Mică publicitate

Modalitãþi de preluare a anunþurilor de micã publicitate:
● cu platã, la sediile din: ✔ piteºti, bdul republicii nr. 1 a (lîngã poliþia circulaþie) ✔ mioveni, robea, bl. p4, lîngã magazinul căminul
✔ câmpulunG, hotel muscel, et. 5 (redacţia radio rfm câmpulung)
● telefonic, o singurã zi pe lunã. numai pentru persoane fizice, anunþuri de vînzãri diverse, electronice, auto, servicii îngrijire, cumpãrãri
diverse, animale.
nu se preiau anunþuri imobiliare, prestãri servicii, angajãri, matrimoniale, decese, comemorãri, citaþii, mici afaceri, magie, meditaþii.
tel.: 0248 222 276, 0248 215 740. nu se primesc pe e-mail.
● anunþurile de deces, comemorare, matrimoniale, senzaţii tari ºi citaþii se preiau numai pe baza cãrþii de identitate. se poate solicita ci ºi
la alte genuri de anunþuri.
● anunþurile se primesc în zilele lucrãtoare, între orele 8 ºi 17, pentru ediþia din ziua urmãtoare, ºi între orele 8 ºi 18.30, pentru alte ediþii;
duminica, între orele 9 ºi 16.
● tarifele sînt postate pe www.curier.ro, la secþiunea publicitate.

Anunţurile de mică şi mare publicitate sînt postate pe www.curier.ro, PUBLICITATE PDF
Case noi, Găvana 3,
la cheie, complet finisate,
toate utilităţile, 160 mp,
P+1, 115.000 euro
Tel. 0799 00 88 22

Miercuri, 20 martie 2019

VÎNZÃRI
DIVERSE
vînd 20 familii albine( regine din
2018),
negociabil.
tel.
0722394979. (c.140320190011)
vî nd ieftin, pat de mijloc ºi
bibliotec ã. tel. 0755000581.
(c.o.p.)
vînd gard metalic pentru loc de
veci.
te l .
0754812629.
(c.110320190012)
vî nd baloþ i luc ernã, ovãz ºi
cãruþã.
te l .
0745042811.
(c.110320190026)
vî nd þuic ã de prunã, zona
leleasca- olt, 15 lei/ litru. tel.
0726463303. (c.080320190013)
vînd lemne foc, 250 lei/ metru.
tel.
0723221431.
(c.150320190015)
vînd þuicã veche (morãreºti) ºi vin
drãgãºani. transport gratis.
0734742442. (c.010320190007)
stîlpi metalici noi, pentru garduri,
plantaþii vie, mure, 2,10 m, 13 lei.
0765376535. (c.210220190015)
vî nd fîn, porc 180 kg, þuicã,
viºinatã ºi vin. tel. 0733369523.
(c.190320190017)
vî nd boiler electric , 100 litri,
ariston velis plus, nou. tel.
0732522436.

Anunþuri la telefon
VÎND birou elev/ student ºi 2 paturi
suprapuse. 0758689886.

VÎNZÃRI
AUTO
ROMÂNEªTI
pr oprietar v înd solenza,
2004, gri perlã, taxe la zi, sau
schimb c u una mai veche+
diferenþã. tel. 0748483240.
(c.180320190011)
vî nde m aºini rulat e: logan,
sandero, van ºi dus ter. tel.
0722471386. (c.190320190004)
vî nd dacia 1310 pentru
programul
rabla.
tel.
0723221431. (c.150320190016)
cumpãr auto pentru programul
rabla, doar cu itp. tel.
0745141627. (c.110120190002)

Anunþuri la telefon
LOGAN Laureate, an 2006, GPL, 6.800
lei. Tel. 0728967060.
VÎND Ford Fusion benzinã + GPL, 2006,
unic proprietar. 0740025403.

STRÃINE
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Aici se oferă
OANA, ofer clipe de
neuitat. tel.
0744958144.
(c.170320190025)

amalia, ofer clipe de vis! pupic.

Complex bloCuri noi - nord
Central, str. Căpitan Cuţui, lângă pădure

■ GARSONIERE şi APARTAMENTE de la 33.900 euro
■ Finisaje de lux ■ Finalizare 2019.

0799 00 88 22 / www.capitancutui.ro

proprietar vînd seat leon,
fabricaþie 2008. tel. 0766292534.
(c.180320190021)
parc auto vinde maºini strãine
noi ºi rulate. preþuri rezonabile.
t el.
0731625051.
(c.190320190005)
vînd smart 2004, benzinã, 4 uºi.
t el.
0746104176.
(c.130320190002)
golf 4, motor 90 cp, alH, stare
foarte
bunã,1.400
euro,
negociabil.
0734452446.
(c.140320190006)
proprietar, vînd opel insignia
2010.
tel.
0746104176.
(c.130320190001)

Anunþuri la telefon
PROPRIETAR vînd Toyota Yaris. Tel.
0742944829.

VÎNZÃRI
IMOBILIARE
GARSONIERE
proprietar, vînd garsonierã
rãzboieni, 25 mp, centralã, et. 3,
27.000 euro. fãrã intermediari.
0755826667. (c.o.p.)
v î nd
gars onierã
t udor
vladimirescu, renovatã. tel.
0745050280. (c.110320190003)
smeura 4 km , garsonierã, 40
mp+ 1 loc parcare+ 150 mp teren,
toate utilitãþile, 30.000 euro. tel.
0754981673. (c.180320190037)
vînd garsonierã modernã,
spaþioasã, centralã, la vilã nouã în
centru bascov, 27.000 euro. tel.
0720045049. (c.070320190016)
vînd gars onierã cf. 1, lîngã
brînc oveanu. tel. 0733975768.
(c.040320190048)
garsonierã bloc nou, 2019,
n egru-vodã,
finisatã,
preþ
accesibil. 0799008822. (c.c:
7623)
proprietar, vînd garsonierã,
popa ªapcã, etaj 3/3, negociabil
38.700 euro. 0729851286;
0744618889. (c.180220190027)

Apartamente
2 camere
smeura 4 km , apartament 2
camere, 75 mp+ 2 locuri parcare+
300 mp teren, toate ut ilitãþile,
55.000 euro. tel. 0754981673.
(c.180320190040)
vînd apartament 2 camere, etaj 6,
c raiovei,
c onfort
i,
s emidec omandat,
centralã
proprie, izolat, termopane, preþ
46.000 euro, negociabil. tel.
0744279069. (c.180320190023)

super ofertã! vînd apartament
popa ªapcã, 3 c amere,
decomandat, 70 mp, îmbunãtãþit,
centralã proprie pe gaz, din cupru,
termopane, gresie, faianþã,
parchet, bloc izolat term ic,
cadastru, construcþie 1986, bloc cu
o singurã scarã, toate actele la zi,
65.000 euro, negociabil. se
acc eptã credit bancar. tel.
0768151081. (c.120320190009)
vîn d apartament 3 c amere,
sem idecomandat , craiov ei sau
schimb cu apartament 2 camere.
tel. 0348/415440; 0751492084.
(c.f. 2943)
vîn d apartament 3 c amere,
decomandate, b-dul. eroilor. tel.
0743118033. (c.150320190020)

Apartamente
3 camere

vînd/ schimb vilã la 3 km de
carrefour, cu apartament 2
cam ere+
diferenþã.
tel.
0740805427. (c.130320190011)

d oamnã
maturã.
tel.
0723035575. (c.140320190012)
alina, 25 ani, ofer clipe de
neuitat.
tel.
0741552756.
(c.040320190034)

Apartamente
4 camere
vînd apartament 4 camere, conf.
1, centralã, termopane, suprafaþã
80 mp, parter, zona exerciþiu, preþ
62.000 euro, sau schimb cu
garsonierã+ diferenþã. tel.
0728784275. (c.180320190010)
vîn d apartament 4 c amere,
suprafaþã 140 mp, et. 2, 28.000
euro ºi apartament 5 camere, et.
1, 150 mp, 30.000 euro, stîlpeni,
mobilate, utilate. ac cept credit.
tel.
0769673344.
(c.110320190109)

CASE
vÎNd casã ultracentral,
toate utilitãþile. 140.000
euro, negociabil. tel.
0724161490.
(c.170320190039)

smeura (4 km de piteº ti),
apartament 3 camere, 2018, 100
mp + 2 locuri parcare+ 350 mp
teren, toate utilitãþi, preþ 65.000
euro.
tel.
0754981673.
(c.180320190039)

rapid! ieftin!
nu se percepe tva!
0248280813, 0744273422

vÎNd apartament 3
camere, et. 1, Banat,
semidecomandat, 51
mp, centralã,
îmbunãtãþit, 51.000
euro. 0721301720.
(c.120320190065)

vînd vilã+ 1.200 mp, ªtefãneºti,
construcþie 2012, utilitãþi, stradal.
0756111373. (c.130320190005)
vînd casã+ teren, com. cucaargeº.
tel.
0748098199.
(c.140320190005)

apartament, decomandat, 85
mp, ultracentral, îmbunãtãþit,
74.000
euro,
negoc iabil.
0742099262 (c.c: 0001897)
vînd apartament 3 camere, cf. 1,
e t.
3,
stradal,
prundu.
0348/405519;
0724728098.
(c.110320190007)

senzaţii tari!

