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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

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, etaj 2, bloc 1,
zona Rotunda. Preţ 9.000 euro. Tel.
0741.354.384, 0755.413.812 (C. 2).
(C.160420180010)
Vând garsonieră, confort I, zona
"Dinicu Golescu". Preţ negociabil.
Tel. 0747.758.194 (BF. 0003.8.02).
(C.110220190002)
Vând garsonieră, bloc 1, strada Dr.
Fălcoianu, parter, pretabilă spaţiu
comercial, renovată, complet mobilată şi utilată, uşă metalică, termopan, nelocuită. Preţ 50.000 lei.
Tel. 0745.018.178 (BF. 0001.21.01).
(C.240120190004)
Vând garsonieră, cartier Grui. Tel.
0758.415.884 (BF. 0011.16.01).
(C.170120190009)
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, etaj 4,
cu acoperiş, zona Grui, cu centrală
termică, termopan, gresie, faianţă,
mobilat. Preţ 21.000 euro. Tel.
0742.134.699, 0727.233.029 (C. 4).
(C.310120190009)
Vând apartament cu două camere,
parter, cartier Grui, decomandat,
spaţios, cu multiple îmbunătăţiri,
termopan, centrală, gresie, parchet, mobilă făcută pe comandă,
renovat complet, inclusiv instalaţia
electrică, izolat interior-exterior,
are două dormitoare şi living, bucătăria în balcon. Tel. 0767.680.418
(C.230820180006)
Vând apartament 2 camere, etaj 1,
zona Vişoi, strada Alexandru cel
Bun, cu centrală termică, termopan, gresie, faianţă. Preţ 23.000
euro.
Tel.
0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.310120190006)
Vând apartament 2 camere, utilat,
zona Balada. Preţ 20.000 euro. Tel.
0741.354.384, 0749.755.606 (C. 2).
(C.160420180018)
Vând apartament 2 camere, zona
centru, la 20 metri de biserică şi 50
metri de Primărie, etaj 4, 59 mp,
bloc din cărămidă, vedere la strada
principală, recent renovat, cu centrală termică, parchet stejar, termopan, gresie, faianţă, foarte luminos.
Preţ 34.000 euro. Tel. 0726.502.648
(BF.
0001.25.01).
(C.271120180001)

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, cartier
Vişoi 2, bloc B6, etaj 1, cu termopan, fără îmbunătăţiri. Tel.
0742.010.977 (BF. 0001.28.12).
(C.281220180001)
Vând apartament 2 camere, decomandat, etaj 2, zona Centru, fără
îmbunătăţiri. Preţ 28.000 euro. Tel.
0742.134.699, 0727.233.029 (C. 4).
(C.310120190010)
Vând apartament 2 camere, cartier
Grui, cu multiple îmbunătăţiri. Preţ
28.000 euro negociabil. Tel.
0753.144.379 (BF. 0002.29.01).
(C.310120190004)
Vând apartament 2 camere, decomandat, zona Vişoi, cu acoperiş,
centrală termică, termopan, gresie,
faianţă. Preţ 22.500 euro. Tel.
0742.134.699, 0727.233.029 (C. 4).
(C.310120190007)
Vând apartament 2 camere, decomandat, cartier Vişoi, bloc 20, etajul 4, mobilat. Preţ negociabil. Tel.
0743.367.840 (BF. 0004.14.02).
(C.170120190005)
Vând apartament 2 camere, etaj
3/4, zona Vişoi, semi decomandat,
cu multiple îmbunătăţiri (uşă metalică, termopan interior-exterior,
centrală termică, gresie, faianţă,
parchet, izolat interior), complet
mobilat şi utilat. Tel. 0755.103.517
(BF. 0005.20.02). (C.210220190011)
Vând apartament 2 camere, decomandat, cartier Grui, bloc P17, etaj
2, izolat, complet renovat şi utilat
în noiembrie 2018. Preţ 30.000
euro.
Tel.
0748.902.216
(C.210220190006)
Vând apartament 2 camere, etaj 2,
zona Rotunda, cu centrală termică,
termopan. Preţ 12.000 euro negociabil.
Tel.
0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.310120190008)
Vând apartament 2 camere, etaj 4,
bloc D2, scara C, cartier Vişoi, cu
centrală termică, acoperiş. Merită
văzut! Preţ 65.000 lei. Tel.
0751.306.692 (BF. 0007.19.02).
(C.210220190008)
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. 0001.13.02). (C.140220190003)

