Pitești, având nr.cad.91782 
Pitești- 66.219Euro+TVA; -Teren în suprafață de 2.712mp, 
situat: loc.Pitești, cartier Gavana, Str.Petre Ispirescu, nr.61, 
jud.Argeș, având autorizația de construire 325/12.05.2017 și 
661/18.09.2017, situat sub viitoarele blocuri G7+G8, notat în 
CF 98730, Pitești, având nr.cad.98730 Pitești, împreună cu toate 
ameliorațiunile imobilului- 1.207.856Euro+TVA; -Centru SPA, 
format din sală de forță, sală fitness, sală judo, sală MMA, spa, 3 
săli de masaj, sală kinetoterapie, vestiare, respectiv: I.Loc.Pitești, 
str.Antim Ivireanu nr.72, jud.Argeș: -Spațiu comercial și scară 
acces demisol, având suprafața totală de 418,13mp, cotă părți 
comune 160,34mp, cota indiviză teren 82,10mp, notat în CF 
93080-C2-U8 Pitești, parter (sală forță, cameră tehnică, spații 
SPA, spații masaj, băi masaj și scară acces demisol la spațiul cu 
nr.cadastral 93080-C2-U1); -Spațiu comercial și depozit, cu su-
prafață utilă de 270,62mp, cotă părți comune 105,58mp, cotă in-
diviză teren 54,06mp, notat în CF 93080-C2-U1 Pitești, demisol 
(sală de sport -judo, băi, cameră tehnică, hol și depozit). II.Loc.
Pitești, str.Petre Ispirescu nr.63, jud.Argeș; -Spațiu comercial, 
compus din 3 încăperi, cu suprafața utilă de 434,25mp, cotă 
părți comune 175,05mp, cotă indiviză teren 89,08mp, notat 
în CF 93082-C1-U9 Pitești, parter (sală fitness, vestiar bărbati 
(băi+dușuri), vestiar femei (băi+dușuri), birou, spațiu comer-
cial, hol și recepție cu scară acces la demisol în spațiul comercial 
cu nr.cadastral 93082-C1-U1); -Spațiu comercial, compus din 
o încăpere, cu suprafața utilă de 263,51mp, cotă părți comune 
106,14mp, cotă indiviză teren 54,01mp, notat în CF 93082-C1-
U1 Pitești, demisol (sală sport -MMA, hol acces recepție, ves-
tiare bărbați (toalete+dușuri), vestiare femei (toalete+dușuri) 
și hol); -Depozit 1, suprafață utilă și totală- 31,37mp, notat în 
CF 93082-C1-U8 Pitești, cota indiviză teren 6,43mp, cotă părți 
comune 12,64mp; -Bunuri mobile (echipamente fitness, obiecte 
sportive, gantere, mobilier, centrale termice, vestiare, echipa-
mente electronice etc.). Prețul de la care începe licitația publică 
este de 754.157,60Euro+TVA. Informaţii suplimentare se pot 
obține la adresa societăţii de lichidare: office@insolventasm.
ro sau tel.0746.279.210.

Societatea BIO MEDIA DESIGN SRL, cu sediul social 
în Oraş Ştefăneşti, Calea Stefaneasca nr.7, judeţul Argeş, 
prin cererea depusa la APM Arges a solicitat AUTOR-
IZATIA DE MEDIU pentru desfasurarea urmatoarelor 
activitati: · „Fabricarea de mobila n.c.a.”  cod CAEN 
3109, pentru Punctul de lucru din localitatea Beleti - Ne-
gresti, sat Beleti, nr. 85, judetul Arges.
Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum şi 
eventualele sugestii şi contestaţii se pot obţine, respectiv 
depune, în scris, sub semnătură şi cu date de identifi-
care, la sediul APM Argeş, str. Egalităţii nr. 50, tel. 0248-
213099, în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea 
(afişarea) anunţului.

Specializata in fabricarea de 
piese auto pentru motorsport si 
industria automotive angajează 

OPERATORI pentru fabricarea man-
uala si TEHNICIENI/ OPERATORI 

FINISARE PIESE
Cerinte: persoane serioase, organizate, atente la detalii, 
dinamice.
Oferim: pachet salarial atractiv, tichete de masa, decon-
tare transport, loc de munca stabil in cadrul unei com-
panii in plina expansiune.

Telefon: 0348445367 ; 0753626009.
E-mail:m.pavlovici@carl-composite.eu

S.C. cu sediul în 
Mioveni angajează 

ŞOFER 
AUTOUTILI-

TARĂ(3.5 T) şi 
MUNCITORI 

NECALIFICAŢI.
Tel. 0753105091. 

Publicaţie de vânzare imobiliară
Executor judecătoresc Moromete Constantin-Cosmin, în conf. cu 
disp. art. 839  NCPC, aduc la cunoştinţă generală că pe 11.07.2022, ora 
15, în cadrul Dosarului nr. 224/2017, va avea loc vânzarea la licitaţie 
publică a imobilului apartament 2 camere+dependinţe cu suprafaţă 
utilă de 51,86 mp, identificat cu nr. cadastral 35033-C1-U21, înscris 
în CF 35033-C1-U21, situat în Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea. Preţul de 
pornire al licitaţiei este de 204.146,25 lei, cu menţiunea că pentru par-
ticiparea la licitaţie se va depune cautiune de participare 10%  din preţul 
de pornire, împreună cu ofertele de cumpărare, ce pot fi transmise şi 
prin email: bej.moromete@yahoo.ro
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Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei de 
preferat STUDENŢI, PENSIONARI, 

zona Mioveni şi Piteşti. 
Relaţii, tel. 0748192233.