2 fete, drãguþe, te aºteptã la un
0740905831. m asaj.
tel.
0725268504.
(c.170320190026)
(c.190220190019)
te l .

vînd apartament 2 camere, cf. 1,
teilor, parter. tel. 0743582697.
(c.150320190024)
centru, 2 camere, lux, 63 mp+
boxã, mobilat pe comandã, totul
nou, centralã, termopane, 66.000
euro.
0771030241.
(c.150320190034)
2 camere, decomandat, cf. 1, 56
mp utili, 35.000 euro. 0740546599.
(c.150320190037)
vînd apartament 2 camere, cf. 1,
semidecomandat, teilor- ps-uri,
et. 4, 58 mp, 53.000 euro. accept
programul prima casã. tel.
0746769654. (c.150320190033)
vînd urgent apartament 2
camere, decomandat, gãvana 2,
preþ negociabil. tel. 0724499925.
(c.110320190044)
proprietar, vînd apartament 2
camere, etaj 4/6, lift, parcare,
craiovei, bloc nou. tel.
0736315570. (c.110320190121)
2 camere, bloc nou, 2019,
gãv ana, finisat, preþ accesibil.
0799008822. (c.c: 7623)
vînd apart ament 2 camere,
confort i, bloc turn, etaj 8,
semidecomandat,
centralã,
mobilat, zona ramada, 46.000
euro, negociabil. 0740294020;
0745016357. (c.200220190056)
vînd apartament 2 camere
decomandat, îmbunãtãþit, cartier
triv ale- c om plex 1. tel.
0721178808;
0722902161.
(c.180220190025)
vînd apart ament 2 camere,
îmbunãtãþiit, mobilat, utilat,
prundu-depou.
0743034044.
(c.190320190018)

masaJ de relaxare numai pentru
persoane serioase. 0751329835.
(c.190320190015)
frumoasã, 23 ani, ofer clipe de
vis .
tel.
0758183931.
(c.100320190006)
masaJ de relaxare pentru
doamne ºi dom niºoare. tel.
0738314438. (c.110320190004)

Cadastru
Carte FunCiarã

CADASTRU

vînd teren casã, com. cãlineºti,
sat valea cãlineºti, 1.800 mp,
racordat la utilitãþi (apã ºi curent
electric 220+380KW), împrejmuit
cu gard beton ºi stîlpi metalici,
proiect ºi autorizaþie casã, asfaltat.
temelie turnatã. tel. 0735863973.
(c.070320190021)
ieftin! vilã cu teren, 3 km piteºtivalea ursului( st r. principalã),
toate utilitãþile. tel. 0770356955;
0348/ 431131. (c.070320190003)
ocazie! vilã nouã semifinisatã,
albota, toate utilitãþ ile, 47.000
euro. 0723195774. (c.0703017)
vînd/scHimb casã, cãlineºti, cu
apartament în piteºti. ofer
diferenþã. tel. 0744348062.
(c.030320190017)
vînd casã 251 mp, cu teren 3.100
mp, purcãreni, 2 bucãt ãrii, 4
camere,
salon,
suf ragerie,
bibliotecã, 2 bãi, mobilate, 2
terase, anexe 150 mp birou,
camere, garaj, preþ negociabil. tel.
0770630824;
0742851770.
(c.040320190050)
vînd casã bãtrîneascã, 30 km
piteº ti, 7.000 euro. tel.
0756359303. (c.040320190005)
vînd vilã geamãna 180 mp, toate
utilitãþile, cu teren 780 mp, distanþã
3 minute piteºti, 140.000 euro.
0722127943. (c.050320190013)
vînd casã str. baloteºti, lîngã
pãdure, 2019, 4 dormitoare, 2 bãi,
85.000 euro. 0799008822. (c.c:
7623)
casã la cheie, cartier de vile
trivale,
toate
utilitãþile.
0748025725. (c.220220190010)
vînd/ închiriez vilã gãvana 3, 220
mp locuibili, curte 500 mp. tel.
0745761412. (c.220220190019)
vînd casã piteºti, strada
d umbravei, pretabilã locuinþã,
firmã cabinet. tel. 0770832293
(c.150320190008)
vînd casã cu etaj ºi magazin la
stradã. piteºti str. exerciþiu. tel.
0721478189. (c.150320190009)
vînd vilã p+ 1, locuibilã, broºteni,
teren 4.000 mp, utilitãþi. tel.
0733369523. (c.190320190016)
vînd casã lunca corbului+ teren.
tel. 0770128474. (c.19032026)
vînd casã veche cu teren 1.900
mp, livada pomi fructiferi pe rod,
bolta viþã de vie, fîntînã în curte,
sobã cu gaz e ºi utilitãþi str.
brãileni, nr. 59, bascov- valea
u rsului, pret 39.900 euro,
negociabil. tel.
0740227788;
proprietar.

TERENURI

CADASTRU

AVIZE
ENERGETICE

AVIZE
ENERGETICE

Preþuri minime! Urgenþe!
Tel. 0744434839.

Preþuri minime! Urgenþe!
Tel. 0744434839.

smeura (4 km de piteºti), casã
2018, 150 mp + teren 500 mp,
utilitãþi, preþ 95.000 euro. tel.
0754981673. (c.180320190038)
vînd casã nefinisatã, ªtefãneºtivalea mare (pasarelã), nefinisatã
interior cu 800 mp teren, 57.000
euro.
te l .
0740907585.
(c.120320190025)
vînd casã la roºu, 83 mp, stolniciizbãºeºti, o camerã locuibilã, teren
1.065 mp, cadastru, intabulare,
7.000
euro,
negociabil.
0348/411288. (c.060320190041)
proprietar vînd casã, anexe +
1.707 mp teren, zona bradu. tel.
0735187444. (c.060320190002)

vînd teren intravilan 400 mp,
bradu primãrie, 20 euro/mp,
negociabil. 0761155555. (c.1727)
vînd teren 2. 000 m p+ c asã
bãtrîneascã, ªtefãneºti- zãvoi, în
apropiere de euromall. tel.
0770741480. (c.180320190022)
albota- zonã industrialã, 8.000
mp, deschidere 30 m, utilitãþi, 14
euro/
mp .
0771030241.
(c.150320190035)
n. vodã, 420 mp, deschidere 14
m, 85.000 euro. 0771030241.
(c.150320190036)
vînd 2.650 mp stîlpeni- surdeni.
te l .
0731535199.
(c.190320190007)

proprietar, vînd teren 630 mp,
în spatele tg. sãptãmînal, utilitãþi
la poartã, preþ 85 euro /mp,
negociabil. tel. 0743286367;
0741768705. (c.140320190031)
vînd 1.120 mp teren situat în
centru, ieºire la 2 strãzi urbanism
p +7e zona teilor, smeurei. preþ
400 euro/mp. tel. 0730758465.
(c.c:0009316)
vînd teren ªtefãneºti sat - 2.700
mp, deschidere la ºosea 40 ml dotat cu toate utilitãþile, intravilan
telefon: 0760238313.
(c.f:
0009318)
vînd parcele 500 mp teren
smeura -Hinþeºti, intravilan,
stradal, toate utilitãþile, cadastru,
acte la zi, negociabil. 0756800243.
(c.110320190024)
vînd 2 ha teren ex travilan,
goleºti.
t el.
0740907585.
(c.120320190026)
vînd teren industrial 5.000 mp,
bascov. tel. 0799008822. (c.c:
7623)
vînd 2,85 ha intravilan,
deschidere dJ 702 c, com. bogaþi,
lîngã ªcoala suseni. tel.
0727003600. (c.f: 0009314)
teren intravilan ªt efãneº tiprimãverii, 8.000 mp, utililitãþi,
parcelabil,
negociabil.
0729151416. (c.c. 0001778)
urgent! teren parcelabil 500
mp,trivale- str. prunilor, între vile.
0748025725. (c.220220190011)
ofer tã! 6.500 m p industrial,
sens giratoriu vamã. 0748025725.
(c.220220190012)
vînd teren intravilan 4.800 mp,
între case, cãlineºti -argeº, acces
apã, curent electric, stradal, preþ
negociabil. tel. 0724605599.
(c.250220190017)
vînd teren intravilan 1.530 mp,
budeas a mare, parcelabil; pe
malul barajului budeasa mare,
2.800 mp. posibilitate ponton. tel.
0748595436. (c.190320190040)

vînd 9,5 ha extravilan, deschidere
500 m, dJ702a ciupa, lîngã pod
autostradã drum teiu. tel.
0727003600. (c.f: 0009310)
1.000 mp zona magic trivale,
deschidere 21 m, 22 euro/ mp. tel.
0722367332. (c.060220190008)
vînd teren 1.100 mp, bascov, str.
teiului,
to a te
utilitãþile.
0722320265. (c.270220190003)
vînd 1.750 ºi 525 mp, ªtefãneºti,
utilitãþi, 18 euro. 0741273238.
(c.291120180010)
eXecut proiecte construcþii ºi
cadastru. tel. 0741273238.
(c.291120180009)
vînd teren 2000 mp, drãganucentru m oarã -15 euro /metru.
pozitie deosebitã, negociabil. tel.
0740227788; proprietar.
vînd teren 950 mp, bascov-str.
zamfiresti, valea ursului, 15euro/
met ru, desc hidere 50 m,
negociabil.tel.
0740227788;
proprietar
vÎNd teren 3.500 mp,
Bãbana- centru. tel.
0723333599.
vÎNd teren intravilan
8.000 mp, Albota lîngã
Institut, 5 euro/ mp. tel.
0723333599.
vÎNd teren 8.300 mp+
5.149 mp, livadã pruni,
intrare Podul Broºteni.
tel. 0723333599.