Vând apartament 2 camere, zona
Vişoi, confort 1, semidecomandat,
etaj 1/4, foarte spaţios, 52 mp, cu
CT nouă, parchet laminat, gresie,
faianţă, termopan, uşă metalică,
mobilat modern, scară foarte curată, cu interfon. Tel. 0721.657.460
(BF. 0003.14.02). (C.140220190006)
Vând apartament 2 camere, etaj 4,
cu acoperiş, centrală termică, termopan, bloc cărămidă. Preţ 17.000
euro.
Tel.
0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.310120190005)
Vând apartament 2 camere, vizavi
de Colegiul "Dinicu Golescu", etaj
1, cu îmbunătăţiri, CT, termopan,
balcon închis. Preţ 35.000 euro. Tel.
0744.140.534 (BF. 0004.15.02).
(C.180220190002)
Vând apartament 2 camere, decomandat, cartier Grui, etaj 1, însorit,
cu centrală termică şi tâmplărie
termopan. Tel. 0745.327.181
(BF. 0001.18.02). (C.180220190007)

AP. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere, semi
decomandat, etaj 3, zona Vişoi, cu
centrală termică, gresie, faianţă.
Preţ 20.000 euro. Tel. 0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.310120190012)
Vând apartament 3 camere, semi
decomandat, etaj 3 din 4, vedere
pe faţă, zona Rotunda, îmbunătăţiri, CT, uşă metalică, cadastru. Preţ
16.500 euro. Tel. 0753.390.954
(BF. 0007.10.01). (C.061220180002)
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, cartier
Grui, bloc P14, etaj 2, decomandat,
cu două balcoane, vedere sudvest, izolat termic, termopan interior-exterior, CT, instalaţii sanitare
şi electrice noi, cadastru, certificat
energetic, garaj. Preţ 34.000 euro
uşor negociabil. Tel. 0728.634.963
(BF. 0001.16.11). (C.191120180002)
Vând apartament 3 camere, decomandat, zona Vişoi, cu balcon de 7
metri, centrală termică, termopan,
gresie, faianţă, 2 băi, tâmplărie interior nouă. Preţ 28.000 euro. Tel.
0742.134.699, 0727.233.029 (C. 4).
(C.310120190011)
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)

SC IMOBILIARE TOPPREMIER AS SRL
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8Vând apartament 2 camere, decomandat,
parter, zona Vişoi, vedere la stradă, cu centrală
termică. Preţ 17.000 euro.

8Vând apartament 2 camere, etaj 1, zona Vişoi,
cu centrală termică, termopan, gresie, faianţă.
Preţ 23.000 euro.

8Vând apartament 2 camere, etaj 2, zona
Rotunda, vizavi de Clubul Sănătăţii, cu centrală
termică, parchet, termopan, gresie, faianţă. Preţ
12.000 euro.

8Vând apartament 2 camere, etaj 4, zona
Flămânda, cu centrală termică, termopan, parchet, acoperiş, gresie, faianţă. Preţ 23.000 euro.

8Vând apartament 2 camere, etaj 4, cu acoperiş,
termopan, gresie, faianţă, uşă metalică, parchet,
zona Vişoi, lângă farmacia Coriana. Preţ 18.500
euro.

