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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”!

Autorizaţie de mediu
Pierdere acte firmă
Pierdere talon ajutor social
Pierdere card de sănătate
Pierdere carnet de şomer
Pierdere carnet de student
Pierdere legitimaþie de handicap

50 lei
10 lei
10 lei
5 lei
5 lei
- gratuit
- gratuit

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

între 5 - 50 lei

SC IMOBIL SERVICE 22 SRL

ºvânzãri ºcumpãrãri
Agenþie Imobiliarã
ºînchirieri ºconsultanþã
Birou Topografie Cadastru 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, etaj 2, bloc 1, zona
Rotunda. Preţ 9.000 euro. Tel.
0741.354.384, 0755.413.812 (C. 2).
(C.160420180010)
Vând garsonieră, cu multiple îmbunătăţiri, dormitor, bucătărie, baie,
zona ARO, bloc 2, etaj 2. Preţ negociabil.
Tel.
0726.648.275,
0738.193.083 (BF. 0003.20.09).
(C.200920180003)
Vând garsonieră dublă, 43 mp, bloc
1, zona Rotunda, etaj 2, standard.
Preţ 7.500 euro. Tel. 0741.354.384,
0749.755.606
(C.
2).
(C.160420180009)

AP. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere, decomandat, etaj 3, super îmbunătăţit şi
mobilat. Preţ 24.000 euro. Tel.
0742.134.699, 0727.233.029 (C. 4).
(C.011020180006)
Vând apartament 2 camere, utilat,
zona Balada. Preţ 20.000 euro. Tel.
0741.354.384, 0749.755.606 (C. 2).
(C.160420180018)
Vând urgent apartament 2 camere,
zona centru, 59 mp, bloc din cărămidă, recent renovat, cu centrală termică, parchet stejar, termopan,
gresie, faianţă, foarte luminos, în
bloc cu cofetăria "Iepuraşul", la 50
metri de Primărie şi 20 metri biserică.
Preţ 38.000 euro. Tel. 0726.502.648
(BF. 0002.1.10). (C.011020180001)
Vând apartament 2 camere, decomandat, parter, zona Vişoi, cu centrală termică, gresie, faianţă, lângă
Şcoala Nr. 7. Preţ 17.500 euro negociabil.
Tel.
0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.011020180005)
Vând apartament 2 camere, decomandat, cartier Grui, bloc S3, etaj 1,
însorit, cu centrală termică şi tâmplărie termopan. Tel. 0745.327.181
(BF. 0001.24.09). (C.240920180004)
Vând apartament 2 camere, bloc 12,
etaj 3, lângă autogara Lucky Tour,
complet mobilat şi utilat, cu centrală
termică, termopan, cadastru, izolat
exterior. Preţ 20.000 euro. Tel.
0766.622.780 (BF. 0003.14.09).
(C.170920180012)
Vând urgent apartament 2 camere,
cartier Vişoi, bloc 18, etaj 2, complet
mobilat şi utilat, totul nou, CT şi calorifere noi, uşă metalică, gresie, faianţă, parchet, privelişte pe spate,
linişte, parcare lângă scara blocului.
Merită văzut! Preţ 21.000 euro negociabil.
Tel.
0748.015.229
(BF. 0001.27.09). (C.270920180010)

Vând apartament 2 camere, zona
Grui, bloc P30, etaj 4, cu îmbunătăţiri, centrală termincă, acoperiş. Preţ
21.000 euro negociabil. Tel.
0742.131.227,
0731.994.062
(BF. 0003.8.10). (C.081020180001)
Vând apartament 2 camere, cartier
Vişoi 2, bloc B6, etaj 1, cu termopan,
fără îmbunătăţiri. Tel. 0742.010.977
(BF. 0005.19.10). (C.221020180013)
Vând apartament 2 camere, vizvi de
Poşta Vişoi. Preţ 14.000 euro negociabil.
Tel.
0741.354.384,
0749.755.606
(C.
2).
(C.090820180012)
Vând apartament 2 camere, etaj 1,
suprafaţă 57 mp, cartier Vişoi, zona
Balada, scară îngrijită, se poate vinde
şi mobilat. Tel. 0723.737.835
(BF. 0004.2.11). (C.221020180015)
Vând apartament 2 camere, decomandat, multiple îmbunătăţiri,
strada Alexandru cel Bun. Tel.
0745.054.351 (BF. 0011.22.10).
(C.221020180018)
Vând apartament 2 camere, etaj 4,
cartier Grui, cu acoperiş, centrală termică, termopan, mobilat. Preţ 21.000
euro.
Tel.
0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.011020180008)
Vând apartament 2 camere, cartier
Vişoi, vizavi de fosta centrală termică,
zona Şcolii Nr. 7, parter, fără îmbunătăţiri. Preţ 15.000 euro. Tel.
0745.982.442 (BF. 0006.11.10).
(C.151020180005)
Vând apartament 2 camere, cartier
Grui, decomandat, etaj 2, orientat
spre est, zonă liniştită, fără îmbunătăţiri. Preţ 18.000 euro negociabil.
Tel. 0745.214.650 (BF. 0007.29.10).
(C.291020180001)
Vând apartament 2 camere, semi decomandat, etaj 2, zona Balada, cu
centrală termică, termopan. Preţ
20.000 euro. Tel. 0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.011020180007)
Vând apartament 2 camere, 30 mp,
strada IC Brătianu, vedere spre sud,
etaj 1, cu centrală termică, termopan, parchet. Preţ 50.000 lei sau
10.700 euro. Tel. 0766.235.335
(BF. 0006.5.11). (C.081120180002)

