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Un anunþ (aprox.15 cuvinte) - 1,5 lei! Pentru 5 lei,
“Evenimentul.Muscelean” vã oferã patru apariþii.
Doriþi sã daþi
un anunþ? sau
Aþi pierdut acte?
Doar atât vã costã, la
“Evenimentul Muscelean”!

Autorizaþie de mediu
Pierdere acte firmã
Pierdere paºaport
Pierdere carnet de asigurat
Pierdere carnet de ºomer
Pierdere carnet de student
Pierdere legitimaþie de handicap

30 lei
5 lei
5 lei
5 lei
5 lei
- gratuit
- gratuit

Anunþ mica
publicitate
persoane
juridice
în pag. 10,11,

între 5 - 30 lei

SC IMOBIL.SERVICE.22 SRL

Agenþie Imobiliarã
Birou Topografie Cadastru

ºvânzãri ºcumpãrãri
ºînchirieri ºconsultanþã
ºasistenþã imobiliarã

GRATUIT publicitate ºi vizionare
Comision vânzare 0,5 %; cumpãrare 0,5%
str. Dumitru Lazea, nr. 8, bl. 22, sc. B, ap.2, vis-a-vis de Poºta Viºoi, tel. 0248/531.544; 0743.093.855 sau 0743.093.852

GARSONIERE
Vând garsonieră dublă, 43 mp,
bloc 1, zona Rotunda, etaj 2, standard. Preţ 7.500 euro. Tel.
0741.354.384
(C. 2).
(C.270720170021)
Vând garsonieră, etaj 4, cu acoperiş, termopan, gresie, faianţă, parchet, bloc 20, zona Vişoi. Preţ
12.000 euro. Tel. 0742.134.699,
0727.233.029
(C. 4).
(C.070820170012)
Vând garsonieră, cartier Grui, bloc
23, etaj 1, cu gresie, faianţă, parchet, termopan, centrală nouă,
mobilată, zonă frumoasă, vecini liniştiţi, se vinde la cheie. Preţ 14.900
euro negociabil, accept şi unele variante la alt preţ. Tel. 0747.848.774
(BF. 0011.7.08). (C.070820170023)

AP. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere, zona
Vişoi, etaj 2, cu termopane, uşă
metalică, centrală, balcon închis cu
termopan, gresie, faianţă, parchet,
apometru. Bine intreţinut. Preţ
15500 euro. Tel. 0748.059.007,
0747.455.338 (BF. 0007.17.08)
Vând apartament 2 camere, decomandat, etaj 2, cartier Grui, blocurile "S", orientat spre est, spaţios şi
foarte cãlduros. Preţ 18.500 euro
negociabil. Tel. 0745.214.650 (BF.
0004.7.04). (C.270220170001)
Vând apartament 2 camere, strada
Emil Gârleanu, bloc 14, etajul 1. Tel.
0722.210.226 (BF. 0001.7.03).
(C.090320170002)
Vând apartament 2 camere, utilat,
zona Rotunda. Preþ 10.000 euro.
Tel. 0741.354.384 (C. 2).
(C.191220160001)
Vând apartament 2 camere, decomandat, zona Flãmânda, vedere
spre centru, confort I, etaj 4, cu îmbunãtãţiri (greie, faianţã, parchet,
centralã, sobã, aer condiţionat,
acoperiş). Preţ 26.000 euro uşor
negociabil. Meritã vãzut! Tel.
0758.678.644, 0749.349.341 (BF.
0005.26.05). (C.290520170003)
Vând urgent apartament 2 camere,
vizavi de poşta Vişoi, bloc 22. Preţ
11.000 euro. Tel. 0741.354.384 (C.
2). (C.150620170021)
Vând apartament 2 camere, decomandat, strada Alexandru cel Bun,
bloc D24, etaj 3. Preţ 24.000 euro.
Tel. 0723.515.951 (BF. 0006.14.07).
(C.170720170005)

Vând apartament 2 camere, zona
Rotunda, cu CT, termopan, uşã metalicã, vedere la stradã, etaj 3. Preţ
10.000 euro negociabil sau schimb
cu garsonierã plus diferenţã. Tel.
0743.945.231 (BF. 0008.18.07).
(C.180720170004)
Vând apartament 2 camere, decomandat, etaj 1, uşi şi ferestre termopan, bloc 10, strada general
Simonescu. Preþ 18.000 euro. Tel.
0747.671.603 (BF. 0002.28.06).
(C.290620170012)
Vând apartament 2 camere, strada
General Simonescu, bloc 4, lângã
Rotunda, etaj 2. Preţ negociabil.
Meritã vãzut! Tel. 0745.067.431 (BF.
0011.20.07). (C.200720170027)
Vând apartament 2 camere, etaj 4,
cu acoperiş tablã, multiple îmbunãtãţiri, cartier Vişoi. Tel.
0248.530.404 (BF. 0001.28.07).
(C.310720170002)
Vând apartament 2 camere, etaj
10. Tel. 0751.330.539, 0770.550.387
(BF. 0004.28.07). (C.310720170003)
Vând apartament 2 camere, zona
Rotunda, bloc 8, etaj 2, renovat recent, cu centralã termicã nouã,
gresie, faianţã, termopan, semi
mobilat, bloc cãrãmidã. Preţ 13.000
euro negociabil. Tel. 0751.040.845
(BF. 0002.3.08). (C.030820170009)
Vând apartament 2 camere, central, în spatele Big-ului, etaj 4, cu
acoperiş şi termopan. Tel.
00393.206.814.212
(BF.
0002.21.07). (C.240720170004)
Vând apartament 2 camere, decomandat, etaj 1, zona Vişoi, cu CT,
termopan. Preţ 24.500 euro. Tel.
0742.134.699, 0727.233.029 (C. 4).
(C.070820170001)
Vând apartament 2 camere, etaj 2,
zona Rotunda, bloc cãrãmidã, cu
balcon de 6 metri. Preţ 16.000
euro.
Tel.
0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.070820170002)
Vând apartament 2 camere, decomandat, etaj 3, bloc proprietate,
fãrã îmbunãtãţiri. Preþ 18.000 euro.
Tel. 0742.134.699, 0727.233.029 (C.
4). (C.070820170004)
Vând apartament 2 camere, etaj 2,
bloc 6, zona Rotunda. Preţ 50.000
lei. Tel. 0742.134.699, 0727.233.029
(C. 4). (C.070820170005)
Vând apartament 2 camere, etaj 1,
cu îmbunãtãţiri, mobilat. Preţ
25.000 euro. Tel. 0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.070820170006)

