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Angajăm contabilă cu experienţă.

M AT R I M O N I A L E

Domn şaten, cu ochii
verzi, 60 ani, 1,72 cm,
80 kg, doresc cunoştinţă
pentru o relaţie serioasă
cu o doamnă cu vârsta
între 50 şi 60 ani.
Ofer moştenire proprietatea.
Telefon: 0720-366.434.

Informaţii la telefon: 0746-456.229.

SOCIETATE COMERCIALĂ

angajează

muncitori
necalificaţi
în construcţii

ÎNCHIRIERE

Informaţii la tel. 0354-100.063.
• Dau în chirie garsonieră în municipiul Hunedoara,
zona 22 Decembrie, bloc. CM4. Telefon: 0723-689.594.

ACOMIN SA
angajează

VÂ N Z Ă R I

CUMPĂRĂRI

Vând teren intravilan
în Cristur, Deva,
str. Uliţa Mare, FN,
total suprafaţă 2.020 mp,
deschidere stradală – 17,5 mp,
unic proprietar cu acte la zi,
toate utilităţile la poartă.
Relaţii la telefon: 0744-324.411
sau Cristur, nr. 53 şi 59.

• Cumpăr DACIA 1300, A.F. între anii 1970 şi 1990 stare originală, bună. Telefon: 0742-809.331.
• Cumpăr motociclete vechi, defecte, mărcile SIMSON,
MZ, ZUNDAPP, DKW, NSU, Mobra. Informaţii la telefon:
0742-809.331.
• Caut garsonieră în Deva, parter sau etajul 1, zona
Pieţei sau Iuliu Maniu. Telefon: 0254-233.583.
• Vând în Simeria casă cu 4 camere, CT, instalaţie pe
cupru, pivniţă, fântână, dependinţe, grădină de 721
mp, suprafaţa casei 130 mp, parţial mobilată, anul construcţiei 1960. Preţ 42.000 euro. Tel. 0720-548.122.
• Vând casă cu 2 camere în Cărăstău, suprafaţă 75 mp,
400 mp curte, 12.000 euro preţ la vedere, utilităţi apă,
curent. Telefon: 0758-747.072.
• Vând 2 maşini pentru programul Rabla. Preţ convenabil. Relaţii la tel.: 0742-495.774 şi 0753-486.719.
• Vând casă cu grădină în supraf. de 2.470 mp, din cărămidă pe fundaţie de piatră solidă, cu pivniţă zidită în
piatră, 3 camere mari de 4×4 cu cămară şi loc pentru
baie, cu sursă de apă proprie, grădină bio cu pomi fructiferi, gard de beton cu porţi de fier, anexe gospodăreşti
în satul Fizeş, com. Băiţa, lângă şoseaua Deva-Băiţa, la
distanţă de 17 km de Deva (15 min. de mers cu maşina),
preţ negociabil. Tel. 0769-223.207 şi 0726-392.735.
• Vând casă în Deva, P+E, supraf. totală 750 mp, casa
suprafaţă 200 mp, utilităţi, curte mare, garaj, grădină,
intrare şi ieşire din 2 străzi, bună şi pentru privatizare,
ieşirea are 15 m lăţime, poate intra sau ieşi şi un
TIR. Preţ negociabil, la vedere. Informaţii la telefon:
0720-719.858.

mecanici de utilaje
(buldozerist, excavatorist, buldoexcavatorist)
CV-urile pot fi depuse până în data de 31 decembrie 2018, la sediul din Deva, str. Ulpia,
nr. 15, sau pot fi trimise prin e-mail la adresa:
office.deva@deva.acomin.ro
sau prin fax la nr.
0254.218.151.

Oferim salarii
motivante!
Informaţii la tel.
0254.215.770.

Firmă de construcţii din Deva
angajează

muncitori de etnie maghiară.
Informaţii la telefon 0723-689.594.
Rog seriozitate.
Societate comercială angajează

c o n t a b i l,
pentru evidenţă primară.
Se cere:
experienţă în domeniu,
domiciliul stabil în Deva.
Informaţii la telefon:
0722-281.876.

Societate comercială din Deva angajează
patiser calificat, absolvent după 2013.
Mai multe informaţii la telefon:
0766-076.600.

angajează

MECANICI AUTO şi ELECTRICIAN AUTO
Salarii atractive.
Tel. 0766-068.831.
E-mail: mcainvestdeva@yahoo.com
S.C. LECONFEX S.R.L.
angajează

şofer,
un contabil şi
manipulant marfă.
Informaţii la tel. 0741-218.406, 0728-175.124.