AP. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere, etaj 4,
Vişoi, acoperit, izolat exterior, termopan. Preţ 18.000 euro negociabil. Tel.
0747.671.603 (BF. 0001.1.08).
(C.060820180009)
Vând apartament 3 camere, decomandat, etaj 3, zona Vişoi, cu centrală termică, termopan, două băi.
Preţ 28.000 euro. Tel. 0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.011020180009)

Vând apartament 3 camere, parter,
cartier Grui, bloc vile, dotat. Preţ
24.000 eurol. Tel. 0741.354.384,
0749.755.606
(C.
2).
(C.160420180015)
Vând apartament, 3 camere, cu mici
îmbunătăţiri, zona Vişoi. Preţ negociabil.
Tel.
0765.256.502
(BF. 0001.11.10). (C.070820180001)
Vând apartament 3 camere, decomandat, parter, cu balcon de 7 metri,
2 băi, termopan, centrală termică,
gresie, faianţă, zona Vişoi, bloc C8.
Preţ 28.000 euro. Tel. 0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.011020180010)
Vând apartament 3 camere, etaj 2,
central, cu centrală termică, vedere
pe două părţi. Preţ 32.000 euro. Tel.
0741.354.384, 0749.755.606 (C. 2).
(C.090820180013)
Vând apartament 3 camere, etaj 4,
cu acoperiş, centrală termică, termopan, gresie, faianţă, zona Vişoi. Preţ
26.000 euro. Tel. 0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.011020180011)
Vând apartament 3 camere, zona
Grui, strada principală, vizavi de magazinul Germino, super îmbunătăţit,
nelocuit, parter. Preţ de plecare
41.500 euro. Merită văzut! Tel.
0755.149.157 (BF. 0003.04.10).
(C.041020180006)
Vând apartament 3 camere, parter,
zona vile Grui. Preţ 24.000 euro. Tel.
0742.134.699, 0727.233.029 (C. 4).
(C.011020180013)
Vând apartament 3 camere, semi decomandat, zona Rotunda, etaj intermediar, vedere pe faţă, cu uşă
metalică, centrală proprie, apometru, cadastru. Preţ 15.500 euro. Tel.
0753.390.954 (BF. 0004.18.10).
(C.181020180008)
Vând apartament 3 camere, decomandat, zona Grui, parter, cu 2 băi,
fără îmbunătăţiri. Preţ 20.000 euro.
Tel. 0742.134.699, 0727.233.029
(C. 4). (C.011020180012)

AP. 4 CAMERE
Vând apartament 4 camere,
etaj 4/4, cu acoperiş, 2 băi,
termopan, bloc 28, cartier
Vişoi. Tel. 0722.675.217
Vând apartament 4 camere, cartier
Grui, utilat. Preţ 30.000 euro. Tel.
0741.354.384, 0749.755.606 (C. 2).
(C.160420180022)
Vând apartament 4 camere, cartier
Grui, cu centrală termică, 2 băi, 2 balcoane, parter, pretabil spaţiu comercial. Preţ 27.000 euro. Tel.
0742.134.699, 0727.233.029 (C. 4).
(C.011020180014)

SC IMOBILIARE TOPPREMIER AS SRL

Agenþie Imobiliarã

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
8Vând garsonieră, zona Grui, super îmbunătăţită şi mobilată, aragaz, frigider,
centrală termică, etaj 3. Preţ 16.000 euro

8Vând apartament 2 camere, semi decomandat, etaj 3, zona Vişoi, cu centrală termică, termopan, parchet. Preţ 18.000 euro

8Vând apartament 3 camere, decomandat, etaj 4, zona Vişoi, lângă blocurile turn,
cu acoperiş, gletuit. Preţ 28.000 euro

8Vând apartament 2 camere, etaj 3, zona
Rotunda, bloc cărămidă, cu centrală
termică, termopan, vedere spre sud.
Preţ 22.000 euro

8Vând apartament 2 camere, etaj 3, zona
Centru, în spatele cofetăriei „Iepuraşul”, cu
centrală
termică,
termopan.
Preţ 25.000 euro

8Vând casă în Câmpulung, zona Vişoi, cu
3 camere, 2 beciuri, termopan, izolată
exterior şi 700 mp teren. Preţ 50.000 euro

8Vând apartament 2 camere, etaj 2, decomandat, bloc cărămidă, cu centrală
termică, termopan, gresie, faianţă, parchet, balcon de 4 metri. Preţ 22.500 euro

VÂNZÃRI CASE
Vând fosta centrală termică, cartier
Vişoi, strada Emil Gârleanu. Preţ
16.000 euro. Tel. 0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.300720180003)
Vând casă în Câmpulung, 2 camere
şi 659 mp teren, strada Mareşal Antonescu. Preţ 17.000 euro cu posibilitatea achitării în două rate. Tel.
0747.671.603 (BF. 0002.18.09).
(C.050220180002)
Vând casă în Voineşti - Lereşti, cu
1.900 mp teren. Tel. 0744.750.787
(BF. 0003.15.03). (C.150320180009)