SPAÞII
vînd/înChiriez
spaÞii ComerCiale,
stradal, craiovei,
120/140 mp.

tel. 0799 00 88 22.

asociaþia De tineret

SOLARIS

orGanizeazã:
■

cuRSuRI de cALIfIcARe RecALIfIcARe

- cofetar-patiser
- bucãtar
- ospãtar
- lucrãtor în comerþ
- mãcelar-tranªator
- lucrãtor prel. cãrnii
- vînzător
- operator mezeluri
- morar panificaþie
- noþiuni funDamentale iGienã
- coafor - frizer
- manichiură
- maseur
- cosmetician
- cameristã hotel
- contabilitate
- operator introDucere
valiDare ºi prel. Date (pc)
- inspector resurse umane
- aDministrator pensiune
- floricultor
- peisaGisticã
- croitor
- inspector ssm

- maªinist utilaje cale ºi
terasamente
- lãcãtuª mecanic
- mecanic auto
- electrician auto
- electrician în construcþii
- suDor
- sculer matriţer
- izolator
- instalator instalaþii
tehnico-sanitare ºi Gaze
- ziDar - pietrar
- fierar betonist
- DulGher - tîmplar parchetar
- instalator instalaþii
încãlzire centralã
- montator pereþi ºi
plafoane Ghips carton
- confecþioner mase
plastice ºi aluminiu
- lucrãtor creªtere animale
- lucrãtor culturã plante

DeschiDerea va avea loc la Data De 22.03.2019
■ cuRSuRI

AvIzAte I.S.c.I.R.

PLATA ÎN 3 RATE
●
●
●

stivuitorist - automatiªti centrale termice
macaraGiu - liftier
- operatori recipiente Gpl
fochist

(operator cazane) - laborant operator tratarea apei

relaþii la sediul asociaþiei din piteºti, str. al. odobescu nr.
11, cãmin 1 secona, etaj ii, cam. 1, (zona piaþa ceair), tel.
0248/222200, 0248 606 222, 0744 102 000
ºi bdul republicii bl. 5, irta (vizavi de ajofm), tel 0248 222 228.
certificatul de calificare profesionalã se elibereazã
în conformitate cu prevederile legii învãþãmîntului.

OfeR ÎNchIRIeRe
SPAþIu, tudor
vladimirescu, 350
mp, parter, 5 euro/ mp+
150 mp, etaj, 3 euro/
mp, toate utilitãþile.

tel. 0741681807.
spaþiu ultracentral, 18 mp, str.
victoriei,
pietonal.
tel.
0722390309. (c.180320190012)
ofer închiriere spaþiu 60 mp, str.
ion minulescu gãvana. tel.
0745141522. (c.070320190037)

Spaţiu comercial/industrial

de înChiriat
cu deschidere la strada
Depozitelor. Suprafeţe
între 100 şi 900 mp.

tel. 0799 00 88 22.
vî nd spaþiu com ercial p+ 2,
stî lpeni, nr. 134, 540 mp, 8
camere, 7 bãi, mobilat, utilat,
pretabil azil, pensiune, toate
utilitãþile, 82.000 euro, sau schimb
cu apart ament 3 camere+
diferenþã, piteº ti/ bucureºti.
accept credit. tel. 0769673344.
(c.110320190108)
ofer închiriere spaþiu comercial,
cart. trivale. tel. 0759018075.
(c.190320190024)
încHiriez spaþiu birou 40 mp,
ultracentral (lîngã institutul de
proiectãri), str. griviþei, nr. 15. tel.
0744280782.

ÎNCHIRIERI

OfeR închiriere camere
la vilã, exerciþiu,
avantajos. tel.
0799475802.
(c.180320190005)
OfeR închiriere
garsonierã cf. 1,
mobilatã, Gãvana 2, visa-vis dedeman- fabrica
de Bere, et. 1, balcon,
gresie, faianþã, 150
euro. tel. 0754608464;
0728550899.
(c.190320190011)

ofer închiriere apartament 2
camere, f raþii goleºti, parter,
m obilat, 210 euro. ex clus
agenþiile. tel. 0745230186, dupã
ora 18.00. (c.190320190006)
încHiriez camerã ºi garsonierã,
fabrica de bere. tel. 0723811919.
(c.190320190037)
în cHiriez/v înd casã com.
stolnici,
toat e
utilitãþile.
0732522436.
încHiriez/vînd apartament de
lux 3 camere, traian. ex clus
agenþii. 0732522436.
ofer spre închiriere apartament
3 camere, complet utilat, mobilat,
ultracentral, str. victoriei. tel.
0722775340.
ofer spre închiriere garsonierã
confort i, utilatã, mobilatã parþial,
zona craiovei. tel. 0724522985.
(c.190320190039)

SERVICII
ÎNGRIJIRE
pensionar- bradu cedez casã,
unei doamne, care sã mã întreþinã.
0770728207. (c.180320190009)
c aut doamnã pentru îngrijire
persoanã vîrstnicã (doamna, se
poate deplasa). ofer: salariu
m otivant ,
transport,
m asã,
eventual cazare. tel. 0742767898;
0733354224. (c.130320190035)
caut menajerã în mioveni.tel.
0752991517. (c.180220190020)
caut doamnã serioasã, pentru
îngrijire femeie vîrstnicã, în piteºti.
te l .
0721243731.
(c.190320190005)

cAut

menajerã.
tel.
0248/215726.

repar aþii m aªini spãlat
a uto ma te cocioabã.
gar an þie
12
lun i.
deplasar e
gr at uitã.
0248/645543;
0723321716;
0748331545. (c.f: 0002878)
repar aþii
maºini
spãlat.
0736758282. (c.bf: 006425)
transpor t
mobilã.
0746063023. (c.040320190057)
eXecut zugrãveli, glet, lavabilã,
gresie, faianþã,
parchet.
0748145223. (c.170320190004)
transport orice cu dubã. tel.
0762551799. (c.180320190004)
zugrãveli,
faianþãri.
0741297202. (c.180320190007)
eXpert c ontabil ofer servic ii
contabilitate, inclusiv revisal(
srl, pf a). tel. 0728031987.
(c.140320190010)
profesioniªti
e xe cu tã m
termosistem la blocuri/case,
garanþie.
amenajãri
interioare/exterioare,
gresie,
rigips, glet , parchet, ºape,
tencuieli. calitate garantatã, preþ
accesibil.
serioz itate.
0755488307. (c.150320190021)
administr ator calificat, cu
ates tat preiau asoc iaþii de
proprietari. t el. 0742217611.
(c.180320190001)
co ns trui m ,
amenajãm,
reabilit ãm. tel. 0720538595.
(c.180320190058)
eXecu t gresie, faianþã, plus
interior.
tel.
0747503102.
(c.190320190001)
eXecutãm sistem complet de
acoperiºuri, case, lem n, tablã
þiglatã. 0723431872. (c.120360)
reparaþii frigidere la domiciliu.
ofer garanþie. tel. 0722489115.
(c.110320190005)
recondiþionare mobilier din
lemn ºi met al. 0745578282.
(c.120320190003)
lucrãri sudurã orice tip,
confecþ ii met alic e, fier forjat.
0745578282. (c.120320190002)
transpor t
marfã.
0770346626. (c.070320190009)
izolaþi i, z ugrãveli, parchet,
gresie, rigips, tapet. 0756235350.
(c.180320190041)
cadastru-carte
funciarã!
terenuri-390 lei! apartamente-210
lei!
certificat
energetic.
0723290682. (c.200220190061)
foto-filmãri, sonorizãri, d J.
0747325906. (c.210220190016)
repar aþii frigidere, domiciliu.
0752154588. (c.190320190036)
electr ician autorizat. tel.
0723061806. (c.200220190023)
ecHipã executã construcþii case,
tenc uieli,
zugrãv eli,
rigips,
termosistem, instalaþ ii sanitare,
electrice. 0768554950. (c.19023)
instalaþii electrice interioare.
0725514447. (c.290720180035)
asociaþia proprietari "burebista
a5" intenþioneazã sã realizeze
hidroizolaþia imobilului. în acest
sens, aºteptãm oferte din partea
firmelor doritoare la urmãtorul nr.
de telefon: 0720033144; e-mail:
asoc iatiaburebistaa5@gmail.com
(c.290720180035)

MEDICALE

PIERDERI

vÎNd aparat
medical
biorezonanþã
(300 terapii).
0723333599.

pierdut certificat de înregistrare,
aparþinînd i.i. dogaru ionuþ
claudiu, piteºti. se declarã nul.
(c.190320190006)
pierdut certificat de coordonator
auto- persoanã desemnatã, ampi
nr. 12551, eliberat de arr argeº,
pe numele oltei adela maria. se
declarã nul. (c.190320190009)

LOCURI DE VECI
vînd criptã 2 locuri, cimitirul sf.
gheorghe. tel. 0724325687.
(c.190320190008)

MEDITAÞII

PRESTÃRI
SERVICII

dacã doriþi sã aflaþi tot ce þine de
soartã
ºi
de
viitorul
dum neavoastrã, de problemele
care credeþi cã nu mai au
rezolvare, sunaþi la 0746982128.
dupã
ora
12.00.
(c.150320190027)
doamnã serioasã ghicesc în cãrþi
ºi cafea. cer serioz itate.
0771572563. (c.060320190040)

om simplu, de la þarã, modest,
caut pentru cãsãtorie domniºoarã,
doamnã.
ro g
s eriozitate.
0741076561. (c.140320190020)
pensionar, 66 ani, din mioveni
caut doamnã pent ru prietenie.
0736285866. (c.140320190025)
tînãr, înalt, cu situaþie financiarã
bunã, serviciu, caut domniºoarã/
doamnã, vîrstã max. 40 ani, pentru
prietenie. tel. 0739516603. (c.33)
40 ani, doresc cunoºtinþã doamnã
plinuþã, indiferent de vîrs tã.
0760444453. (c.010320190020)
domn, caut doamnã vîrstã 55- 62
ani,
pentru
cãsãtorie.
0749153246. (c.010320190001)
tînãr, prezentabil, doresc
cunoºtinþã cu doam nã pentru
prietenie/
cãsãtorie.
tel.
0753427282. (c.010320190024)
domn, 48 ani caut doamnã vîrstã
apropiatã pentru prietenie/
cãsãtorie. 0741911441. (c.2844)
caut doamnã,/ domniºoarã, pînã
în 43 ani. rog seriozitate. tel.
0735023855. (c.c: 0001865)
drãguþ, caut partenerã de viaþã.
tel. 0738444500. (c.08030009)
brunet, 1.80, 49 ani, singur doresc
relaþie. 0770215190. (c.1903015)

ANIMALE
FERMA ALBOTA
comercializează:

◗ pui carne 1 kg - 10 lei
◗ pui rasă mixtă - 10 lei
◗ curcani albi şi bronzaţi
◗ bibilici ◗ raţe.
Albota, str. Petrolului nr. 467B,
după Institutul de Cercetare.