Vând apartament 2 camere, decomandat, lângã Policlinicã, zona
Centru. Preţ 30.000 euro. Tel.
0742.134.699, 0727.233.029 (C. 4).
(C.070820170007)
Vând apartament 2 camere, la
cheie, cu centralã, gresie, faianţã,
mobilã nouã, zonã liniştitã, strada
Emil Gârleanu, bloc 25, etaj 3. Preţ
40.000 euro. Tel. 0759.013.979 (BF.
0004.10.08). (C.100820170004)
Vând apartament 2 camere, zona
Viºoi, bloc C9, scara A, cu toate îmbunãtãþirile, instalaţia electricã
schimbatã, parţial mobilat. Preţ
23.000 euro. Tel. 0740.935.957 (BF.
0003.4.08). (C.070820170013)
Vând apartament 2 camere, George Topîrceanu, Bl. C2, Sc. A, Et.2,
Ap.11, imbunãtãţiri. Preţ 15000
euro Tel. 0754.810.623 (BF.
0002.17.08). (C.170820170003)
Vând apartament 2 camere, cartier
Flãmânda. Tel. 0740.534.918 (BF.
0005.9.08). (C.090820170002)
Vând apartament 2 camere, strada
IC Brãtianu, bloc A2a, etaj 7. Preţ
15.000 euro negociabil. Tel.
0741.190.377 (BF. 0003.9.08).
(C.090820170003)

AP. 3 CAMERE
Proprietar, vând apartament 3 camere, confort I, cartier Grui, cu 2
bãi, 2 balcoane, vedere superbã, vizavi de parcul central, deasupra
agenţiei loto, sau schimb cu apartament 2 camere. Tel. 0751.040.811
(BF. 0007.7.08). (C.040520170017)
Vând apartament 3 camere, decomandat, dublã orientare,76,06 mp
suprafaţa utilã, fãrã îmbunãtãţiri,
bloc A6, scara C, parter, strada Fraţii Goleşti, zonã ultracentralã, cu
teren în spatele blocului de 84 mp.
Tel. 0745.129.415 (BF. 0003.14.06).
(C.150620170004)
Vând apartament 3 camere, eta 1,
cu 3 balcoane, cartier Grui. Preţ
25.000 euro. Tel. 0741.354.384 (C.
2). (C.161220160018)
Vând apartament 3 camere, cartier
Grui, etaj 1. Preţ 25.000 euro, exclus
intermediari. Tel. 0741.354.384 (C.
2). (C.180520170009)
Vând apartament 6 camere (douã
apartamente unite), bloc 7, parter,
zona Rotunda, multiple îmbunãtãţiri, pretabil spaţiu comercial. Preţ
25.000 euro. Tel. 0748.902.216
(C.281120160004)

SC IMOBILIARE TOPPREMIER AS SRL
4vânzãri4cumpãrãri4închirieri
4consultanþã ºi asistenþã imobiliarã
Comision vânzare 1%; cumpãrare 1%. Gratuit vizionare ºi publicitate
Bulevardul IC Brãtianu, nr. 12, mai jos de Billa, telefon 0727.233.029, 0742.134.699

Agenþie Imobiliarã

aVând apartament 2 camere, etaj 3, zona Vişoi,
fără îmbunătăţiri. Preţ 16.000 euro
aVând apartament 2 camere, etaj 3, zona
Rotunda, bloc 1, din cărămidă, super îmbunătăţit. Preţ 22.000 euro
aVând apartament 2 camere, etaj 2, zona
Balada, cu centrală termică. Preţ 20.000 euro
aVând apartament 2 camere, parter, zona Grui,
pretabil spaţiu comercial, cu 2 balcoane, termopan. Preţ 18.000 euro