Vând casă în Câmpulung,
strada Maior Giurăscu, cu 3
camere, baie, bucătărie.
Preţ 25.000 euro. Tel.
0742.134.699, 0727.233.029
Vând gospodărie în Câmpulung,
strada Mircea cel Bătrân, nr. 16, lângă
bazinul de apă, cu casă cărămidă, 4
camere, beci, magazie; casă lemn cu
anexe; 4.700 mp teren; cu utilităţi
(apă, lumină, cablu); poziţie foarte
bună. Preţ 37.000 euro uşor negociabil.
Tel.
0740.219.762
(BF. 0001.27.10). (C.160420180035)
Vând casă în Berevoeşti, cu utilităţi şi
3.000 mp teren. Preţ 11.000 euro negociabil.
Tel.
0742.083.551
(BF. 0003.11.10). (C.111020180003)
Vând casă la Rucăr, strada Păpuşa.
Preţ negociabil. Tel. 0741.521.865
(BF. 0005.2.11). (C.051120180001)
Vând casă în Valea Mare Pravăţ, zona
Calea Pietroasă, P+1, 1.800 mp teren,
4 camere, bucătărie, baie, 3 holuri,
terasă, termopan, centrală cu instalaţie pe cupru, parchet lemn masiv,
gresie, faianţă, scară interioară, două
garaje, intabulare, toate actele în regulă. Preţ 43.000 euro negociabil. Tel.
0760.147.642 (BF. 0003.3.10).
(C.080220180008)

Preţuri promoţionale! Vând
case noi în Câmpulung,
cartier rezidenţial, zonă
deosebită. Tel.
0744.490.190, 0744.501.161
Vând casă în Câmpulung, zona centru, cu 7 camere, utilităţi. Preţ 80.000
euro.
Tel.
0741.354.384,
0749.755.606
(C.
2).
(C.290120180011)
Vând casă, zonă centrală, cu 3 camere, bucătărie, baie şi teren, renovată în totalitate. Preţ 44.000 euro.
Tel. 0744.151.348 (BF. 0003.26.10).
(C.300820180016)

8Vând apartament 3 camere, etaj 2,
cartier Grui, cu 2 băi, 2 balcoane, fără
îmbunătăţiri. Preţ 22.000 euro

Vând casă în Câmpulung, zona Valea
Uncheaşului, cu 3 camere, living, 2
băi, centrală pe lemne şi 1.100 mp
teren. Preţ 45.000 euro. Tel.
0742.134.699, 0727.233.029 (C. 4).
(C.011020180015)
Vând casă în Câmpulung, P+E+M, cu
6 camere şi 1.000 mp teren, strada
Gruiului, nr. 96. Tel. 0722.547.555
(BF. 0018.29.10). (C.011120180001)
Vând casă în Valea Mare Pravăţ, cu
anexe şi 1.407 mp teren. Tel.
0722.526.630 (BF. 0004.17.09).
(C.170920180007)

Vând urgent casă în Câmpulung, cartier Pescăreasa,
Şoseaua Naţională nr. 136,
din cărămidă, locuibilă, dar
necesită renovare, suprafaţă
78 mp, cu posibilitate mansardare, bucătărie de vară
(22 mp), anexă (magazie) şi
1.000 mp teren (viţă de vie,
pomi fructiferi, grădină), cu
apă, curent electric, cablu tv,
încălzire cu sobe de teracotă
(racordarea la reţeaua de
gaze este prevăzută pentru
următoarele luni), 40 m
deschidere la DN 73 PiteştiBraşov. Preţ 27.000 euro negociabil. Tel. 0733.603.635,
0745.188.508
Vând casă cu teren, recent construită, mobilată complet, situată în
comuna Bughea de Sus (Măgura),
zonă liniştită şi frumoasă, într-un
cadru pitoresc. Preţ 57.000 euro negociabil.
tel.
0751.390.744
(BF. 0005.12.10). (C.151020180002)

Vând casă în Câmpulung,
din cărămidă, construcţie
1978, P+1, cu anexe, utilităţi, zonă centrală (Fundătura Bisericii Marina) şi
terenul aferent de 600 mp.
Preţ 68.000 euro negociabil. Tel. 0748.696.707
Vând casă cu 3 camere, bucătărie,
baie, apă, curent, gaze la poartă şi
1.000 mp teren, construită din cărămidă, în comuna Schitu Goleşti, sat
Lăzăreşti, nr. 404, la DN 73. Preţ
32.000 euro negociabil. Tel.
0745.805.757, Nicu (BF. 0005.1.11).
(C.011120180013)
Vând casă în Câmpulung, zona Schei,
P+M, cu marchiză, salon, casa scării,
hol, baie, bucătărie, dormitor, balcon, curte în faţă şi spate, centrală
proprie, mobilată, totul în condiţii de
lux. Preţ 45.000 euro. Tel.
0784.599.043 (BF. 0002.2.11).
(C.051120180006)

8Vând 510 mp teren în Câmpulung, zona
staţiei meteo. Preţ 9.000 euro
8Vând 1.770 mp teren în Lereşti, zona Ţarină, cu utilităţi la poartă. Preţ 10 euro/mp

Vând casă în Câmpulung, cartier Apa
Sărată, cu 3 camere şi 1.000 mp
teren. Preţ 30.000 euro. Tel.
0742.134.699, 0727.233.029 (C. 4).
(C.011020180016)