Tel. 0742 746 558.

Agroland

®

magazinul micului fermier

■ PuI de O zI

● pentru carne ● rasa mixtă
● curcă ● puicuţe outoare
● raţe ● gâşte ● bibilici
■ RASE MIXTE NOI:

● Kabir ● Plymouth rock barat
(porumbac) ● Gat golas

■ fuRAJe vIvA BIO
CURTEA DE ARGES: str.
Victoriei nr. 32, tel. 0753142921
MIOVENI: bdul Dacia nr. 62
0753142919
PITESTI 1: bdul N. Balcescu
Complex BIG, tel. 0753142920
PITESTI 2: bdul Republicii 228, bl.
S7A, lîngă Şcoala nr.8, 0753142918
TOPOLOVENI: str. Parcului, bl. P8,
sc. A, parter, tel. 0753142917.

vînd cîini de pazã: ciobãnesc
carpatin ºi ciobãnesc german, preþ
negoc iabil. tel. 0773848893.
(c.190320190013)

ANGAJÃRI
angaJãm doamnã cu domiciliul
în piteºti pentru tocat /c urãþat
legume, preparat salate. tel.
0728119444. (c.180320190013)
caut muncitori calificaþi ºi
necalificaþi în construcþ ii. tel.
0748640530. (c.130320190007)

angaJãm studente /eleve pentru
colaborare sezonierã, terasã
ultracentralã, ospãtãriþe /picoliþe.
tel. 0728119444. (c.1800014)
pizzerie ultracentralã angajeazã
barman /ajutor barman. tel.
0728119444. (c.180320190015)

INTECH INTEGRATION
TECHNOLOGIES
angajează:
■ lăCătuş meCaniC
■ sudori ■ Frezori
■ operator CnC,
■ munCitori
neCaliFiCaŢi.
CV-urile se depun la adresa
de e-mail:
angajari@intech-ind.ro sau
la sediul firmei din strada
Depozitelor nr.10, Pitesti.
Tel. 0787.451.347.
angaJez ºofer taxi. tel.
0749112309. (c.180320190016)
angaJez ºofer taxi, avantajos.
tel. 0741343358. (c.1803217)
societate angajeazã muncitori
calificaþi în construcþii, cu permis.
salariu
mot ivant.
tel.
0764444563. (c.180320190019)
s.c. angaJeaz ã lãcãtuºi
mecanici, sudori electrici ºi co 2 ºi
electromecanic. salariu net 2.300
lei. tel. 0726348221. (c.f. 8654. )
angaJez º oferi tir, cu
experienþã, pe relaþia românia turcia. tel. 0725561093. (c.1022)
fast- food angajeazã casier ºi
personal bucãtãrie. nu necesitã
experienþã. tel. 0763886752;
0766403367; dupã ora 12.00.
(c.150320190023)
angaJãm
analist c alit ate,
programator producþie, macaragii
pod rulant ºi operatori fabricaþie.
salariu 2.400 lei. oferim contract
perioadã nedeterminatã, prime
anuale.
tel.
0765432232.
(c.150320190026)
angaJez personal spãlãt orie
auto, str. m. vodã, nr. 25, piteºti.
tel. 0722669511. (c.1703014)
restaurant albota angajeazã:
ospãtar ºi ajutor bucãtãreasã. tel.
0744250861. (c.180320190003)
s.c. angajeazã ºofer începãtor
pentru tir pe comunitate. tel.
0722394722. (c.120320190048)
angaJãm
zidari,
maistru
construct or
st ructuri.
tel.
0744348924. (c.130320190013)
angaJez ºofer cam ion 24 t,
curse fixe externe româniaungaria, tur- retur. 0744481015.
(c.130320190008)
angaJez ºofer cam ion 7.5 t,
românia- italia, tur- retur. tel.
0722402574;
0761294954.
(c.130320190038)
firmã de construcþii din piteºti
angajeazã muncitori calificaþi ºi
necalificaþi. salariu 3.000 lei. tel.
0730066410. (c.140320190030)
angaJez ºofer tir pentru curse
românia- turcia. salariu motivant.
te l .
0743845217.
(c.140320190004)

PIERDUT:
Licenţă transport ocazional naţional LTP- 1055767, nr. doc
55464/ 05.03.2015; licenţă transport ocazional naţional LTP
-1055767, nr. doc. 74346/ 07.07.2017; licenţă transport
ocazional naţional LTP 1055767, nr. doc. 74345/
07.07.2017; licenţă transport ocazional naţional LTP1055767, nr. doc. 74344/ 07.07.2017; licenţă transport
ocazional naţional LTP-1055767, nr. doc. 74343
/07.07.2017;licenţă transport ocazional naţional LTP1055767, nr. doc. 74342 /07.07.2017; licenţă transport
ocazional naţional LTP-1055767, nr. doc. 87319 /
24.12.2018; licenţă transport ocazional naţional LTP
1055767, nr. doc. 79037/ 27.09.2017; licenţă transport
ocazional naţional LTP 1055767, nr. doc.79037/ 27.09.2017;
licenţă transport ocazional naţional LTP 1055767, nr.
doc.79036/ 27.09.2017; licenţă transport ocazional naţional
LTP 1055767, nr. doc.79035/ 27.09.2017; licenţă transport
ocazional naţional LTP 1055767, nr. doc.79034/ 27.09.2017;
licenţă transport ocazional naţional LTP 1055767, nr.
doc.79033/ 27.09.2017; licenţă transport ocazional naţional
LTP 1055767, nr. doc.79032/ 27.09.2017; licenţă transport
ocazional naţional LTP 1055767, nr. doc.79031/ 27.09.2017;
licenţă transport ocazional naţional LTP 1055767, nr.
doc.79030/ 27.09.2017; licenţă transport ocazional naţional
LTP 1055767, nr. doc.79029/ 27.09.2017; licenţă transport
ocazional naţional LTP 1055767, nr. doc.79028/ 27.09.2017;
licenţă transport ocazional naţional LTP 1055767, nr.
doc.79027/ 27.09.2017; licenţă transport ocazional naţional
LTP 1055767, nr. doc.79026/ 27.09.2017; licenţă transport
ocazional naţional LTP 1055767, nr. doc. 69504/
31.10.2016, eliberate de ARR Argeş, aparţinînd S.C.
SECRET STARLINE AG SRL. Se declară nule.