Vând apartament 3 camere, zona
Grui, parter, fără îmbunătăţiri. Preţ
24.000 euro. Tel. 0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.310120190013)

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, parter,
zona Grui, pretabil spaţiu comercial, cu centrală termică, balcon
termopan, vedere pe două părţi, 2
băi. Preţ 28.000 euro. Tel.
0742.134.699, 0727.233.029 (C. 4).
(C.310120190014)

VÂNZÃRI CASE
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)
Vând casă cu 2.500 mp teren cu
pomi fructiferi, în comuna Boteni,
la strada principală, cu utilităţi
(apă, curent, telefon), acte la zi, necesită îmbunătăţiri. Preţ 14.000
euro negociabil. Tel. 0746.509.714
(BF. 0001.7.01). (C.070120190002)
Vând casă cu 400 mp teren în centrul comunei Dâmbovicioara, cu
acte în regulă. Tel. 0745.833.709
(BF. 0001.27.12). (C.271220180004)
Vând casă cu 3 camere, baie, bucătărie şi 420 mp teren, 28 metri deschidere, cu utilităţi. Preţ 35.000
euro.
Tel.
0741.354.384,
0749.755.606
(C.
2).
(C.090820180016)
Vând casă, P+1, living, 4 dormitoare, 4 băi, bucătărie, terasă, construcţie nouă, 1.200 mp teren. Preţ
100.000 euro. Tel. 0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.310120190016)
Vând casă nouă în Câmpulung,
P+1, finisată interior-exterior, zona
Grui, la parter cu living, dormitor,
baie, camera centralei pe lemne, la
etaj cu 3 dormitoare, baie, terasă,
termopan, parchet, scară interioară, 200 mp teren. Preţ 70.000
euro.
Tel.
0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.310120190017)

8Vând apartament 2 camere, etaj 3, zona
Balada, cu centrală termică, termopan.
Preţ 18.000 euro.
8Vând apartament 2 camere, zona Grui, cu
centrală termică, termopan, mobilat.
Preţ 21.000 euro.

Vând două corpuri casă, în comuna
Rucăr, strada Scărişoara, nr. 51, cu
5.000 mp teren, utilităţi (gaze la
poartă). Tel. 0748.686.700 (BF.
0002.21.02). (C.210220190015)
Vând casă în Câmpulung, Şoseaua
Naţională, nr. 168, cu 3 camere, bucătărie, baie, beci, 2 garaje şi 800
mp teren. Merită văzută! Preţ negociabil. Tel. 0748.363.651,
0744.994.041 (BF. 0006.19.02).
(C.210220190009)
Vând casă în Voineşti - Lereşti, cu
1.900 mp teren. Tel. 0744.750.787
(BF. 0003.15.03). (C.150320180009)
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 la Rucăr, strada Păpuşa.
Preţ negociabil. Tel. 0741.521.865
(BF. 0005.2.11). (C.051120180001)
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 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)
Vând casă în Câmpulung, zona
Valea Uncheaşului, cu 3 camere,
baie, bucătărie, centrală pe lemne
şi 1.100 mp teren. Preţ 45.000 euro.
Tel. 0742.134.699, 0727.233.029
(C. 4). (C.310120190015)
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)

8Vând apartament 3 camere, etaj 3, zona Vişoi,
semi decomandat, cu centrală termică,
termopan, parchet, tâmplărie schimbată.
Preţ 26.000 euro.
8Vând casă în Câmpulung, P+1, construcţie
nouă, 4 dormitoare, living, 2 băi, terasă, centrală
pe lemne, 200 mp teren, zona Grui. Preţ 70.000
euro.
8Vând 2.200 mp teren în Câmpulung, zona
Pedagogic. Preţ 12 euro/mp.
8Vând 718 mp teren în Lereşti. Preţ 12.000 euro.

Vând casă, cu 3 camere, baie, bucătărie, verandă, garaj şi dependinţe,
şi 2.500 mp teren, în satul Suslăneşti, comuna Mioarele, la stradă
asfaltată, în centru, cu toate utilităţile. Preţ 27.000 euro negociabil.
Tel. 0747.294.129 (BF. 0001.22.06).
(C.220620180001)
Preţuri promoţionale! Vând
case noi în Câmpulung,
cartier rezidenţial, zonă
deosebită. Tel.
0744.490.190, 0744.501.161