VÂNZÃRI TERENURI
Vând 3.400 mp teren în Fundata, judeţul Braşov, 28 metri deschidere la
DN 73 Piteşti-Braşov. Preţ 40.800
euro.
Tel.
0729.924.446
(BF. 0001.3.09). (C.030920180001)
Vând 12.000 mp teren intravilan în
Câmpulung, zona Creţişoara, parcelabil.
Tel.
0721.844.411
(BF. 0001.27.08). (C.270820180005)

Vând 4.520 mp teren
intravilan-fâneaţă, în Valea
Mare Pravăţ, zona Calea
Pietroasă, cu acte în regulă,
cadastru, utilităţi în zonă.
Tel. 0759.342.481
Vând 800 mp teren, deschidere 23
metri, în centrul satului Cândeşti, cu
apă şi curent. Preţ 5.000 euro. Tel.
0741.354.384, 0749.755.606 (C. 2).
(C.160420180023)
Vând 4.300 mp în Lereşti, zona Ţarină
şi 2.400 mp teren în Câmpulung, str.
Colonel Alexandrescu, zona Valea
Româneştilor. Accept şi variante cu
auto!
Tel.
0744.508.738
(C.081220170001)
Vând 2.000 mp teren în Câmpulung,
strada Colonel Alexandrescu, punct
Flămânda (lângă staţia de gaze), cu
utilităţi (apă, gaze, curent electric).
Tel. 0745.636.104 (C.080520180002)
Vând 4.520 mp teren intravilan, fâneaţă, în Valea Mare Pravăţ, zona
Calea Pietroasă, cu utilităţi în zonă,
cadastru şi intabulare, acte în regulă.
Preţ 13 euro/mp. Tel. 0759.342.481
(BF. 0005.26.09). (C.270920180009)

Vând 5.000 mp teren în
Câmpulung, strada CA
Rosetti. Tel. 0744.490.190
Vând 600 mp teren construcţie în
Câmpulung, strada Gruiului. Preţ
18.000 euro. Tel. 0729.924.446
(BF. 0001.3.09). (C.030920180002)

Vând 1.000 mp teren, în
comuna Bughea de Jos,
zonă centrală. Preţ negociabil. Tel. 0767.700.779,
0248.536.079
Vând 4.600 mp teren în Câmpulung,
platoul Grui, la intrarea în comuna
Bughea de Jos, 28 metri deschidere
la şoseaua principală, cu cadastru şi
intabulare. Tel. 0771.011.519
(C.270820180003)
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Ma trimo nia le
YVâduv, 64/1,77/80, plăcut,
sufletist, fără obligaţii,
doresc cunoştinţă doamnă,
în aceeaşi situaţie pentru
convieţuire la dânsa. Exclus
scorpion. Rog seriozitate.
Tel. 0720.582.934
YDivorţat, 58 ani, fără
obligaţii şi vicii, liniştit şi
credincios, pensionar, cu
maşină, doresc relaţie de
căsnicie cu doamnă, 48-56
ani, sufletistă, liniştită.
Tel. 0754.426.571
YTânăr, 37 ani, doresc
cunoştinţă cu domnişoară
sau doamnă, de vârstă
apropiată pentru prietenie,
căsătorie. Tel. 0749.345.5758
YDomn, 64 ani, caut
doamnă serioasă, de vârstă
apropiată pentru căsătorie.
Tel. 0741.605.681
YDomn sincer, fără vicii şi
obligaţii, 49 ani, prezentabil,
situaţie bună, doresc
cunoştinţă în vederea
căsătoriei cu o doamnă
singură. Exclus aventura! Tel.
0752.547.920
YDomn plăcut, 52 ani,
doresc cunoştinţă cu
doamnă, de preferat
singură, pentru o relaţie de
viitor. Tel. 0766.258.407
YPensionar, 70 ani, doresc
să cunosc o doamnă, de
vârstă apropiată, fără vicii
sau obligaţii, care să
locuiască la mine, la ţară. Tel.
0755.766.920
YDomn 62 ani, divorţat,
fără obligaţii, caut doamnă
pentru căsătorie. Tel.
0752.385.257
YDoamnă pensionară, cu
apartament, caut domn, cu
vârsta între 60 şi 65 ani,
divorţat sau văduv, fără
obligaţii, care să locuiască la
mine. Tel. 0743.945.231
Vând 6.500 mp teren intravilan în Voineşti-Lereşti, cu
toate utilităţile la poartă
(apă, canalizare, gaze,
curent, cablu), deschidere
70 metri, cu posibilitate
parcelare. Tel. 0745.344.203
Vând 3.000 mp teren. Tel.
0744.136.720 (BF. 0003.1.10).
(C.011020180017)
Vând 4.550 mp teren construcţii, în
comuna Mihăeşti, sat Valea Popii,
punct "Frecioaia", vizavi de pepiniera
Ocolului Silvic Mihăeşti, cu utilităţi.
Tel. 0743.945.691 (BF. 0013.22.10).
(C.221020180003)

Vând loturi de teren pentru
case, între 500 şi 600 mp, cu
toate utilităţile, zonă deosebită, strada Ion Creangă.
Tel. 0744.490.190

ÎNCHIRIERI
Închiriez două camere la casă, zona
Grui. Preţ 350 lei, anticipat pe două
luni. Tel. 0741.354.384, 0749.755.606
(C. 2). (C.160420180016)