Ziarul nostru îºi rezervã dreptul de a-ºi selecta clienþii
pentru anunþurile de micã publicitate.
s.c. Kranz eurocenter srl
angajeazã macaragii, pentru
macara-t urn, cu atestat ºi
experienþã. ªantierul se aflã în
mioveni. oferim cazare ºi salarii
atractive! relaþii: 0752107853;
021 /3150931. (c.o.p.)
s.c. angajeazã faianþari, zugravi,
rigipsari, muncitori necalificaþi. tel.
0760777077. (c.110320190021)
angaJez personal spãlãtorie
auto cu ex perienþ ã. tel.
0742662666. (c.110320190035)
angaJez
spãlãtor
a u to ,
ªtefãneºti. program ºi salariu
motiv ant. tel. 0757865577.
(c.110320190008)
angaJez ºofer tir 20 t one,
pentru intern; tur-retur ºi
comunitate. t el. 0767772001.
(c.110320190120)
angaJez v înzãtoare magazin
îmbrãcãmint e,
piteºt i.
te l .
0728571223. (c.c: 0001870)
grãdiniþa îngeraºii angajeazã
persoanã pentru bucãtãrie. tel.
0762176406, între orele 10,0017.00. (c.c: 0001867)
angaJãm ºofer 3.5 t pentru
comunitate. t el. 0786804361.
(c.c: 0001869)
angaJez contabil. salariu
atractiv.tel. 0720662162. (c.b.f.
8760)
centru l de meserii argeº cursuri autorizate: frizerie- coafurã
-manichiurã, stilist unghii, bucãtar,
ospãtar, mãcelar, constructor,
sudor, st ivuitorist aviz iscir ,
cofetar, agent securitate, infirmier,
instructor, altele. minim 400 lei,
sprijin
angajare.
cã u t a m
colaboratori înscriere curs anþi,
comision mot ivant. înscrieri în
strada zorilor nr. 18 piteºti, (l-v 918). r elaþii: c entrul n ational:
0763247477;
0726964482;
0751855929; c ursuri_romania
@yahoo.com (c.f. 2943)
angaJãm ºoferi cu experienþã
camionetã 7.5 t, tur- retur.
0727721577. (c.100920180008)
angaJãm femeie de serviciu
pentru as ociaþie de proprietari
gãvana
iii.
0724857373.
(c.060320190004)
angaJez medic generalist. tel.
0743971083. (c.060320190014)
angaJez fete (recepþionere ºi
cameriste). tel. 0728057242.
(c.070320190003)
firmã angajeazã meseriaºi în
termosistem. 140 lei. 0741931413.
(c.040320190013)
angaJez fatã pentru grãtar,
cu/fãrã experienþã. autogara
veche, tî rgul din vale. tel.
0744356419;
0740186109.
(c.040320190064)
ser vic e
auto
autorizat
angajeazã
m ecanic
a u to .
salarizare
deosebitã.
te l .
0749592078. (c.040320190006)
angaJãm barman cu sau fãrã
experienþã. t el. 0741205122;
0741205121. (c.150320190014)
angaJãm personal spãlãtorie ºi
vulcaniz are
auto.
te l .
0770605007. (c.150320190018)
s.c. angajeazã: zugravi, montatori
gresie faianþã, montatori gipscarton.
0728207620.
(c.180320190046)
angaJez ºofer taxi (de noapte).
tel.
0741040978.
(c.180320190048)
angaJez ºof eri pentru 7.5 t,
curse externe. 0749261410;
0731344804. (c.c: 0001828)
angaJez personal magazin
albota, domiciliu împrejurimi. tel.
0728107823. (c.010320190002)
angaJãm electromecanic. t el.
0751823169. (c.140320190037)
angaJez muncitori calificaþi ºi
necalificaþi în
construcþii,
buldoexcavatorist ºi ºofer cu sau
fãrã experienþã, posesori permis
cat. b,c. salariu atractiv+ bonuri.
tel.
0744324676.
(c.150320190011)
s . c.
angajeazã
m uncitori
necalificaþi.
0736373575.
(c.271120180008)
s.c. angajeazã ºofer categ. d,
maxi-taxi.
0744352127;
0726514020. (c.270220190005)

vreau sã am un
loC de munCã!
solicit angajare ca zugrav.
07451426812.
cãm in de bãtrîni angajeazã
infirmiere ºi îngrijitoare. tel.
0724510150. (c.180320190006)
s.c. angajeazã sudori ºi lãcãtuºi
confecþii metalice. 0736373575.
(c.280220190002)
angaJez vînzãtoare magazin
alim entar, zona bascov. tel.
0799333339. (c.280220190035)
s.c. teXtil melania angajeazã
confecþioneri textile cu sau fãrã
experienþã. tel. 0731049505.
(c.190320190002)
s.c. angajeazã personal pentru
fabricã de tîmplãrie al ºi pvc,
salariu atractiv. tel. 0745671562.
(c.150320190005)
angaJez meseriaºi în construcþii,
salariu atractiv. tel. 0766301300.
(c.150320190006)
s.c . angajeazã muncitori în
construcþii pentru deplasãri în þarã.
asigurãm: transport, cazare,
diurnã. posesorii de permis cat. b
constituie
avantaj.
tel.
0746202750. (c.070220190017)
restaurant zaraza angajeazã:
ajutor de bucãt ar ºi personal
spãlat vas e. tel. 0786406490.
(c.180320190052)
s.c. mecaflor invest srl cu sediul
în mãrãcineni angajeazã frezor
universal ºi bohwerk af 63 . tel.
0746270850. (c.180320190043)
salon în centru închiriazã post
manichiurã ºi post c oafor.
avantajos.
0763799700.
(c.190220190003)
angaJãm fatã în tg. sãptãmînal
(program:
vineri,
sîmbãtã,
duminicã). tel. 0743018506.
(c.190320190013)
eXclusive agency videochat
piteºti
angajeazã
doamne/domniºoare, în condiþii de
lux. posibilitate platã zilnicã ºi
caz are.
te l .
0784914244.
(c.c:0001727)
s.c . Kranz eurocenter srl
angajeazã ºofer automacaragiu cu
experienþã. firma se afla în
bucureºti. salariul negociabil.
relatii
la:
0752107853;
0213/150931. (c.o.p.)
caut colaboratori în domeniul
asigurãrilor, platã peste 5.000 lei,
lunar.
t el.
0770534390.
(c.190320190010)
angaJez / caut colaborare cu
expert contabil s au m embru
ceccar, (program contabilitate:
ciel), birou topoloveni, activitate
transport marfã intern ºi
internaþional
ºi
exploat ãri
forestiere. tel. 0726739885. rog
cv-uri
la
email:
ma r i o fo re s tg m n @ ya h o o . co m
(c.190320190011)
angaJez elec tricieni reþele
electrice. tel. 0759018075.
(c.190320190023)
s.c. angajeazã croitor /designer
vestimentar, îmbrãcãminte damã.
tel. 0767702333. (c.190320129)
garden pub angajeazã lucrãtor
bucãtãrie, fãrã experienþã. tel.
0755782046, dupã ora 10,00.
(c.c: 0001840)
garden pub angajeazã bucãtar
ºi ajutor bucãtar.
tel.
0755782046, dupã ora 10.00.
(c.c: 0001829)
angaJez îngrijitor bovine. ofer
salariu, cazare º i mas ã.
0722150370. (c.190320190031)

ANGAJEZ

dulGheri şi
Fierari betonişti
cu experienţă. Salaiu net
2.500- 4.000 lei. Tel.
0724028882; 0724026408.

restaurant
angajează

ospătar.
tel. 0722585107.
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matematicã orice nivel. prima
ºedinþã gratis. posibil acasã la
elev.
0726348243.
(c.070320190046)
meditaþii matematicã cls. v-viii
(inclusiv liceul militar), germanã.
0726727622. (c.120320190067)
profesoarã meditez limba ºi
literatura românã, englezã,
spaniolã, rusã. testãri. avantajos.
0733235258.

MAGIE
NAdIA din Bascov. vine
în ajutorul celor care au
probleme cu cele mai
puternice descîntece.
dezleagã blesteme,
împacã cãsnicii, scoate
argintul viu.
0753410904. (c.c:
0072133)

MATRIMONIALE

Miercuri, 20 martie 2019

ofer închiriere garsonierã, cf. 1,
ex erciþiu, 150 euro. tel.
0771756155. (c.180320190025)
ofer închiriere apartament calea
bucureºti. tel. 0787631005. rog
seriozitate. (c.180320190029)
primesc în gazdã bãiat sau fatã.
tel.
0756423441.
(c.190320190003)
ofer închiriere o camerã la casã,
lidl depou, pentru un bãiat. tel.
0731535199. (c.190320190006)
ofer spre închiriere apartament
2 camere calea bucureºti. tel.
0765269370. (c.120320190042)
pr imesc în gazdã salariaþi/
salariate, nefumãtoare, termen
lung, trivale. 0348/802539.
(c.120320190062)
ofer casã pentru închiriat la 30
km de piteºti, cu obligaþia de a o
înt reþine ºi pos ibilitatea de a
rãmîne
în
spaþiu.
tel.
0762451669. (c.120320190066)
primesc în gazdã o fatã, zona
trivale- complex 3. tel.
0723467539. (c.140320190029)
of er î nchiriere apart ament 2
camere, ultracentral de lux,
decomandat, preþ 280 euro. tel.
0740510029. (c.110320190013)
ofer spre închiriere apartament
3 camere, mobilat, utilat, centralã,
vis-a-vis de dedeman, perioadã
lungã 250 euro. tel. 0744314883.
(c.110320190034)
primesc în gazdã, str. sf. vineri.
tel.
0751769263.
(c.110320190019)
of er î nchiriere apart ament 3
camere, complet mobilat, gãvana
3- Q uri. tel. 0761671504.
(c.060320190001)
garsonierã curte, prundu, 1
bãiat500.
0743922377.
(c.060320190009)
ofer închiriere garsonierã conf. i,
t. vladimirescu, 200 euro. tel.
0753015595. (c.080320190010)
ofer închiriere camerã, la casã,
zonã centralã, (fete). 0738260510.
(c.080320190002)
of er închiriere garsonierã,
semicentral (vis a vis spitalul
militar), complet utilatã ºi mobilatã,
preþ 170 euro, negociabil. tel.
0758247217 (c.080320190004)
caut sã închiriez apartament sau
garsonierã, preferabil gãvana.
ofer 600- 700 lei. tel.
0726463303. (c.080320190014)
of er î nchiriere apart ament 3
camere, gãvana 3, mobilat, utilat,
centralã, 300 euro. tel.
0745901041. (c.040320190014)
primesc în gazdã cupluri sau
bãieþi,
craiovei-casã.
0722786405. (c.110320190095)

încHiriez/ vînd apartament 3
camere, et. 1, casa c ãrþii.
0744351371. (c.110320190090)
ofer închiriere camerã la vilã,
craiovei (vizavi tg. sãptãmînal).
preþ 150 euro/ persoanã, utilitãþi
incluse.
tel. 0761155555.
(c.140320190039)
ofer închiriere apartament 2
camere, calea bucureºti, et. 2,
complet mobilat ºi utilat, 1.000 lei.
preferabil familie. 0741015045.
(c.150320190001)
prim esc 1 fatã în gazdã,
trivale.
0755940204.
(c.150320190007)

Mică publicitate

ofer închiriere spaþiu 30 mp, str.
tg. din vale, nr. 7, lîngã
benzinãrie( v is-a-vis aut ogarã).
tel.
0751551022.
(c.180320190020)

Publicitate

Experienţă de peste 15 ani

ABATOR angajează:
■ MĂcelari
■ tranŞatori ■ MĂŢĂrese
■ Muncitori necalificaŢi.