VÂNZÃRI TERENURI
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 4.600 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)
Vând 323 mp teren în Câmpulung,
cu utilităţi la poartă (apă, curent,
gaze, canalizare). Preţ 13.000 euro.
Tel. 0742.134.699, 0727.233.029
(C. 4). (C.310120190020)
Vând 5.000 mp teren în
Câmpulung, strada CA
Rosetti. Tel. 0744.490.190
Vând 12.000 mp teren intravilan în
Câmpulung, zona Creţişoara, parcelabil.
Tel.
0721.844.411
(BF.
0001.27.08).
(C.270820180005)
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 2.770 mp teren în Valea Mare,
zona Calea Pietroasă. Preţ 8
euro/mp. Tel. 0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.310120190018)
Vând 500 mp teren în Câmpulung,
strada Alexandru cel Bun. Preţ 20
euro/mp. Tel. 0723.177.033
(BF. 0005.27.12). (C.271220180005)
Vând 3.000 mp teren. Tel.
0744.136.720 (BF. 0003.1.10).
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)
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Matrimoniale
YDomn, caut doamnă pentru o relaţie serioasă de prietenie. Tel. 0751.424.030
YDomn, 61 ani, văduv,
doresc cunoştinţă cu
doamnă de vârstă apropiată.
Tel. 0753.480.182
YTânăr, 40 ani, doresc
cunoştinţă cu doamnă de
vârstă apropiată pentru o relaţie
de
căsătorie.
Tel. 0759.625.942
YDomn, 61 ani, văduv,
doresc cunoştinţă cu
doamnă de vârstă apropiată.
Tel. 0753.480.182
YDomn serios, 39 ani, cu
locuinţă şi gospodărie,
doresc cunoştinţă cu
doamnă, pentru căsătorie.
Rog
seriozitate.
Tel. 0742.349.890
YDivorţat, 58 ani, pensionar, fără vicii şi obligaţii,
pun suflet pentru o relaţie cu
o doamnă smerită, liniştită.
Tel. 0756.584.921
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 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 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 1.000 mp teren, în
comuna Bughea de Jos,
zonă centrală. Preţ negociabil. Tel. 0767.700.779,
0248.536.079
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 urgent între 500 şi 1.000 mp
teren în Fundata, judeţul Braşov,
cu 50 m deschidere la DN 73 Câmpulung-Braşov, cu utilităţi (lumină
şi apă). Preţ 20 euro/mp negociabil. Tel. 0746.107.204 (BF.
0002.17.12). (C.171220180003)
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 4.000 mp teren intravilan în
Lereşti, parcelabil, pretabil construcţie. Tel. 0752.082.542,
0786.984.848 (BF. 0014.14.01).
(C.140120190015)
Vând 600 mp teren construcţie în
Câmpulung, strada Gruiului. Preţ
18.000 euro. Tel. 0729.924.446
(BF. 0001.3.09). (C.030920180002)
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 1.950 mp teren în Câmpulung, strada Valea Uncheaşului.
Preţ
10.000
euro.
Tel.
0742.134.699, 0727.233.029 (C. 4).
(C.310120190019)
Vând 23.000 mp teren în Rucăr,
zona Râuşor, Valea Haiducilor
(fostă Valea Oarzănii). Tel.
0769.850.532,
0248.656.600
(BF. 0003.15.02). (C.180220190004)
Vând loturi de teren pentru
case, între 500 şi 600 mp, cu
toate utilităţile, zonă deosebită, strada Ion Creangă.
Tel. 0744.490.190

CUMPĂRĂRI
Cumpăr Dacia Logan diesel,
fabricaţie 2013-2016, numai de la
proprietar. Tel. 0757.034.366
(BF. 0002.31.01). (C.310120190021)