Primesc eleve în gazdă, zona Pedagogic, cu toate utilităţile. Preţ 250 lei.
Tel. 0770.144.853 (BF. 0001.12.10).
(C.070920180001)
Caut să închiriez apartament 2
camere, în zonă ultracentrală, mobilat, cu toate utilităţile. Ofer 300 euro
lunar.
Tel.
0769.233.801
(BF. 0006.2.10). (C.041020180011)
Închiriez apartament 3 camere,
cartier Grui, strada Carpaţi, bloc S2,
etaj 1, mobilat. Tel. 0754.222.221,
0764.471.311 (BF. 0004.4.10).
(C.041020180013)
Închiriez apartament 3 camere, zona
Grui, utilat cu strictul necesar, pentru
un an, de preferat numai unei familii
fără copii şi foarte serioase. Tel.
0755.149.157, după ora 17.30
(BF. 0003.04.10). (C.041020180005)
Închiriez apartament 3 camere,
cartier Grui, strada Carpaţi, bloc S2,
etaj 1, mobilat. Tel. 0754.222.221,
0764.471.311 (BF. 0004.4.10).
(C.081020180006)
Închiriez apartament 2 camere, bloc
8, Rotunda, semi mobilat, apă,
căldură, toate îmbunătăţirile. Tel.
0745.162.950 (BF. 0007.24.10).
(C.241020180002)
Locatară cu doi copii, închiriez cameră, cu acces la baie şi bucătărie
unei persoane, cu împărţirea plăţii
chiriei şi utilităţilor. Tel. 0749.558.313
(BF. 0002.17.10). (C.181020180009)
Ofer spre închiriere apartament 2 camere, decomandat, mobilat şi utilat,
cartier Vişoi III, în spatele fostului cinema Balada, bloc C5, scara F. Tel.
0742.131.262 (BF. 0006.29.10).
(C.291020180010)

VÂNZÃRI AUTO
Vând Peugeot 307, diesel, fabricaţie
2003, unic proprietar. Preţ negociabil.
Tel.
0742.271.298.
(BF.0005.12.11). (C.120720180005)
Vând Audi A4, 1,9 TDI, cutie automată, fabricaţie 2005, 216.000 km
reali, arată şi funcţionează foarte
bine. Preţ 3.450 euro negociabil. Tel.
0740.184.904.
(BF.0006.12.11).
(C.120720180005)
Vând Opel Zafira cu 7 locuri, fabricaţie 2002, benzină, proprietar, baterie
nouă, geamuri şi oglinzi electrice, air
baguri, acte în regulă. Acept probe.
Preţ 1.250 euro. Tel. 0743.136.674,
0747.152.581 (BF. 0007.12.11).
(C.120720180005)
Vând Volkswagen Polo, motor 1,2
benzină, fabricaţie 2003, culoare neagră, ITP şi rovinietă valabile până în
2019, stare bună. Merită văzut! Tel.
0743.095.893 (BF. 0003.19.10).
(C.300820180008)
Vând Dacia Logan, fabricaţie 2005,
taxe la zi, sau schimb cu maşină mai
veche + diferenţă. Preţ 7.000 lei. Tel.
0745.132.962.
(BF.0003.24.09).
(C.120720180005)
Vând Nissa Almera, fabricaţie noiembrie 2003, motor benzină, distribuţie
lanţ.
Tel.
0742.554.704
(BF. 0003.27.09). (C.011020180003)
Vând Matiz, fabricaţie 2006. Preţ 700
euro negociabil. Tel. 0745.229.760
(BF. 0003.1.11). (C.011120180012)
Vând Volkswagen Pasat, fabricaţie
2008, 170 CP. Preţ 5.600 euro. Tel.
0742.083.551 (BF. 0003.11.10).
(C.111020180004)
Vând Matiz, fabricaţie 2007, cu aer
condiţionat, cauciucuri iarnă, culoare
gri metalizat. Preţ 2.900 lei negociabil. Tel. 0756.951.102 (BF. 0006.1.11).
(C.051120180004)
Vând Dacia Solenza, fabricaţie 2005,
taxe la zi, plus 4 cauciucuri de iarnă.
Preţ 3.000 lei. Tel. 0745.132.962
(BF. 0004.15.10). (C.151020180008)

Vând BMW 318d, fabricaţie 2003,
motor 1900 cmc diesel, culoare neagră, înscris, proprietar. Accept şi variante cu imobil plus diferenţă din
partea mea. Tel. 0751.833.005
(BF. 0015.29.10). (C.291020180002)
Vând Dacia, în stare bună de funcţionare, pentru programul Rabla. Tel.
0744.487.545 (BF. 0001.9.11)
(C.121120180001)
Vând Matiz, fabricaţie 2006, stare
perfectă. Preţ 550 euro negociabil.
Tel. 0745.011.943 (BF. 0003.12.11).
(C.121120180002)
Vând Logan Preferance 1,5 DCI, fabricaţie 2006, unic proprietar, roţi iarnăvară, ţinut în garaj, fără accident şi
intervenţie la injecţie. Preţ negociabil. Tel. 0746.038.048 (BF. 0004.7.11).
(C.081120180004)

ANIMALE
Vând un mânz de un an şi cinci luni;
şi căruţă de un cal. Tel. 0751.306.651
(BF. 0001.10.10) (C.111020180006)

CUMPĂRĂRI
Cumpăr auto indiferent de marcă
sau stare, chiar şi cu volan pe
dreapta. Plata şi radierea pe loc! Ofer
şi cer seriozitate! Tel. 0748.924.873
(BF. 0004.24.05). (C.240520180002)
Cumpăr urgent Volkswagen Golf, culoare roşie. Tel. 0740.612.122
(BF. 0004.24.09). (C.240920180006)
Cumpăr Matiz, fabricaţie după anul
2006, de la proprietar unic. Tel.
0745.313.522 (BF. 0003.18.10).