Tel. 0744314995.
Cm COLLECTION
angajează

CROITORESE
pentru lucru în serie,
Salarizare foarte bună +
bonuri valorice.
Program fix 8 ore lucrătoare
Tel. 0744321518
/0728187286.

Agexim Spedition
angajează

Şofer tir
Comunitate şi
tur - retur.
Tel. 0732950039,
0723607608.

mODERN ImPEx SRL

angajează

Şoferi caMion,
pentru transport intern şi Comunitate (prelate şi frig).
Cerinţe: experienţă; atestat; card tahograf.

Salariu pentru extern începînd
de la 2.200 euro.
Tel. 0756 079 536,
e-mail gabrieloprea@modernimpex.ro.

ANGAJEAZĂ:

✔ operatori MaŞini-unelte
seMiautoMate Şi autoMate
✔ operatori cnc
✔ strungari.

Miercuri, 20 martie 2019

Compania noastra ofera: ■ instruire la locul de muncă ■ pachet
salarial motivant ■ tichete de masă ■ transport parţial
subvenţionat ■ mediu de lucru la standarde internationale.

Cei interesati, pot depune un CV, la sediul fabricii din
Pitesti, str. Depozitelor nr.12, judeţ Argeş,
sau prin fax 0248.265.664.

PARTENER PROGRAMUL

CASA
VERDE
PANOURI SOLARE

pentru VARă/IARNă (C.E.)
OfERTA cu montaj, şi în rate.
PANOURI SOLARE pentru energie
termică cu tuburi vidate (de la 175 euro)
şi ENERGIE ELECTRICă cu celule
fotovoltaice (la achiziţionarea unui
sistem se acorda bonusuri)

PREþ DE ImPORTATOR!
Tel. 0744/190.020.

www. panourisolareclem.ro.

Pentru cei care vor să înveţe o meserie!

SC LPG AUTO GREEN
EXPERT SRL,
Piteºti, str. Depozitelor nr. 36
(incinta Ileana Impex, lîngã staþia GPL)
● INSTALAÞII

atP argeș - Casa Sindicatelor, et. 1, ultracentral
ANUNţĂ DESCHIDEREA STAGIUNII GENERALE DE CURSURI A PRIMĂVERII

JOI, 28 MARTIE 2019

Toate cursurile 600 lei şi plata în 4 Tranşe
AUTO GPL
Atelier autorizat CURSURI PE mESERII, autorizate de ministerul muncii si ministerul Educatiei Nationale
● ELECTRICIAN ELECTRONIST AUTO
● mONTATOR PEREţI şi
RAR - montaj, diagnozã, ●● INfIRmIERI
PLAfOANE GHIPS CARTON
● mECANIC AUTO
LUCRATOR IN COmERT

●

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

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
■ Mecanic buldoexcavator
■ Mecanic MiniÎncĂrcĂtor
■ Mecanic excavator pneuri
■ Muncitor necalificat
■ Zidar pietrar ■ Zugrav ■ sudor
■ fierar betonist ■ lĂcĂtuŞ Mecanic.
se oferă salarii atractive şi negociabile.

Relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.

YildiZ entegre
este una dintre cele mai mari
companii din industria prelucrării
lemnului, din lume, fiind producător
de MDF, Parchet şi Uşi, unitatea de producţie din
Oarja, jud. Argeş, CăUTăm:

• stivuitoriŞti cu experienţă şi atestat
• operator introducere date
• operatori producŢie
• laborant
• electricieni.
CV-urile pot fi trimise la adresa noastră de e-mail sau
depuse la sediul companiei: Oarja, str. Yildiz nr. 1 ,
e-mail: recrutare@yildizentegre.ro Pentru mai multe
detalii despre poziţiile disponibile şi cerinţele noastre, ne
puteţi contacta şi la 0377 881 210.

Vă aşteptăm!

● BUCATAR

● STRUNGAR
● ZUGRAV IPSOSAR
- practică în
restaurant, cu preparate culinare ● ZIDAR, PIETRAR, TENCUITOR ● SUDOR autorizat ISCIR
● OSPATAR-CHELNER
● ELECTRICIAN exploatare
● LăCăTUŞ mECANIC
medie şi joasă tensiune
● COfETAR-PATISER
● INSTALATOR instalaţii
● TINICHIGIU VOPSITOR AUTO ● DULGHER, TÎmPLAR, PARCHETAR tehnico sanitare şi gaze

CURSUL DE STIVUITORIST (1.200 lei, include autorizaţia ISCIR)
STAGIU DE INSTRUIRE IN VEDEREA PRELUNGIRII
VALABILITATII AUTORIZATIEI ISCIR-STIVUITORIST - 400 lei

CURSURI AUTORIZATE de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei
Naţionale, în colaborare cu Centrul de Pregatire în Informatică Bucuresti:
● OPERATORI introducere, validare, prelucrare date
● SECRETARIAT INfORmATIZAT - în colaborare cu Centrul de Pregătire în Informatică Bucureşti - 400 lei
● CONTABILITATE: pentru toti intreprinzatorii particulari; evidenta contabila pentru societati comerciale

CURSURI NOI:
■ ADmINISTRATOR ImOBILE (ADmINISTRATOR BLOC) - Cursul este
OBLIGATORIU pentru toti cei care administreaza imobile si ansambluri rezidentiale; conform legii
196/2018-in 12 luni toti administratorii trebuie sa detina un certificat de calificare.
Cursul asigura deprinderile necesare exercitarii acestei profesii - 500 lei
■

fOTOGRAf şi OPTICIAN
CURSURILE SE ORGANIZEAZă ÎN SăLI DE CLASă mODERNE DIN INCINTA
CASEI SINDICATELOR ŞI PRACTICă ÎN ATELIERE DE SPECIALITATE

Certificatele eliberate poartã antetele Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei şi Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului şi sînt recunoscute naþional ºi internaþional.
Înscrieri şi relaţii, pînă joi, 28.03.2019, la sediul din Piteşti, P-ţa Vasile Milea nr. 3, Casa Sindicatelor, et.1,
Secretariatul ,,A”, tel./fax 0348.401.164, tel. 0723 918 928, zilnic, intre orele 9 şi 18.

Angajăm:
- contabil
Telefon 0735308148.
- bucatar
- ospatar,
Detalii la tel. 0728307861.

ANGAJĂM

Şoferi tir
coMunitate
ŞI TUR-RETUR.
salariZare coMunitate:

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

I.P. AUTOmATIC DESIGN S.R.L.
producător de maşini automate, dispozitive hidraulice de
bridare, dispozitive de control, cu cca. 100 de angajaţi

caută în Vederea recrutării:

■ operator Masini debitare
laser/plasMa si abKant
Cerinţe: • abilitati tehnice foarte bune • experienta în operarea
echipamentelor de taiere prin laser, plasma si operarea cu masina de
îndoire Abkant;
Beneficii: salariu negociabil începand de la 2.500 lei net pentru cei cu
experienta.

■ freZor cnc
Cerinţe: • programarea si operarea utilajelor CNC in vederea obtinerii
reperelor in conformitate cu documentatia tehnica pusa la dispoziti •
asigura functionarea masinilor-unelte cu comanda numerica •
experienta si calificare frezor, cunoasterea desenului tehnic, cunostinte
prelucrari mecanice prin aschiere • seriozitate, indemanare,
disponibilitatea pentru lucru pe schimburi.
Beneficii: salariu negociabil începand de la 3.500 lei net pentru cei cu
experienta.

Cautam şi persoane fără experienţă în domeniu capabil să
înveţe, să lucreze în echipă, serios, atent la detalii, cunostinte
de desen tehnic/abilitati tehnice.

roMa2s
transYlvania

■ lĂcĂtuŞ Mecanic
pentru MontaJ dispoZitive

ANGAJEAZĂ

Cerinţe: • cunoştinţe desen tehnic şi experienta în montare dispozitive
hidraulice • experienta relevanta ca lacatus mecanic 2 - 5ani • abilitati
tehnice foarte bune.
Beneficii: salariu negociabil incepand de la 2.500 lei net pentru cei cu
experienta.
Se asigură transport din Pitesti si Costesti, bonuri de masa, asigurare
medicala, prime de Paste si de Craciun, zilele legale libere, sambata
si duminica liber etc.

inginer
ofertare
• domeniul electric •
Asteptam CV-ul la
hr.roma2s@gmail.com
Relaţii, 0722.59.77.34.
ZARIS AUTOCOm
angajează:

- Şoferi distribuitori
- Muncitori necalificaŢi
- gestionari
- electrician cu experienţă pentru utilajele de
panificaţie.

salariu atractiv
Tel. 0724079452,
0729218492.
SOCIETATE COmERCIALă
cu sediul în Piteşti, angajează
- Şoferi categoria B,

- Muncitori
necalificati
în vederea calificarii

CV-urile se trimit la: personal@ipad.ro / Tel. 0248/688760.
SC NEW DESIGN COmPOSITE SRL angajează:
■ Montator subansaMble
■ stivuitorist ■ paZnic

cabine

CV-uri la e-mail: office@newdesigncomposite.ro sau fax
0248615050. Interviurile se vor ţine la sediul firmei din Bdul
Petrochimiştilor nr. 45, Piteşti, vizavi de Vama Piteşti.
Relaţii, la tel. 0744626100.
SCP PImSA cu sediul în com. Oarja Km 102, jud. Arges

angajează operatori producŢie
cu si fara experienţă.
CăUTăm persoane organizate cu simţ de raspundere capabile să lucreze în 3 schimburi.
OfERIm: transport gratuit, salariu atractiv, bonus lunar,
bonus pentru recomandare, bonus de angajare, bonusuri
pentru Paste si Craciun, tichete de masa. Contract pe perioada nedeterminata; posibilitate de ore suplimentare, platite
200%, instruire la locul de munca.
CV-urile se pot trimite prin email la adresa: info@pelzerpimsa.ro sau pe fax la 0348/410900 sau se pot aduce la
sediul firmei. Pentru informatii tel 0799803558; 0729106212.