Vând apartament 3 camere, cartier
Grui, bloc P15, etaj 2, fãrã îmbunãtãţiri. Preţ 27.000 euro. Tel.
0743.054.900 (BF. 0002.30.06).
(C.030720170003)
Vând apartament 3 camere, etaj 4,
cartier Grui, cu unele îmbunãtãţiri.
Preţ 23.000 euro negociabil. Tel.
0745.018.205 (BF. 0010.10.07).
(C.130720170004)
Vând apartament 3 camere, zona
Vişoi III, etaj 1, multiple îmbunãtãţiri. Tel. 0722.551.305 (BF.
0001.13.07). (C.130720170006)
Vând apartament 3 camere, etaj 1,
decomandat, cartier Grui. Preţ
25.000 euro cu posibilitatea în
douã rate. Tel. 0741.354.384 (C. 2).
(C.150620170022)
Vând apartament 3 camere, etaj 4,
suprafaþã 105 mp, cu 2 bãi, 2 balcoane, terasã de 35 mp, zona vile,
cartier Grui. Preţ 30.000 euro. Tel.
0735.851.497 (BF. 0009.4.07).
(C.060720170007)
Vând apartament 3 camere, etaj 4,
bloc 6, Vişoi, acoperit, izolat exterior, termopan. Preţ 18.000 euro.
Tel. 0747.671.603 (BF. 0002.28.06).
(C.290620170013)
Vând apartament 3 camere, semi
decomandat, zona Vişoi, ori
schimb cu apartament 2 camere
plus diferenţã. Preţ negociabil. Tel.
0727.746.616, 0729.153.551 (BF.
0005.3.08). (C.030820170007)
Vând apartament 3 camere (balcon pe soare, termoteca, partial
mobilat) cartier VIŞOI, str. G-ral SIMIONESCU, bl. A1, Sc. B, Et. 4, Ap.
18. Informaţii la telefon
0755.930.109 (BF. 0001.11.08).
(C.160820170003)
Vând apartament 3 camere, zona
Grui, etaj 4, cu acoperiş, CT, termopan, inclusiv balconul. Preţ 23.500
euro.
Tel.
0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.070820170010)
Vând apartament 3 camere, semi
decomandat, etaj 3, zona Rotunda,
vedere pe faţã, cu CT, uşã metalicã.
Se poate vinde şi cu plata în rate.
Cer şi ofer seriozitate. Tel.
0753.390.954 (BF. 0009.7.08).
(C.070820170015)
Vând apartament 3 camere, etaj 2,
bloc cãrãmidã, cu CT, termopan,
mobilat. Preţ 30.000 euro. Tel.
0742.134.699, 0727.233.029 (C. 4).
(C.070820170008)

aVând apartament 2 camere, etaj 1, zona Vişoi,
cu CT, termopan, gresie, faianţă, parchet,
tâmplărie schimbată, izolat exterior.
Preţ 19.000 euro
aVând apartament 3 camere, zona Vişoi, strada
Alexandru cel Bun, cu CT, termopan, 2 balcoane,
gresie, faianţă, boxă, garaj. Preţ 31.000 euro
aVând apartament 3 camere, cartier Grui, etaj
3, bloc P10, cu 2 balcoane. Preţ 21.000 euro
aVând casă, P+1, în Câmpulung, în spatele
Pieţei Centrale, cu 400 mp teren.
Preţ 55.000 euro

Vând apartament 3 camere, etaj 2,
zona Grui, cu CT, 2 bãi. Preţ 26.000
euro.
Tel.
0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.070820170009)
Vând apartament 3 camere, zona
Grui, decomandat 2 bãi, izolat
structurãa mare, termopane, centralã termicã, preţ 27500 euro. Tel.
0745.072.232 (BF. 0001.17.08).
(C.170820170002)

AP. 4 CAMERE
Vând apartament 4 camere, cartier
Grui, bloc P33, parter. Tel.
0746.127.717 (BF. 0007.26.4).
(C.260420170002)
Vând apartament 4 camere, cartier
Grui.
Tel.
0744.676.558
(C.180720170002)
Vând apartament, cartier Grui, deasupra la Profi, cu 3 dormitoare, living, bucãtãrie, baie, CT, spaţios şi
însorit. Tel. 0766.357.889 (BF.
0005.1.08). (C.030820170017)
Vând apartament 4 camere, decomandat, etaj 2, zona Vişoi, liber de
sarcini, bloc izolat termic la exterior, cu toate dotãrile. Se poate
cumpãra şi mobilierul. Tel.
0746.234.566 (BF. 0010.20.07).
(C.240720170003)
Vând apartament 4 camere, etaj 2,
zona Vişoi, lângã Poştã, cu CT, termopan, vedere pe douã pãrţi, izolat exterior. Preţ 34.000 euro. Tel.
0742.134.699, 0727.233.029 (C. 4).
(C.070820170011)

VÂNZÃRI CASE
Vând casã în Câmpulung, strada
CD Aricescu, nr. 19. Preþ 35.000
euro. Tel. 0727.886.343 (BF.
0003.21.07). (C.200420170009)
Vând casã în Câmpulung, strada Lt.
Rãdulescu, cu 3 camere, baie, bucãtãrie, hol, wc servici, anexã nouã,
cu toate utilitãţile, termopan, greie,
faianţã, CT şi 800 mp teren. Preţ
67.000 euro. Tel. 0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.030420170020)
Vând casã în Câmpulung, din cãrãmidã, construcţie 1978, P+1, cu
anexe, utilitãţi, zonã centralã (Fundãtura Bisericii Marina) şi terenul
aferent de 600 mp. Preţ 68.000
euro negociabil. Tel. 0748.696.707
(C.080320170002) [C]

aVând 3.000 mp teren în Câmpulung, cartier
Grui, zona staţiei meteo. Preţ 8 euro/mp
negociabil
aVând 550 mp teren în Câmpulung, zona
Creţişoara, cu utilităţi. Preţ 25 euro/mp
aVând 718 mp teren, zona Lereşti, cu utilităţi la
poartă. Preţ 11.000 euro
aVând 1.200 mp teren în Câmpulung, cartier
Valea Româneştilor. Preţ 8 euro/mp
aVând 1.000 mp teren în Câmpulung, zona Vişoi
- Gardă. Preţ 18 euro/mp