PIERDERI
Pierdut talon ajutor social pe numele
Feraru Mugurel. Se declară nul.
(BF. 0001.12.11). (C.081120180005)
Pierdut talon ajutor social pe numele
Enache Andrei Paul. Se declară nul.
(BF. 0002.12.11). (C.081120180005)
Pierdut talon ajutor social pe numele
Hiaca Marius. Se declară nul.
(BF. 0001.6.11). (C.081120180005)
Pierdut talon ajutor social pe numele
Neblea Gabriel. Se declară nul.
(BF. 0001.8.11). (C.081120180005)
Pierdut talon ajutor social pe numele
Coşcodaru Felina. Se declară nul. (BF.
0003.5.11). (C.051120180010)
Pierdut talon ajutor social pe numele
Brumaru Florina. Se declară nul.
(BF. 0004.5.11). (C.051120180011)
Pierdut parafă medic, cod 558696. Se
declară nulă. (BF. 0001.2.11).
(C.051120180003)
Pierdut talon ajutor social pe numele
Onică Sever Mugurel. Se declară nul.
(BF. 0001.5.11). (C.051120180008)
Pierdut talon ajutor social pe numele
Feraru Viorel. Se declară nul.
(BF. 0002.5.11). (C.051120180009)
Pierdut talon ajutor social pe numele
Onea Silviu Gheorghe. Se declară
nul.
(BF.
0003.31.10).
(C.011120180010)
Pierdut talon ajutor social pe numele
Păun Monica Elena. Se declară nul.
(BF. 0001.1.11). (C.011120180011)
Pierdut talon ajutor social pe numele
Costache Ana Maria. Se declară nul.
(BF. 0017.29.10). (C.011120180007)
Pierdut talon ajutor social pe numele
Durleci Nicoleta Magda. Se declară
nul.
(BF.
0002.30.10).
(C.011120180008)
Pierdut talon ajutor social pe numele
Păun Marius Abel. Se declară nul.
(BF. 0002.31.10). (C.011120180009)

Pierdut talon ajutor social pe numele
Furdui Puiu. Se declară nul.
(BF. 0013.29.10). (C.291020180020)
Pierdut talon ajutor social pe numele
Onică Simona. Se declară nul.
(BF. 0003.29.10). (C.291020180014)
Pierdut talon ajutor social pe numele
Grancea David Ionuţ. Se declară nul.
(BF. 0005.29.10). (C.291020180015)
Pierdut talon ajutor social pe numele
Ursu Nicolae Robert. Se declară nul.
(BF. 0008.29.10). (C.291020180016)

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând ţuică fructe (5 lei/litrul) şi ţuică
prune (10 lei/litru). Tel. 0736.474.125
(BF. 0006.3.10). (C.200720180007)
Vând două bucăţi profil "U" K24, 200
kg/bucată. Tel. 0730.973.646
(BF. 0002.14.06). (C.140620180005)
Aduc la comandă cărbuni, lignit de
calitate superioară, recomandaţi
pentru centrale termice, sobe sau şeminee, putere calorică mai mare
decât a lemnului. Cărbunii sunt curaţi, sortaţi manual, fiind exploataţi
în Filipeştii de Pădure. Preţul se negociază în funcţie de distanţă. Tel.
0744.171.893,
G.
Sîrbea.
(BF. 0007.6.09). (C.060920180015)
Vând instant pe gaz, marca Ariston,
şi convector pe gaz. Tel.
0756.434.042 (BF. 0001.30.10).
(C.011120180002)
Vând 4 anvelope noi, de iarnă,
165/65/R14, cu jeante aliaj, 4 prezoane; şi 4 jante oţel, cu 4 prezoane,
pe
13.
Tel.
0746.645.126
(BF. 0014.29.10). (C.291020180003)
Vând aragaz nou, cu patru ochiuri.
Preţ negociabil. Tel. 0744.473.246
(BF. 0003.7.11). (C.081120180003)

Vând garaj în Grui, cu acte la
Primărie. Preţ 1.000 euro.
Tel. 0745.132.962

DIVERSE
Centrul de zi “Vladimir
Ghika” organizează ziua
porţilor deschise, duminică,
18 noiembrie 2018, cu ocazua aniversării a doi ani de
la înfiinţare. Vă aşteptăm cu
drag să ne vizitaţi la sediul
din strada Fraţii Goleşti, nr.
33, între orele 10.00 şi
16.00.
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. 0002.28.08). (C.010220180001)
Familie de pensionari, dorim să îngrijim o doamnă în vârstă, singură, care
ne poate oferi spaţiu pentru locuit la
casă, în oraş. Tel. 0747.015.406
(BF. 0003.15.10). (C.151020180006)
Caut doamnă pensionară, sănătoasă
şi serioasă, pentru menajul uşor al
unei doamne în vârstă, eventual cu
posibilitatea găzduirii gratuite, separat, pe termen nelimitat. Tel.
0248.511.728 (C.130920180007)
Caut doamnă pentru îngrijire
bătrână.
Tel.
0744.674.067
(BF. 0002.31.10). (C.011120180003)
Doamnă, îngrijesc bătrâ, bătrână, fac
menaj.
Tel.
0753.763.549
(BF. 0003.30.10). (C.011120180004)
Caut bonă, doamnă serioasă, pentru
îngrijire băieţel de 4 ani, plus menaj.
Program de opt ore pe zi, salariu
atractiv.
Tel.
0752.399.123
(BF. 0003.2.11). (C.051120180002)
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Sunaþi la 0248.512.117 sau la 0753.311.650 ºi
anunþul dumneavoastrã apare GRATUIT în
“Evenimentul Muscelean”!
VÂNZĂRI CASE ŞI APARTAMENTE:
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