ANUNŢURI PUBLICE
VIA TERRA EXPEDIŢII angajează
şoferi profesionişti, posesori ai cat. C, E,
card tahograf şi atestat marfă, pentru curse
externe fixe, România – Turcia şi retur.
Diurna fixă 500 euro/cursă, încasată după efectuarea
decontului, plus salariul de încadrare
(efectuăm mediu 2,5 – 3 curse, în funcţie de lună).
Între curse sunt între 3 şi 5 zile libere.
Parcarea, alimentarea, întreţinerea şi reparaţii în
garajul şi atelierul propriu cu personal specializat.
Relaţii în Deva, str. Portului, nr. 1,
tel. 0723-224.694, mail: office@viaterraexpeditii.ro

Fermele ADO
angajează:

S.C. LECONFEX S.R.L. angajează şofer,
un contabil şi manipulant marfă.
Informaţii la telefoanele:
0741-218.406, 0728-175.124.

Firmă de curăţenie angajează personal
pentru scări de bloc.
Relaţii la telefon: 0744-439.530.
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Inginer zootehnist
Inginer agronom
Inginer horticol
Inginer mecanic
Inginer tehnolog (produse lactate)
Operator recepţie-pasteurizare
(produse lactate)
Preparatori produse lactate
Lucrător comercial, salariu 1.400-1.500 lei
Îngrijitor animale
Tractorist furajare
Tractorist
Mecanic agricol
Electrician auto
Mecanic utilaje agricole
Drujbist calificat
Tafist calificat
Fochist autorizat
Muncitor necalificat în agricultură

Oferim salariu atractiv şi bonusuri din realizări.

Tel. 0734-779.429, între orele 8 şi 16.

ASOCIAŢIA COMPOSESORALĂ SILVACOMP - SILVAŞU
DE JOS, NR. 55, JUDEŢUL HUNEDOARA, anunţă publicul
interesat asupra declanşării etapei de încadrare în vederea
obţinerii avizului de mediu conform HG 1076/2004 pentru
amenajamentul silvic din U.P. I Silvacomp-Silvaşu de Jos.
Amenajamentul silvic poate fi consultat la sediul R.P.L. Ocolul Silvic Valea Haţegului R.A., comuna Densuş, str. Principală, nr. 35C, judeţul Hunedoara din data de 10.12.2018,
între orele 8:30 şi 16:00. Publicul interesat poate transmite
în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 28.12.2018,
la APM Hunedoara, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, Deva, e-mail
office@apmhd.anpm.ro, de luni până vineri, între orele 9:00
şi 14:00.
S.C. SUPERCOM S.A., cu sediul în localitatea Bucureşti,
str. Gherghiţei, nr. 23C, sector 2, anunţă depunerea solicitării pentru eliberarea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „Punct de lucru”, situat în localitatea Petroşani, str.
Oltului, nr. 2, jud. Hunedoara.
Informaţii se pot obţine la sediul APM Hunedoara, din
Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, de luni până vineri (orele 8
– 16).
Eventualele sesizări şi reclamaţii pot fi depuse în termen
de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.
PRIMĂRIA COMUNEI DENSUŞ, cu sediul în localitatea
Densuş, str. Principală, nr. 154, anunţă elaborarea primei
versiuni a Amenajamentului comunei Densuş, U.P.I –
Densuş şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul APM Hunedoara, Deva, str. A. Vlaicu, nr.
25, de luni până joi, între orele 8:00 şi 16:30, şi vineri,
între orele 8:00 şi 14:00.
Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul
APM Hunedoara în termen de 18 zile calendaristice de la
data prezentului anunţ.
PRIMĂRIA COMUNEI DENSUŞ, cu sediul în localitatea
Densuş, str. Principală, nr. 154, anunţă elaborarea „PROIECTULUI DE AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJIŞTILE PROPRIETARILOR ŞI/SAU DEŢINĂTORILOR LEGALI
AI COMUNEI DENSUŞ” şi declanşarea etapei de încadrare
pentru obţinerea avizului de mediu.
Consultarea proiectului de amenajament se poate realiza
la sediul APM Hunedoara, Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, de
luni până joi, între orele 8:00 şi 16:30, şi vineri, între orele
8:00 şi 14:00.
Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul
APM Hunedoara în termen de 18 zile calendaristice de la
data prezentului anunţ.