Vând casã cu 6 camere decomandate, cu centralã termicã şi 400 mp
teren, zonã semi centralã în Câmpulung. Preţ 38.000 euro negociabil, exclus intermediari. Tel.
0741.354.384
(C.
2).
(C.180520170011)
Vând fosta centralã termicã, cartier
Vişoi, strada Emil Gârleanu. Preţ
16.000 euro. Tel. 0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.290320170001)
Vând casã în Câmpulung, lângã
spital, cu 3 camere, baie, bucãtãrie
şi 370 mp teren. Preţ 32.000 euro.
Tel. 0742.134.699, 0727.233.029 (C.
4). (C.150620170020)
Vând urgent casã în Câmpulung,
cu 3 camere, zona spitalului, renovatã. Preţ 49.000 euro. Tel.
0746.864.934 (C.150620170024)
Vând casã în Câmpulung, strada
Mãrãºti, nr. 54, în apropierea Unitãţii Militare de Chimie, cu 4 camere,
bucãtãrie, baie, cãmarã, magazie,
din cãrãmidã, acoperitã cu ţiglã,
420 mp teren, cu toate utilitãşile.
Preţ 45.000 euro negociabil. Tel.
0722.304.493 (BF. 0004.7.07).
(C.070720170002)
Vând casã în Câmpulung, cartier
Mãrcuş, formatã din 3 dormitoare,
2 holuri, 2 sufragerii, 2 bãi, bucãtãrie, subsol, garaj şi alte anexe, centralã termicã pe lemne şi cãrbuni,
apã, cablu, internet şi 4.430 mp
teren. Preţ negociabil şi avantajos.
Tel. 0749.226.876 (BF. 0001.17.07).
(C.170720170011)
Vând casã, cu 3 camere, baie, bucãtãrie, verandã, garaj şi dependinþe,
şi 2.500 mp teren, în satul Suslãneşti, comuna Mioarele, la stradã
asfaltatã, în centru, cu toate utilitãţile. Preţ 27.000 euro negociabil.
Tel. 0747.294.129 (BF. 0012.18.07).
(C.180720170001)
Vând casã în Câmpulung, 2 camere
şi 659,56 mp teren, strada Mareşal
Antonescu. Preţ 17.000 euro cu posibilitatea achitãrii în douã rate. Tel.
0747.671.603 (BF. 0002.28.06).
(C.290620170011)
Vând casã, P+E, 5 camere, 2 bãi,
holuri, beci, anexe, utilitãţi şi 600
mp teren, în centrul comunei Godeni. Preţ 21.000 euro negociabil.
Tel. 0744.362.972 (BF. 0004.3.08).
(C.030820170001)
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Matrimoniale
YTânăr,
responsabil,
prezentabil, 26 ani, fără vicii şi
obligaţii, doresc cunoştinţă cu
domnişoară sau doamnă mai
mare ca vârstă decât mine,
care să locuiască la mine sau
invers, pentru o relaţie de prietenie, căsătorie. Fără aventuri! Nu răspund la bip-uri!
Rog
seriozitate!
Tel. 0729.558.220
YDomn, 63 ani, 1,75/75, pensionar, fără vicii, situaţie materială
bună,
doresc
cunoştinţă cu doamnă de
vârstă apropiată pentru o relaţie de prietenie, căsătorie.
Tel. 0756.696.022
YInginer pensionar, caut
doamnă pentru companie.
Tel. 0755.010.626
YDomn, 1,75/70, doresc
cunoştinţă cu doamnă, maxim
50 ani, plăcută, fără vicii şi
obligaţii. Nu răspund la
bipuri. Tel. 0034.642.680.447
YDoamnă, 47 ani, fără vicii,
situaţie materială bună,
maşină, casă, serviciu, doresc
cunoştinţă cu domn, de vârstă
apropiată, doar din Câmpulung, fără vicii, cu permis de
conducere. Tel. 0751.621.220
YDomn, 57 ani, fără vicii şi
obligaţii, divorţat, situaţie
bună, doresc să-mi găsesc
jumătatea, doamnă de vârstă
apropiată. Tel. 0747.501.332
Vând casã în Câmpulung, cu 3 camere şi 267 mp teren, renovatã interior şi exterior, termopan, garaj.
Preţ 25.000 euro negociabil. Tel.
+447.743.541.389 (BF. 0005.21.07).
(C.240720170005)
Vând casã în Câmpulung, strada
Grigore Alexandrescu, nr. 10, cu 3
camere şi 650 mp teren. Tel.
0752.176.020 (BF. 0005.27.07).
(C.270720170022)
Vând casã P+1 şi teren cu pomi
fructiferi, în Valea Mare Pravãţ,
Calea Pietroasã, cu 4 camere, 3 holuri, baie, bucãtãrie, terasã, calorifere pentru cãldurã pe lemne şi
sobe, gresie, faianţã, parchet stejar,
termopan, cu cadastru şi intabulare, toatã proprietatea are 1.800
mp. Preţ 50.000 euro. Tel.
0760.147.642 (BF. 0005.10.08).
(C.100820170003)
Vând gospodãrie în Câmpulung,
strada Mircea cel Bãtrân, nr. 16,
lângã bazinul de apã, casã din cãrãmidã, cu 4 camere, beci, magazie; casã bãtrâneascã din lemn; şi
4.600 mp teren, cu pomi; stradã asfaltatã, cu utilitãţi, poziţie foarte
bunã. Tel. 0740.432.526 (BF.
0010.7.08). (C.070820170022)