Vând lemn de foc, pe picior (salcâm şi prun), în comuna
Poienarii de Muscel. Tel. 0744.345.753
Vând mini televizor color, pretabil auto. Tel.
0744.345.753
Vând ţuică veche şi nouă, 30 grade. Preţ avantajos. Tel.
0745.966.256

Vând apartament 3 camere, etaj 1/2, cartier Grădişte.
Preţ negociabil. Tel. 0747.466.339

Vând mere pentru ţuică, în Muşeteşti, Argeş. Preţ 0,25
lei/kg. Tel. 0753.983.968

Schimb casă în comuna Mioarele, zonă turistică, cu
apartament 2 camere în Câmpulung sau Piteşti. Tel.
0742.229.641

Vând prune şi mere, de calitate, neculese. Preţ 0,50
lei/kg. Tel. 0734.115.681

Vând casă şi teren 7000mp, acte în regulă. Tel.
0748.023.663
Vând casă bătrânească. Preţ 3.500 euro. Tel.
0745.079.324
Vând casă locuibilă, cu utilităţi şi 1.000 mp teren împomat. Tel. 0753.983.968
Vând apartament 4 camere, decomandat, cu 2 băi, 2
balcoane, suprafaţă 88 mp, renovat şi mobilat Germania. Tel. 0756.363.063
Vând casă în Câmpulung, 4 camere, baie, bucătărie, beci
şi 300 mp teren. Tel. 0765.462.446

VÂNZĂRI TERENURI:
Vând pământ 1500mp cu cadastru. Tel. 0748.023.663
Vând 2.300 mp teren intravilan în Albeştii de Muscel,
punctul „Pe deal”, cu cadastru. Tel. 0745.019.475
Vând 7.500 mp teren în Câmpulung, strada Grigore
Alexandrescu. Tel. 0753.670.345

Vând coteţ iepuri, metalic, cu 3 încăperi. Tel.
0734.115.681
Vând nuci. Tel. 0744.345.753
Vând doi cocoşi rasa gât golaş de Transilvania şi raţă
Barat. Tel. 0745.278.604
Vând aragaz şi frigider cu congelator. Tel. 0747.781.771
Vând 100 bucăţi ulucă gard; mese cornier, diferite
mărimi. Tel. 0757.111.553
Vând nuci în coajă. Tel. 0744.345.753
Vând lăzi pentru fructe, din lemn, foarte rezistente
(60x40x30 cm). Preţ 21 lei. Tel. 0726.840.613
Ofer mere pentru ţuică. Tel. 0744.840.221
Vând piei de miel, tăbăcite la Sibiu şi rochie mireasă,
mărimea 42. Tel. 0743.530.648
Vând două butii pentru fructe, capacitate două tone, în
Coteşti-Godeni. Tel. 0744.754.292
Vând pere chiurele, culese. Tel. 0743.872.335

Vând 1.600 mp teren intravilan în satul Godeni, vizavi
de terenul de sport, cu toate utilităţile, pretabil casă, depozit materiale, etc. Tel. 0740.952.151

Vând vacă, 5 ani, bună de lapte. Tel. 0743.864.065

Vând 4.500 mp livadă cu pruni, în comuna Godeni, la
şosea, 30 metri deschidere. Preţ 1,5 euro/mp. Tel.
0744.426.053

Vând purcei. Tel. 0726.753.140

Vând 10 hectare pădure stejar, frasin, în zona Turceni,
Gorj, vârstă 100-115 ani. Preţ 3.500 euro/hectar negociabil. Tel. 0744.571.822
Vând 1.300 mp teren intravilan în Schitu Goleşti, Valea
Morii. Preţ 7 euro/mp. Tel. 0757.563.543

VÂNZĂRI MAŞINI:
Vând Dacia Logan Laureate 1,4 benzină. Tel.
0754.641.683
Vând Ford Tranzit, euro 4, punte dublă, fabricaţie 2007,
se conduce cu categoria B. Preţ 5.900 euro. Tel.
0742.142.655
Vând Solenza, fabricaţie 2005, taxe la zi. Preţ 450 euro
negociabil. Tel. 0754.885.201
Vând Dacia Papuc, fabricaţie 2005, stare excelenţă,
43.000 km. Tel. 0746.272.053
Proprietar, vând Volkswagen Bora, fabricaţie 2005,
diesel, consum mic, geamuri şi oglinzi electrice. Tel.
0756.257.832
Vând Skoda Octavia I, fabricaţie 2003, cu GPL omologat,
aer condiţionat, închidere, jante aliaj, unic proprietar.
Tel. 0741.190.400
Vând Logan, fabricaţie 2009, motor 1,5, taxe la zi. Preţ
1.650 euro negociabil. Tel. 0754.885.201
Vând dubiţă, fiscal pe loc (4.000 lei) şi scuter Piagio. Tel.
0743.512.691
Vând Volvo, fabricaţie 2001, motor 1,8, gri diamant, pilot
automat, AC, piele. Tel. 0744.313.011
Vând Opel Astra G, singur proprietar pe ţară, cu AC, geamuri electrice, servo direcţie, fiscal pe loc. Preţ 6.900 lei
negociabil. Tel. 0746.953.739
Vând Opel Astra F, motor 1,4 benzină, cu toate taxele la
zi, ofer fiscal pe loc. Preţ 2.600 lei. Tel. 0726.840.613
Vând Peugeot Boxer, fabricaţie 2002, motor 2,8 diesel,
ITP până în 2019, asigurare, fiscal pe loc, înmatriculat
Argeş. Preţ 1.200 euro. Tel. 0743.512.691
Vând Opel Astra H-GTC, fabricaţie 2006, motor 1,3
diesel, negru, AC, full, stare foarte bună, taxe la zi, fiscal
pe loc. Preţ negociabil la faţa locului. Tel. 0744.555.302