- operatori ddd.
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Salarii şi facilităţi atractive.
Conditii:• disponibilitate la
program prelungit
• disponibilitate deplasari
Relaţii, la telefon 0746/093290.

piteşti, bdul republicii 1a
tel. 0348/439035

www.curier.ro
e-mail: marian@curier.ro

SC angajează:
■ proiectant gaZe
■ operator pc
lucrĂri birou
■ desenator
■ fierar-betonist
sau dulgher
■ Muncitori
necalificaŢi
■ instalator gaZe
■ excavatorist.
Tel. 0722301315.

SC cu punct lucru în
Ştefăneşti (Platforma IATSA),
angajează:
■

OPERATORI

pe mAŞINA DE INjECţIE
mase plastice, cu/fără experienţă.
■

OPERATORI ExTRUDER

fOLIE cu experienta, salariu
2.700 lei, NET.
Relaţii, la telefon:
0775268081, L-V, 8.00-16.00.

S.C.F. PLASTIC
FACTURY angajează în
Ştefăneşti- Argeş

extruderist folie
cu sau fără experienţă.
Tel. 0721496923.
Tudor Marian;
0724267460.
Doru Guicea.

ANGAjEZ

Şoferi profesioniŞti
- pentru Comunitate şi tur - retur.
Venit lunar net până la 2.500 euro.
- pe relaţia Turcia tur - retur se oferă 400 euro/cursă

Tel. 0725 151 534.

rECrUTEAzĂ în vEdErEA AnGAJĂrII:

FIrMĂ dE COnFECŢII
METALICE cu sediul în
bascov angajează

sudOri CO2.

- ManiPuLanţi de MărFuri
- LuCrătOri COMerCiaLi.

tel. 0744859581.

SC AnGAJEAzĂ:

PutEti tranSmitE Cv-urilE la adrESa dE E-mail:
hr.ppopescu@gmail.com sau prin fAX 0248/270 700.

instaLatOr pentru reţele apă sau gaze
■ eLeCtriCian
■ LăCătuŞ MeCaniC
■ PazniC Cu atestat
■

Cv-uri, se depun la e-mail: comargros@yahoo.com
tel. 0744378026, 0744339891.

SC. ConStruCt StEEl marKEt Srl angajează:
■ MeCaniC utiLaJe de construcţii pentru
reparaţii şi întreţinere ;
■ instaLatOr - edilitare (Apa Canal ) .
Cv: constructsm@yahoo.com, tel 0728303319.
SC argiF Sa angajează:
● EXCAvATorisT.
● MuNCiTori calificaţi şi
necalificaţi ● iNGiNEr/
maistru şantier. Pachet
salarial motivant+ bonuri de
masă. tel. 0248/219309.

ANGAJEZ

şoFEri
bAsCulANtă 8x4
şi bAsCulANtă
luNGă.
tel. 0745349423.

fABriCA DE oŢET ToPoLovENi
angajează LABorANT(ă).
Cv: mail ramona.dragusin@yahoo.com
tel. 0759 018184.

Firmă de construcţii
angajează:

inginer constructor
■ duLgher ■ zugrav
■ Fierar/betOnist
■ tiniChigiu
■ sudOri eLeCtriC şi
autOgen
■ sudOri Phd
■ eLeCtriCieni
■ LăCătuŞi
■ zidar - Faianţar ■
MunCitOri
neCaLiFiCaţi.
■

tel. 0761348179.
LA CEAS angajează
barManOsPătar(Fete),
cu experienţă.
Tel. 0747825143.

ALfA roM CArPAŢi angajează:

OPeratOr Laser debitare tabLe,
cu sau fără experienţă, cunoştinţe medii operare
calculator pentru calificare la locul de munca – 1 post
Pe lîngă salariu, se acordă bonuri de masă şi transport
gratuit pe ruta Piteşti – mărăcineni
Cv şi relaţii suplimentare, la:
recrutare@alfarom.net, 0784207464.
angajăm şofEri
CoNvENŢii MAXi-TAXi
pentru buzoiesti-Costesti,
Ştefan cel mare, dobreştiPriboieni. Salariu atractiv.
Telefon 0722360767.

TAvErNA TEiLor
angajează: OsPătari/

OsPătăriţe.
Condiţii de lucru
avantajoase. Tel.:
0348/457775; 0736543210.

S.C. angajEază
ŞOFeri transoport
persoane, Maxi- taxi
(Cat. d). oferim şi cerem
seriozitate. Salariu atractiv.
Tel. 0741010504;
0744508037.

angajez

angajez

angajEz

COFetar.
cu experienţă.
tel. 0729886887.

ANGAjăM

rEsTAurANT BrăDET
angajează

buCătar CaLiFiCat şi
aJutOr în buCătărie.
Salariu atractiv. Program:
l- v, 08.00- 16.00. tel.
0742296035; 0735888888.

firmă de contabilitate
primară angajează

CoNTABiL
pentru contabilitate
primară.
Tel. 0758026265.

croitorese şi călcători
Oferim salarizare deosebită +
bonuri de masă + transport.
Relaţii, la tel. 0730 030 066.
restaurant shaker Events
angajEază:
■ LuCrătOr în
buCătărie ■ FeMeie
de serviCiu
■ OsPătar ■ barMan.
tel.: 0766-959.959;
0766-692.333.

restaurant
angajează

aJutOr buCătar
cu experienţă.
Salariu motivant.

Tel. 0727828501.

CoNvoCATor AL ADuNării GENErALE
EXTrAorDiNArE A ACŢioNAriLor AGA EMuL- BiT srL
În conformitate cu prevederile art. 35, lit. a, coroborat cu art.37 şi
art. 38 din actul Constitutiv al S.C. aga Emul- bit Srl actualizat
la 28.02.2017, aprobat prin hotărîrea nr. 1/ 28.12.2017 şi
prevederilor art. 195, alin. 3, al legii Societăţilor Comerciale, nr.
31/ 1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
administrator agaCHE CoStiCă, al societăţii AGA EMuL- BiT
srL- persoană juridică română cu sediul social în sat. valea marePodgoria, oraş Ştefăneşti, str. Coasta Cîmpului, nr. 79 b, jud.
argeş, înregistrată la registrul Comerţului argeş, sub nr. j03/ 371/
2009, avînd cod unic de înregistrare 25283654,
CoNvoACă:
ADuNArEA GENErALă EXTrAorDiNAră A ACŢioNAriLor
pentru data de 03.04.2019, ora 10.00 la adresa sediului social,
situat în sat. valea mare- Podgoria, oraş Ştefăneşti, str. Coasta
Cîmpului, nr. 79 b, jud. argeş, la care sunt îndreptăţiţi să participe
şi să voteze cei 2 acţionari. În cazul în care la prima convocare nu
se realizează cvorumul legal şi statutar de prezenţă, agEa se va
ţine conform art. 193, alin. 3, în data de 14.04.2019, ora 12.00, în
acelaşi loc cu aceeaşi ordine de zi.
orDiNEA DE Zi:
1. dizolvarea anticipată şi lichidarea voluntară a AGA EMuL -BiT
srL.
2.numirea unui lichidator, stabilirea atribuţiunilor acestuia în
conformitate cu dispoziţiile legale şi statutare şi a onorariului ce
urmează a fi achitat;
3. Stabilirea modalităţii de împărţire a activelor rezultate din
lichidarea aga Emul -bit Srl. Capitalul social al aga Emul bit Srl. este format din 51.811 părţi sociale, fiecare parte socială
deţinută dînd dreptul la un vot în adunarea generală.
materiale informative şi întrebări privind ordinea de zi: începînd cu
data publicării convocatorului şi pînă la data stabilită pentru
desfăşurarea adunării generale, pot fi obţinute de către acţionari,
de l a sediul social.

ŞOFeri.
tel. 0723276932.

CATYoN TECH ProDuCT
Piteşti angajează

MOntatOri şi
COnFeCţiOneri
tâmplărie Al şi PvC cu
sau fără experienţă.
Tel. 0722 434 694.

sC METroPoL srL
angajEază

buCătari
aJutOr buCătar
OsPătari.
tel. 0248222407.

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

SPITALUL JUDEEAN DE URGENĂ PITEȘTI, cu sediul

în: localitatea PITEȘTI stradă ALEEA SPITALULUI nr. 36 jude-ul
ARGEȘ organizează concurs, in baza H.G. nr. 286/2011,
modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014, pentru
ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:
Denumirea postului:

ASISTENT MED GENERALIST - 7 POSTURI

Condiţii specifice de participare la concurs:
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- studii de specialitate postliceale/ superioare,
- 6 luni vechime in specialitate
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă:
data 09.04.2019, ora 09.00.
Proba interviu:
data 12.04.2019, ora 09.00.
Dată limită până la care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este 02.04.2019.
Date contact: Birou personal, tel: 0248/ 2087.150, int. 177.

angajez vînzătOr staţie gPL,
cu sau fără experienţă.
Se oferă carte de muncă, salariu+comision
din vînzări. Tel. 0722/252060.
s.C. sTAr TrADiNG iMPEX s.r.L.
angajează pentru fabrica nouă de
prefabricate din albota

2 ŞOFeri,
Categ. C+e, cu atestat marfa si agabaritic
vino alături de noi, într-o societate aflată în plină dezvoltare, într-o echipa dinamică şi cu atitudine pozitivă.