VÂNZÃRI TERENURI
Vând 2.000 mp teren în Câmpulung, strada Colonel Alexandrescu,
punctul Flãmânda (lângã staţia de
gaze), cu utilitãţi (apã, gaze, curent
electric). Tel. 0745.636.104
(C.310120170003)
Vând teren în Câmpulung. Tel.
0740.705.153 (BF. 0003.31.07).
(C.310720170006)

Vând 8.000 mp livadã cu pomi
fructiferi (meri), în comuna Mihãeşti, lângã cantonul CFR, km
138+500. Tel. 0743.550.101 (BF.
0005.22.05). (C.220520170005)
Vând 4.200 mp teren în Schitu Goleşti, vizavi de Primãrie. Preţ 6
euro/mp. Tel. 0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.150620170018)
Vând 2.600 mp teren în Valea Mare
Pravãţ, la stradã. Preţ 16 euro/mp.
Tel. 0742.134.699, 0727.233.029 (C.
4). (C.150620170019)
Vând 4.300 mp în Lereşti, zona Þarinã şi 2.400 mp teren în Câmpulung, str. Colonel Alexandrescu,
zona Valea Româneştilor. Accept şi
variante cu auto! Tel. 0744.508.738
(C.161220160012)
Vând urgent 1.600 mp teren, în comuna Bughea de Jos, zona Poenandre, cu acces la utilitãţi,
deschidere 45 m la stradã asfaltatã.
Preţ negociabil. Tel. 0744.337.215
(BF. 0002.2.08). (C.030820170011)
Vând 500 mp tere în Câmpulung,
strada Alexandru cel Bun. Preţ 20
euro/mp. Tel. 0723.177.033 (BF.
0012.31.07). (C.030820170013)
Vând 2.200 mp teren în Câmpulung, strada Parcul Mirea, cu toate
utilitãţile, parcelabil în douã loturi.
Preţ negociabil. Tel. 0751.068.035
(BF. 0004.25.07). (C.250720170001)
Vând 1.000 mp teren, în comuna
Bughea de Jos, zonã centralã. Preţ
negociabil. Tel. 0767.700.779,
0248.536.079 (BF. 0007.26.07).
(C.270720170003) [C]

ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 2 camere,
strada Rahovei, nr. 2, Bl.2, et. 1,
ap.7( vis-a-vis Vila Paul)- 500m de
Liceul Dinicu Golescu unor fete sau
baieti de liceu. Tel. 0741.192.658
(BF. 0006.17.08)
Ofer spre închiriere apartament 2
camere mobilat si utilat situat in
Visoi III în spatele fostului cinema
Balada.Pret 550 lei. Tel.
0742.131262 (BF. 0009.17.08)
Caut locuinţã cu chirie, apartament
3 camere, zona Pieţei Centrale, "Dinicu Golescu" sau Flãmânda, de
preferinţã
nemobilat.
Tel.
0744.364.442 (BF. 0001.3.04).
(C.030420170005)
Închiriez o camerã la bloc contra
menaj unei doamne fãrã obligaţii,
vârsta 50-55 ani. Tel. 0741.354.384
(C. 2). (C.180520170008)
Închiriez douã camere la casã, zona
Grui. Preţ 350 lei, plata anticipat pe
2-3 luni. Tel. 0741.354.384 (C. 2).
(C.130720170007)
Închiriez post coafezã (scaun). Tel.
0748.098.014 (BF. 0010.4.07).
(C.040720170003)
Închiriez apartament 2 camere,
zona Vişoi, cu CT, mobilat şi utilat.
Tel.
0742.089.609
(C.170720170023)

Primim în gazdã fete (eleve), care
studiazã la liceele din Câmpulung,
într-un apartament compus din
salon, dormitor, bucãtãrie, baie, situat între Spitalul Municipal şi Colegiul "Dinicu Golescu", cu toate
dotãrile noi, apã caldã permanent,
internet, cablu tv, frigider, cuptor
electric, plitã vitroceramicã şi încãlzire centralã. Preţul se va negocia
dupã vizionarea apartamentului,
cu încheiere contract. Tel.
0740.549.870 (BF. 0001.29.06).
(C.290620170005)
Ofer spre închiriere sau vând garaj
metalic, zona Vişoi - Balada, pretabil pentru Jeep. Tel. 0760.673.895
(BF. 0005.2.08) (C.030820170010)
Închiriez apartament 3 camere,
zona Vişoi, complet utilat. Tel.
0743.051.921 (BF. 0002.1.08)
(C.030820170003)