VÂNZĂRI DIVERSE:
Apicultor, vând miere de salcâm, producţie 2018. Tel.
0740.229.206
Vând două butoaie de câte 5 vedre, pentru ţuică. Tel.
0746.087.522

Parchetar cu experienţă, montez,
raşchetez şi lăcuiesc parchet lemn.
Tel. 0784.408.600 (BF. 0002.26.10).

Vând pătuţ căţel sau pisică, şi cuşcă transport (căţel talie
mică, mijlocie). Tel. 0745.662.676
Vând cablu trifazic, 7 pătraţi pe fir, lungime 30 metri. Tel.
0741.215.344

CUMPĂRĂRI:
Cumpăr auto: Dacia Logan, Solenza, Super Nova, Papuc,
Matiz, Cielo şi străine (înmatriculate). Ofer preţ maxim!
Seriozitate maximă! Tel. 0747.848.774
Cumpăr auto indiferent de marcă sau stare. Tel.
0740.678.143
Cumpăr maşină pe GPL, cu toate taxele la zi. Tel.
0726.840.613
Cumpăr butelie. Tel. 0744.313.011
Cumpăr teasc pentru struguri. Tel. 0741.215.344.
Cumpăr apartament 2 camere, decomandat, etaj intermediar, centru. Tel. 0753.390.954
Cumpăr mere pentru consum propriu, în Câmpulung.
Tel. 0740.144.467
Cumpăr patru cauciucuri de iarnă, 185/65 R15T. Tel.
0744.754.292

DIVERSE:
Închiriez auto. Tel. 0747.848.774
Sobar, curăţ, repar, montez, demontez sobe de teracotă.
Tel. 0749.416.902
Domn, 80 ani, caut doamnă pentru ajutor şi îngrijire. Tel.
0764.726.965
Ofer spre închiriere camere pentru eleve, zona Colegiilor Pedagogic şi Dinicu Golescu. Tel. 0723.428.985
Asistent medical, doresc să supraveghez persoană
bolnavă în weekend. Tel. 0742.229.641
Caut doamnă pentru îngrijire bătrână. Tel. 0744.674.067.
Caut femeie pentru supravegherea unei doamne în
vârstă, în Piteşti, două săptămâni. Ofer 1.000 lei pentru
cele 14 zile. Tel. 0742.229.641
Caut meseriaş pentru înlocuire şiţă cu ţiglă metalică,
casă bătrânească, acoperiş de aproximativ 120 metri
pătraţi. Tel. 0740.203.506
„Gică tapiţerul”, recondiţionează canapele, scaune,
colţare, etc. Tel. 0745.385.297
Caut loc de muncă. Tel. 0745.248.160
Ofer spre închiriere apartament 2 camere, centru, etaj
3, decomandat, 40 mp, complet mobilat şi utilat. Preţ
200 euro. Tel. 0749.053.008

Doamnă serioasă, cu experienţă, îngrijesc copil. Tel. 0722.550.468
(BF. 0005.18.10). (C.181020180002)

Mult prea devreme!

Din mijlocul unei echipe a plecat un OM deosebit,
un profesionist desăvârşit. Gigel Buta a pus o
mare parte din sufletul lui în activitatea din
Finanţe, unde au fost slujba şi pasiunea sa.
Un om ordonat, parolist, solidar în toate, gospodar, de cele mai multe ori, exagerat prin corectitudine şi stil de muncă. Pe unde a trecut, a avut
grijă să lase un bun exemplu şi lucruri care să ne
amintească de implicarea lui, cum nu mai există
la altcineva. Ajuta necondiţionat semenii, care
aveau nevoie de ajutorul lui, consătenii şi oamenii necăjiţi, mai ales. În mijlocul colegilor de la
Camera 4 se simţea ca în familie, cu bune şi cu
rele. Ne făceam o sărbătoare din orice eveniment, glumeam, cântam, făceam
fotografii… NIMIC NU MAI E LA FEL şi nici nu va mai fi! Ne aştepta dimineaţa
cu drag, ne pregătea cafeaua, aerisea încăperea, ne surprindea cu mici bucurii! (ce mult ne lipseşte domnul Buta!) Dintr-un tablou, ne veghează şi ne
transmite: „Fiţi serioşi în toate!” Odihnă veşnică, domnule Buta!
Redacţia nu-şi asumă răspunderea pentru
conţinutul anunţurilor publicate