Oferim salariu atractiv!
asteptam Cv-ul tau la e-mail: hr@startrading.ro
telefon 0749031715, fax 0248606071.

SoCiEtatE ComErCiala
angajează

deserventi (ifroNisTi)
pentru buldoExCavator si
ExCavator, utilajE noi.
viitorii angajati trebuie sa aiba permis de
conducere categoriile b si C si atestat de
masinist sau diploma de mecanic utilaje.

Se ofera salariu fix plus bonusuri!
Detalii la tel. 0729868950.
INFORMARE
OMV Petrom S.A., Zona de Produc$ie III Muntenia Vest,
cu sediul în Pitești, bulevardul Republicii nr. 160, jude-ul
Argeș, solicită de la A.N. ”Apele Române”, Administra-ia
Bazinală de Apă Argeș - Vedea, AVIZ DE GOSPODARIRE A
APELOR pentru investi-ia „Conductă de amestec sonda
3408 Slătioarele și L.E.A.„ propus a fi amplasată în
comunele Moșoaia și Poiana Lacului, jude-ul Argeș.
Informa-ii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
gospodărire a apelor se pot ob-ine de la solicitantul
de aviz, la adresa men-ionată.
Observa-iile publicul se primesc la sediul solicitantului sau
la adresa Administra-ia Bazinală de Apă Argeș Vedea, str.
Calea Câmpulung nr.6-8, Pitești, jude-ul Argeș.

vîNZăToArE
MAGAZiN ALiMENTAr
NoN-sToP, str. Teilor.

tel. 0744435772.
rEsTAurANTuL
TrATToriA by Garden Pub
angajează AjuTor
BuCăTAr. Experienţa
constituie un avantaj. oferim
salariu motivant şi alte
beneficii. Tel. 0786029274.

AFC Gsm
angajează

luCrător
ComErCiAl.
tel. 0768577411.
sC HiDro GAZ PiPE srL
angajează pentru atelierul
de confecţii metalice:
- LăCăTuşi confecţii
metalice.
- suDori electrod şi
Co2.
relaţii, la tel:
0348/ 420430; e-mail:
office@hidrogaz.ro

fErMă AGriCoLă,
angajează

suPErMArkET
fAvoriT angajează:

MeCaniC utiLaJ

Casier/vînzătOr,

(tractor, combină).
salariu atractiv.
Tel 0758.012.594

pentru magazinele:
Crinului şi Exerciţiu.
Tel. 0724161490.

Pensiune Piteşti
angajează

S.C. angajEază

CaMeristă.
salariu 1.700 lei +
o masă.
tel. 0744313776.
SC angajează:

- suDor
- LăCăTuş
MECANiC
Se cere experienţă.
Tel. 0720689965.

hr
reCruiter
detalii, la 0735 533 811.
rEstAurANt
angajează

barMan
cu experienţă.
tel. 0727828501.

s.C. CoNsTruCŢii
angajează urgent
şofEr, categ. b si C
pentru deplasare în germania

oPErATor
BuLDoEXCAvATor.
Tel. 0729101887.
angaJăM

asistent/ă
pe ambulanţă
particulară.
tel. 0771558244;
0733100251.

s.C. CoNTiNENTAL
angajează:

- LăCătuŞi COnFeCţii
MetaLiCe, salariu 3.500 lei
net(în mînă) - 1 post.

- duLgher- Fierar, salariu

TrANsPorT PErsoANE
CATEGoriA D.
tel. 0722360767.

3.000 lei net (în mînă) - 3 posturi.
- sudOr argon salariu 3.000 lei
net (în mînă).

Firmă angajează

detalii la tel. 0736944736.

angajăm

şofEri

şofEri
pentru excursii în
ţară cu AuToCArE
sETrA. tel. 0751360767.
ANGAJEZ

ospătAri şi
bArmANi.
salariu atractiv.
tel. 0726152620;
0740679836.
SC angajează

agenţi de vînzări
pe segmentul
Non-food, salariu fix
plus comision.
Tel. 0740.077.778.
E-mail: office@ccconcept.ro

staţiunea de Cercetare - Dezvoltare şi Experimentare - Producţie Piteşti organizEază SElECţiE în vederea ocupării
unui post - îNGrijiTor CLăDiri (fEMEiE DE sErviCiu) la sediul unităţii, Piteşti, str. trivale, nr. 82 bis.
Condiţii de participare.
1) Cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii
pentru participarea la verificarea aptitudinilor;
2) Curriculum vitae;
3) diplomă care atestă studiile (minim studii gimnaziale);
4) adeverinţă medcială de la medicul de familie;
5) recomandare de la ultimul loc de muncă;
6) Certificat cazier judiciar;
7) bi sau Ci (original şi copie). Selecţia se va face după o probă
practică şi un interviu, care vor avea loc în data de 03.04.2019,
ora 9,00, la sediul unităţii. depunerea contestaţiilor se poate
face în termen de trei zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor
selecţiei.
relaţii suplimentare, înscrierea şi depunerea dosarelor se
va face la sediul unităţii, din Piteşti, str. Trivale, Nr. 82bis,
pînă la data de 01.04.2019. Telefon: 0248/220397.
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ANuNT PuBLiC 1
sC NiCoLE AsisT LoGisTiC srL, cu sediul social in municipiul
Pitesti, str. dn 65 b, Km 4+412(autostrada), jud arges ,titular al
planului/programului “Construire HALE depozitare si servicii”
din localitatea Pitesti, strada dn65-b, Km 4+412 (autostrada),
arges, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si
declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul
agentiei regionale pentru Protectia mediului Pitesti, din
localitatea Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50a, jud. arges, sau aPm
arges, de luni pana joi intre orele (9.00 – 11.00).
observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul
a..P.m. arges, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

cu atestat. Tel.
0771558244; 0733100251.

PUBLICAŢIE dE vînzArE
Se aduce la cunoştinţa generală, că în ziua de 22 martie 2019, ora 12,00,
în Piteşti, str. victoriei nr. 14., jud. argeş, se vinde prin licitaţie publică,
în baza titlurilor executorii reprezentate de contract amanet nr. 53
343/50896 din 01 august 2017, contract amanet nr. 53 344/49 051 din 01
august 2017, contract de amanet nr. 53 345/49362 din 01 august 2017,
contrract de amanet nr. 53 346/49 667 din 01 august 2017 şi contract de
amanet nr. 53 348/48 394 din 01 august 2017, proprietatea debitorului
Costache marius iulian, cu domiciliul în bascov, sat mica, nr. 23, jud.
argeş, respectiv:
- 22 bjuterii din aur, în greutate totală de 230,42 grame. bunurile se vor
vinde în bloc, la preţul de pornire de 27.000 lei;
- 3 inele confecţionate din aur în greutate titală de 7,560 gr; un lanţ cu
pandant din aur în greutate de 112, 180 gr; o verighetă din aur 4,870 gr;
un inel tip ghiul din aur în greutate de 10,46 gr; un inel tip ghiul din aur în
greutate de 18,12 gr; 4 inele din aur în greutate totală de 16,36 gr; 3
perechi de cercei din aur în greutate totală de 10,080 gr; două brăţări din
aur în greutate de 12,83 gr; 3 lanţuri din aur în greutate totală de 37,96 gr.
În cazul în care creanţele creditorilor următori nu vor fi acoperite la acest
termen se va proceda, în aceeaşi zi, la o nouă licitaţie în condiţiunile prevăzute de art 769 nCPC.
Cei care pretind vreun drept asupra mobilului descris mai sus, vor aduce
la cunoştinţă executorului judecătoresc marius radu, dreptul pretins, pînă
la data licitaţiei, în termenul şi sub snacţiunea prevăzută de lege.
Persoanele care vor să cumpere bunurile trebuie să depună ofertă de
cumpărare pînă la data licitaţiei, să consemneze la banca Comercială
română în contul ro65 rnCb 0266 0691 1953 0002, la dispoziţia executorului judecătoresc, o garanţie ce reprezintă 10%, din preţul de pornire
la licitaţie şi să se prezinte la data şi locul stabilit pentru vînzare.
Prezenta publicaţie de vînzare, a fost afişată astăzi, 14 martie 2019, la
locul licitaţiei, urmînd a fi afişată şi în locurile prevăzute de art. 762 nCPC.
licitaţia publică, are loc spre despăgubirea creditorului tEHnogold
invESt iFn S.r..l., cu sediul în Piteşti, str. victoriei nr. 14, jud. argeş.
Executor judecătoresc, Marius radu

miercuri, 20 martie 2019

SC MATO SRL
Piteşti(dedeman) + Ştefăneşti(blocuri),
angajează

aMbuLanţier

Biroul Executorului judecătoresc rADu MArius
din Circumscripţia judecătoriei brezoi
dosar nr. 30/2018
Sediul: brezoi, str. Eroilor nr. 163, jud. vîlcea.
nr. 30, din 14 marie 2019.

publicitate

LAZăr LoGisTiCs
cu activitate în domeniul depozitări/logistică