VÂNZÃRI AUTO
Vând Dacia Super Nova, fabricaþie
2002. Preţ 600 euro. Tel.
0745.132.962 (BF. 0005.11.07).
(C.040520170014)
Vând BMW e46-318CI, fabricaţie
2001, motor 2.0 benzinã, 143 CP,
valvetronic, taxa plãtitã şi nerecuperatã, jante pe 18" aliaj, interior
piele gri recaro, caroserie coupe.
Preţ 3.000 euro negociabil. Tel.
0746.617.081 (BF. 0003.12.07).
(C.130720170002)
Vând Dacia Solenza, fabricaţie
2003, stare foarte bunã pentru
anul de fabricaţie, toate actele în
regulã, ITP-2 ani. Rog seriozitate!
Tel. 0724.087.335 (BF. 0004.14.04).
(C.170720170003)
Vând Dacia 1310, fabricaţie 2004,
culoare albã. Preţ 1.500 lei. Tel.
0768.845.666 (BF. 0013.31.07).
(C.030820170012)

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând telemea de oaie şi caprã, şi
iezi; moarã cu ciocãnele. Tel.
0749.978.033 (BF. 0002.1.06).
(C.010620170009)
Vând colecţii cãrţi: Balzac (5 buc);
Byron (2 buc); Goethe (2 buc); A.P.
Cehov (2 buc); Shakespeare (3
buc), ediţii 1985. Preţ 15 lei/bucata.
Tel.
0741.354.384
(C.250520170015)
Vând instant pe gaze, stare perfectã de funcţionare. Preţ 380 lei
negociabil. Tel. 0746.312.813,
0727.853.972 (BF. 0005.3.07).
(C.060720170014)
Vând ţuicã. Tel. 0740.705.153 (BF.
0003.31.07). (C.310720170007)
Vând mobilã, cărţi, etc. Tel.
0727.746.616, 0729.153.551 (BF.
0005.3.08). (C.030820170008)
Vând 1,2 ha livada pruni, 1,3 ha fâneţe în extravilanul municipiului
Câmpulung
Muscel.
Tel.
0729.057.793 (BF. 0002.16.08).
(C.160820170002)

ANIMALE
Vând păuni maturi, trei perechi;
pui de păun, de o săptămână; pui
de bibilică, de o săptămână; raţă
leşească cu boboci după ea; pene
păun. Tel. 0730.479.974, Stoeneşti.
(BF. 0001.24.07). (C.240720170002)

Vând trei porci, avânnd circa 160
kg. Tel. 0722.461.369 (BF.
0004.27.07). (C.270720170020)

DIVERSE
Caut să îngrijesc bătrâni fără moştenitori contra cedării locuinţei,
casă la curte. Ofer şi rog seriozitate.
Tel. 0751.584.160 (BF. 0002.14.02).
(C.251120160011)
Tapiţez şi recondiţionez colţare,
canapele, fotolii, scaune, saltele,
recamiere, divane, cu imitaţie de
piele şi stofă, la cele mai mici preţuri. Tapiţer cu experienţă! Tel.
0724.600.388
(BF.
0004.6.06). (C.281120160027)
Căutăm doamnă pensionară, sănătoasă şi serioasă, pentru menaj
uşor unei doamne în vârstă, eventual oferim şi spaţiu de locuit, separat, gratuit pe termen nelimitat.
Tel.
0248.511.728
(C.200720170006)
Căutăm persoană serioasă pentru
îngrijire doamnă în vârstă.
Tel.
0744.386.971
(C.070720170001)
Căutăm persoană serioasă pentru
îngrijire doamnă în vârstă.
Tel.
0744.321.899
(C.170720170024)
Caut persoană serioasă pentru îngrijire doamnă în vârstă.
Tel. 0747.269.599 (BF. 0006.3.08).
(C.070820170014)

PIERDERI
Pierdut cheie Ford în zona Pieţei
Centrale. Gãsitorului ofer recompensã. Tel. 0724.251.918 (BF.
0001.10.08). (C.100820170002)
Pierdut carte de indentitate a vehiculului Mercedes Vito cu numarul
de imatriculare AG12ATW. (BF.
0003.11.08). (C.160820170004)
Pierdut talon ajutor social pe numele Coseoduru Ovidiu Costin. Se
declarã nul. (BF. 0003.17.08)
(C.170820170004)
Pierdut talon ajutor social pe numele Racolţea Mirela Liliana. Se declară nul. (BF. 0005.7.08)
(C.070820170019)
Pierdut acte pe numele Răucea
Constantin şi Adriana, miercuri, 19
iulie 2017, în zona "Trattoria", vizavi de Big&Small. Găsitorului ofer
recompensă. Tel. 0748.365.865 (BF.
0005.19.07) (C.200720170007)
Pierdut talon ajutor social pe numele Fieraru Mirel. Se declară nul.
(BF. 0006.7.08) (C.070820170020)
Pierdut certificat constatator nr.
36417/18.06.2009 al Altibnuşa SRL.
Se declară nul. (BF. 0012.7.08)
(C.070820170024)
Pierdut talon ajutor social pe numele Fieraru Samuel Beniamin. Se
declară nul. (BF. 0002.7.08)
(C.070820170016)
Pierdut talon ajutor social pe numele Tinca Tiberiu Ion. Se declară
nul.
(BF. 0003.7.08)
(C.070820170017)
Pierdut talon ajutor social pe numele Grancea Ion Fănel. Se declară
nul.
(BF. 0004.7.08)
(C.070820170018)
Pierdut talon ajutor social pe numele Cornea Maria. Se declară nul.
(BF. 0011.31.07) (C.070820170018)
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Sunaþi la 0248.512.117 sau la 0753.311.650 ºi
anunþul dumneavoastrã apare GRATUIT în
“Evenimentul Muscelean”!
V´NZ RI CASE I APARTAMENTE: Vând VW Golf4 Variant, 1,9 TDI, fabricaţie 2003. Tel.
Vând apartament 2 camere, etaj III, bloc Turn(lift),
cu faţa la răsărit, foarte călduros, privelişte frumoasă, nemobilat.Tel. 0724.771.418
Vând apartament 2 camere, central, decomandat,
etaj 3, orientat sud, fără îmbunătăţiri, contorizat,
necesită renovare, balcon închis, baie cu aerisire,
bloc izolat termic, telefon fix, zona Vila Paul. Preţ.
35.000 euro negociabil. Tel. 0755.265.737