ÎNCHIRIERI
Închiriez 2 camere la casă, cartier
Grui, unei persoane. Preţ 350 lei,
plata anticipat pe două luni. Tel.
0741.354.384
(C.
2).
(C.101220180003)
Închiriez apartament 2 camere,
complet mobilat şi utilat, în regim
hotelier. Preţ 200 lei/noapte net.
Tel.
0748.902.216
(C.121120180003)
Închiriez apartament 2 camere, utilat şi mobilat, etaj 3, zonă centrală,
vizavi de Big & Small. Tel.
0749.053.008 (BF. 0002.9.01).
(C.131120180001)
Închiriez apartament 3 camere,
etaj 1, bloc D25, strada Alexandru
cel Bun. Tel. 0742.271.336
(BF. 0004.22.01). (C.240120190001)
Ofer spre închiriere garsonieră,
confort I, zona Vişoi. Tel.
0748.468.619 (BF. 0006.22.01),
(C.240120190002)
Închiriez sau vând garaj în Vişoi,
zona Balada. Tel. 0742.006.737
(BF. 0004.4.01). (C.070120190004)
Doresc să stau închirie într-o garsonieră sau apartament 2 camere,
fără
îmbunătăţiri.
Tel.
0787.762.570 (BF. 0001.1.02).
(C.040220190002)
Închiriez apartament 3 camere,
complet mobilat şi utilat (CT, maşină spălat, aragaz, frigider, aer
condiţionat), strada Traian. Tel.
0743.136.651 (BF. 0004.23.01).
(C.240120190005)

VÂNZÃRI AUTO
Vând Opel Astra, fabricaţie 2000,
motor 1,4 benzină, perfectă stare
de funcţionare. Preţ 6.500 lei
negociabil. Tel. 0749.101.899
(BF. 0006.12.12). (C.131220180006)

Vând Dacia Logan, fabricaţie 2006,
taxe la zi, sau schimb cu maşină
mai veche + diferenţă. Preţ 7.500
lei.
Tel.
0745.132.962.
(BF.0003.24.09). (C.120720180005)
Vând Peugeot 307, fabricaţie 2003,
motor diesel, unic proprietar. Preţ
negociabil. Tel. 0742.271.298
(BF. 0005.12.11). (C.151120180003)
Vând Volkswagen Golf 4,
hatchbacks, fabricaţie 2002, motor
1,6-16V, albastru, climă, jante, unic
proprietar, multiple îmbunătăţiri şi
dotări. Preţ negociabil. Tel.
0758.241.916 (BF. 0003.16.01).
(C.170120190002)
Vând Opel Astra F, diesel, vişiniu,
unic proprietar, acte la zi, maşina
arată şi funcţionează foarte bine,
nu are rugină, nu consumă ulei, nu
bate. Accept orice test! Preţ 970
euro negociabil. Tel. 0772.128.051
(BF. 0013.16.01). (C.170120190008)
Vând sau schimb cu locuinţă Renault Clio, fabricaţie 2002. Preţ
5.000 euro negociabil plus
diferenţă. Tel. 0749.567.282
(BF.
0001.24.01).
(C.240120190006)
Vând Skoda Fabia, fabricaţie 2005,
neagră, motor 1,4-16V, interior
piele, unic proprietar. Preţ 2.600
euro negociabil. Tel. 0745.030.519
(BF. 0001.28.01). (C.310120190002)

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând garaj în Grui, cu acte la
Primărie. Preţ 1.000 euro.
Tel. 0745.132.962
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 aragaz cu 4 ochiuri, în stare
foarte bună. Preţ 150 lei. Tel.
0748.411.751 (BF. 0004.16.02).
(C.310120190003)
Vând nuci, cantitate mare, în comuna Mioarele. Tel. 0766.899.374
(BF. 0004.4.01). (C.040220190005)
Vând ţuică de prune şi mere; şi
miere. Preţuri în funcţie de cantitate.
Tel.
0751.377.806
(BF. 0002.12.02). (C.140220190001)
Vând mobilă sufragerie şi bucătărie, inclusiv aragaz cu hotă; aparat
făcut pâine; haină blană artificială;
haină blană marmotă. Tel.
0741.054.229 (BF. 0003.14.02).
(C.140220190009)
Vând stupi verticali, cat pe ramă de
3/4, baza 1/1. Preţ 100 lei/cutia. tel.
0740.154.686 (BF. 0005.15.02).
(C.180220190005)