Cotidianul Top angajează pe 
perioadă nedeterminată 

LUCRĂTOR în departamen-
tul GESTIUNE-CONTABIL-
ITATE PRIMARĂ. Cerinţă 

minimă: operare calculator. 
Tel. 0748.192.233.

AGEXIM PITEŞTI
 ANGAJEAZĂ

ŞOFER TIR 
 COMUNITATE şi 

TUR - RETUR. 
Tel. 0723.607.608, 

0799.211.593.

ANGAJEZ  ŞOFERI TIR
 pentru Comunitate, 

80 euro/ zi. 
Tel. 0744241416. 

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 ZARIS AUTOCOM SRL, cu sediul în comuna 
Mărăcineni, ANGAJEAZĂ: AGENT VÂNZĂRI, ŞOFERI, 
MUNCITORI NECALIFICAŢI, MECANIC întreţinere, 

PATISER, INGINER TEHNOLOG panificaţie/patiserie
- SALARII ATRACTIVE -  

Telefon 0729218498 0724079452 .

SC ROMA2S TRANSYLVANIA INGINERIE 
SRL CONFECTII METALICE, 

STRADA DEPOZITELOR, NR. 20, ANGAJEAZA:
n SUDORI CO2 n LĂCĂTUŞI MECANICI

n MUNCITORI NECALIFICATI
Relaţii, la telefon 0799.825.068.

SC CELLY RO SRL 
ANGAJEAZĂ 
AJUTOR 

BUCĂTAR pentru 
restaurant.

Tel. 0725221133.

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

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.
SC ALFA ROM angajează 

pentru atelierul din Mărăcineni:
- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE cu experienţă 
- 4 posturi, cunoscător desen tehnic;
- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE începători - 1 
post;
- STIVUITORIST cu atribuţiuni recepţie materiale 
- 1 post (să ştie să măsoare cu şubler şi ruleta);
- SABLATOR piese metalice - 1 post (se acceptă 
fără experienţă).

Se oferă salariu motivant, transport pe ruta 
Piteşti - Mărăcineni, bonuri de masă.

Selecţia se face pe bază de interviu şi probă de lucru.
 Informaţii la tel. 0726372251. CV, la e-mail: recru-

tare@alfarom.net / fax: 0348401904.

NEW DESING COMPOSITE 
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.

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, JOI

 •  

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 JOI, 28 iulie 2022 la sediul nostru (sau online pe site-ul nostru: 
google atparges.ro) din P-ţa Vasile Milea nr. 3, Casa Sindicatelor, et.1, Secretariatul 

,,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 28 IULIE 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 
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

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

28 iulie 2022

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează
ŞOFER, camionetă distribuţie marfă pent-
ru depozitele din Albota şi Poiana Lacului. 
Program de lucru 5 zile pe săptămână. 

Se acordă salariu motivant şi tichete de 
masă. Relaţii, la telefon 0744.508.005.

ANGAJEZ:
- BUCĂTAR, 

salariu peste medie. 
- AJUTOR 
BUCĂTAR 

Tel. 0722.247.801.

ANGAJEZ ŞOFER 
categoria C, cu sau fără 
experienţă, calificare la 
locul de muncă, curse- 

România- Franţa şi retur. 
Tel. 0724268382. 

ANGAJEZ 

INFIRMIERĂ. 
Tel. 0744383278.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

S.C. TECHWISE ELECTRONICS SRL angajează: 
n PROGRAMATORI RUBY FLUTTER şi EMBEDDED.
n ANALIST SOFTWARE(QA)
n OPERATORI call center.
n ELECTROMECANICI. 
Se oferă: - contract perioadă nedeterminată; condiţii de 

muncă excepţionale; salariu atractiv. 
Detalii, la tel. 0742221816.

Societate de construcţii cu experienţă angajează: 
MUNCITORI CALIFICAŢI ŞI NECALIFICAŢI, DUGHERI, 

SUDORI, LĂCĂTUŞI MECANICI, MUNCITORI pentru AME-
NAJARI INTERIOARE şi FINISAJE, MAŞINIST TERASA-

MENTE, STIVUITORIST, BULDOEXCAVATORIST. 
- SALARII ATRACTIVE - Telefon 0727 760 240.

S.C. ANGAJEAZĂ 
MANIPULANT 

ÎN DOMENIUL INSTA-
LAŢIILOR TERMICE ŞI 

SANITARE. 
Tel. 0726746036.

HOTEL VICTORIA 
angajează: 

- RECEPŢIONERE
- OSPĂTARI

- ŞOFER 
APROVIZIONARE. 

Tel.  0727461251, 
0722.320.047.

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.

ANGAJEZ 
VÂNZĂTOARE 

MAGAZIN PENEŞ - carne 
şi preparate din carne de 
curcan. Tel. 0737327466.

SC LAS VEGAS-MI SRL 
ANGAJEAZĂ

ŞOFERI LIVRATORI
Cerinţe:  - studii medii
                - permis categ.B,B+C
                - domiciliul în Piteşti sau împrejurimi
Relaţii şi CV, la Tel./Fax 0248223791 sau 
E- mail la adresa: office@lasvegasmi.ro
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