0744.840.221

V´NZ RI DIVERSE:
Vând altenator şi ambreiaj Ø180, noi şi originale,
ax abric cu 3 cuţite nou. Tel. 0743.460.615
Vând capre româneşti.Preţ negociabil. Telefon
0745.278.604

Vând apartament 2 camere, zona Rotunda. Preţ
negociabil. Tel. 0743.470.899, 0743.983.042

Apicultor, vând miere de salcâm şi polifloră; mere
foarte dulci. Tel. 0740.229.206

Vând apartament 2 camere, semi decomandat,
vizavi de Vila Paul. Tel. 0741.192.658

Vând două cauciucuri în stare bună, 185/65/14. tel.
0775.312.287

Vând apartament 2 camere, bloc turn, etaj 3. Preţ
convenabil. Tel. 0724.771.418

Vând ţuică veche, de prune. Preţ 10 lei/litrul. Tel.
0761.622.428

Vând apartament 3 camere, etaj 3, bloc turn. Preţ
foarte avantajos. Tel. 0724.771.418
Vând garsonieră, zona Vişoi 3, mobilată şi utilată,
etaj 4. Preţ 13.000 euro. Tel. 0757.963.136
Vând apartament 2 camere, bloc 3, din cărămidă,
zona Rotunda, confort I, etaj 3, cu îmbunătăţiri. Tel.
0740.692.089
Vând apartament 2 camere, bloc turn (lift), etaj 3,
nemobilat. Preţ avantajos. Tel. 0724.771.418
Vând apartament 3 camere, acte la zi, merită
văzut. Preţ convenabil. Tel. 0746.108.624
Vând apartament 2 camere, confort I, super îmbunătăţit, zona Rotunda. Preţ 20.000 euro. Tel.
0749.130.836
Vând/închiriez apartament 3 camere, cartier Grui,
parter, bloc P9, decomandat, vedere pe două
părţi. Tel. 0754.677.798

V´NZ RI TERENURI:
Vând 500 mp teren casă, în Câmpulung, vizavi de
staţia meteo. Tel. 0745.358.953
Vând 4.500 mp teren, livadă cu pruni, în Godeni,
30 m deschidere la şosea. Preţ 1,5 euro/mp. Tel.
0744.426.053
Vând 1.600 mp teren în Câmpulung, platoul Grui,
împrejmuit, cu utilităţi. Preţ 7 euro/mp negociabil.
Tel. 0744.571.822

Vând stupi verticali, pe 10 rame, cat 1/1, capac învelit cu tablă, podişor, hrănitor, diafragmă şi gratie
haneman, plus 20 rame, dintre care 10 formate,
crescute. Preţ 150 lei. Tel. 0726.840.613
Vând şifonier cu 3 uşi; fotoliu pat; cărţi: Napoleon
(2 volume) şi Eminescu (3 volume), preţ 15 lei/bucata. Tel. 0752.070.220
Vând 50 litri ţuică prune. Tel. 0740.811.623
Vând trei vaci gestante. Tel. 0723.570.135
Vând aragaz cu 3 ochiuri, butelie şi boiler inox, cu
focar. Tel. 0741.097.953
Vând porc de ţară, aproximativ 140 kg. Tel.
0748.499.553
Vând colţar pentru cameră de zi, în stare foarte
bună. Preţ avantajos. Tel. 0741.369.627
Vând şifonier nou, cu 4 uşi şi oglinzi. Preţ 600 lei.
Tel. 0759.151.865
Vând porumb. Tel. 0740.229.206
Vând cuptor cu microunde, Samsung, nou. Preţ
400 lei. Tel. 0759.151.865
Vând scândură stejar şi brad, uscată de şase ani.
Tel. 0723.529.454

Vând 2.210 mp teren intravilan în Schitu Goleşti.
Tel. 0741.073.023

Vând căruţ grădină (lungime 80cm, lăţime 70 cm).
Preţ ieftin. Tel. 0755.988.852

V´NZ RI MA INI:

CUMP R RI:

Vând Dacia Berlină, fabricaţie 2002, vopsea originală, taxe la zi. Preţ 400 euro. Tel. 0754.885.201

Cumpăr auto: Dacia Logan, Solenza, Super Nova,
Papuc, Matiz, Cielo şi străine (înmatriculate). Ofer
preţ maxim! Seriozitate maximă! Tel. 0747.848.774

Vând Dacia Logan Laureate 1,4 benzină, fabricaţie
2006. Preţ negociabil. Tel. 0754.641.683
Vând Logan Papuc, fabricaţie 2008, motor 1,6,
83.000 km reali. Tel. 0741.288.480
Vând Matiz, fabricaţie 2005, 95.250 km, ITP 2019,
asigurare 2017, se vinde şi cu cauciucurile de
iarnă. Preţ 3.800 lei. Tel. 0749.295.689

Cumpăr auto indiferent de marcă sau stare. Tel.
0740.678.143
Cumpăr ilustrate, vederi şi poze cu Angela Similea
şi Maria Cornescu. Tel. 0748.214.629
Cumpăr teren în Godeni, sat Malu, zona Huica-Pârloage. Tel. 0748.342.529

Vând Dacia Logan, fabricaţie 2012, varianta Standard, albă, 80.000 km, unic proprietar. Preţ 3.000
euro. Tel. 0747.848.774

DIVERSE:

Vând Logan Laureate, fabricaţie 2008, bej, motor
1,4 MPI, 18.500 km, unic proprietar, stare ca nouă.
Preţ 15.000 lei. Tel. 0748.992.829

Ofer spre închiriere apartament 2 camere, zonă
liniştită, etaj 1, Bl.1, vizavi de Rotunda, complet utilat şi mobilat, centrală termică. Tel. 0749.043.717

Vând Opel Corsa, fabricaţie 2002, cu 4 uşi, climatronic, acte valabile, fiscal pe loc. Preţ 7.000 lei negociabil. Tel. 0746.953.739

Efectuez transport cu autoutilitara 3,5 t. Preţ negociabil. Telefon 0742.142.655

Vând Solenza, fabricaţie 2004, cu GPL omologat.
Tel. 0744.313.011

Sobar, curăţ, repar, montez, demontez sobe de teracotă. Tel. 0749.416.902

Vând Logan 1,5 DCI, fabricaţie 2006, alb, air bag
şofer, alarmă, închidere, stare bună de funcţionare.
Preţ 5.500 lei negociabil. Tel. 0747.848.774

Închirieri auto. Tel. 0747.848.774

Vând Dacia 1307, 4x4, fabricaţie 2002, GPL omologat, taxe la zi. Tel. 0745.185.353
Vând Matiz, fabricaţie 2008, alb, 176.000 km. Preţ
3.000 lei negociabil. Tel. 0747.509.767
Vând Dacia Logan Laureate, motor 1,4 benzină,
83.000 km. Tel. 0754.641.683
Vând Solenza, fabricaţie 2005, climatronic, proprietar, ofer fiscal pe loc. Preţ 3.500 lei negociabil. Tel.
0743.512.691
Vând Dacia Logan MCV, proprietar, acte la zi, fiscal
pe loc. 2.200 euro. Tel. 0743.512.691
Vând Dacia Super Nova, fabricaţie 2003, taxe la zi,
proprietar. Preţ 600 euro negociabil. Tel.
0754.885.201
Vând VW Golf 4 Break, 1,9 TDI, fabricaţie 2003, gri
metalizat. Tel. 0744.840.221
Vând Opel Astra H 1,3 CDTI, fabricaţie 2006, negru
metalizat, full options, ţinut în garaj, stare impecabilă, unic proprietar. Preţ 3.350 euro negociabil.
Tel. 0747.848.774
Vând Solenza, fabricaţie 2003, acte la zi, stare
foarte bună de funcţionare, fiscal pe loc. Preţ 3.800
lei negociabil. Tel. 0746.953.739

Primesc elevi în gazdă (fete şi băieţi). Tel.
0755.988.852
Lucrări zidărie, acoperişuri, reparaţii acoperişuri.
Tel. 0757.563.543
Caut urgent persoană pentru îngrijire bătrân, cu
posibilitatea rămânerii în casă. Tel. 0764.726.965
Primesc în gazdă o elevă sau o salariată. Tel.
0759.151.865
Caut loc de muncă, posesor permis conducere. Tel.
0746.071.962
Caut persoană sufletistă pentru îngrijirea unei
doamne în vârstă, la 5 km de Câmpulung. Tel.
741.178.957
Doamnă fără obligaţii, îngrijesc bătrân, bătrână,
copil, fac menaj. Tel. 0741.576.577
Caut apartament de închiriat, în Câmpulung. Tel.
0742.077.857
Doamnă fără obligaţii, îngrijesc bătrân, bătrână,
copil, fac menaj. Tel. 0744.114.545
Caut loc de muncă, posesor permis conducere. Tel.
0746.071.962

COMEMORARE:

V Au trecut doi ani de lacrimi ºi durere de când fiul meu drag, Nelu
Fãtu, a trecut în nefiinþã. Golul lãsat nu-l poate acoperi nimeni ºi nimic.
Dumnezeu sã te odihneascã în pace ºi familiei îndurerate sã-i dea
mângâiere! Mama.
Redacţia nu-şi asumă răspunderea pentru
conţinutul anunţurilor publicate