ANIMALE
Vând junice la prima fătare. Tel.
0744.238.798 (BF. 0005.4.02).
(C.040220190005)
Vând două capre şi un ţap; măgar
de trei ani, în Schitu Goleşti. Tel.
0722.888.139 (BF. 0016.16.01).
(C.170120190007)
Donez 4 pisoi negri, de 6 luni, înţărcaţi şi învăţaţi la litieră, şi 2 motani
de un an. Tel. 0741.924.888
(BF.
0005.17.01).
(C.170120190001)

DIVERSE
Caut urgent o doamnă serioasă, sociabilă, cu suflet
cald, din zona Câmpulung,
peste 30 de ani, nefumătoare, care să îngrijească un
bebeluş de două luni. Programul şi salariul îl stabilim
împreună! Tel. 0742.569.592
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. 0005.16.01).
(C.300820180020)
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)
Angajăm persoană îngrijire bătrân
la domiciliu, în Câmpulung Muscel.
Persoana respectivă va realiza următoarele activităţi: asigurarea
confortului bătrânului asistat; asistarea alimentaţiei şi aplicarea prescripţiilor medicale; asigurarea
condiţiilor igienico-sanitare. Se solicită o atitudine pozitivă, înţelegătoare, responsabilă, combinată cu
dorinţa de a ajuta şi de a fi amabil,
care să ajute trecerea peste momentele dificile care pot apărea în
relaţionarea cu cei în vârstă. Experienţa anterioară în activitatea de
îngrijire bătrâni şi prezentarea de
recomandări de la angajatorii anteriori reprezintă un avantaj. Se asigură pachet salarial atractiv. Cei
interesati sunt rugaţi să ne contacteze la telefon 0734.117.867 în vederea stabilirii unui interviu.
(C.210220190001)
Angajez îngrijitoare (bonă) pentru
bărbat cu accident vascular cerebral, imobilizat. Angajarea se poate
face pentru 8 ore, 12 ore sau permanent. Salariu atractiv. Tel.
0748.839.937 (BF. 0008.20.02).
(C.210220190005)
Doresc o doamnă serioasă, fără
obligaţii, ortodoxă, care să locuiască cu mine, fără chirie, doar cu
plata utilităţilor. Tel. 0746.310.853
(BF. 0006.18.02). (C.180220190010)
Familie de pensionari, dorim să îngrijim o doamnă în vârstă, singură,
care ne poate oferi spaţiu pentru
locuit, la casă în oraş. Tel.
0769.625.326 (BF. 0002.15.01).
(C.170120190010)
Asociaţia de proprietari din cartierul Vişoi, zona Rotunda, caută femeie pentru curăţenie pe 6 scări
de bloc, două zile pe săptămână.
Tel. 0773.370.233 (BF. 0003.4.01).
(C.040220190001)
Doamnă, îngrijesc bătrâ, bătrână,
fac menaj. Tel. 0753.763.549
(BF. 0003.7.01). (C.070120190001)
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Sunaþi la 0248.512.117 sau la 0753.311.650 ºi
anunþul dumneavoastrã apare GRATUIT în
“Evenimentul Muscelean”!
Vând lemn de foc, pe picior (salcâm şi prun), în coV´NZ RI CASE I APARTAMENTE: muna
Poienarii de Muscel. Tel. 0744.345.753
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 apartament 3 camere, etaj 1/2, cartier Grădişte.
Preţ negociabil. Tel. 0747.466.339
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
Vând casă în Câmpulung, P+1, strada Grigore Alexandrescu, cu 7.500 mp teren, 60 m deschidere la şosea,
utilităţi. Tel. 0753.670.345

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 uşă stejar exterior (2x1m), burlane, jgheaburi,
cârlige, ferestre brad (1,2x1,2m). Tel. 0741.053.111
Vând trei clăi fân. Tel. 0723.529.454
Vând nuci în coajă; caş verde şi afumat. Tel.
0757.189.452
Vând butelie aragaz. Tel. 0749.903.462

Vând vilă, P+E, 5 camere, 2 băi, bucătărie, 2 beciuri şi
600 mp teren, zona Flămânda, lângă sala de sport a
Colegiului „Carol I”. Tel. 0752.879.414

Vând ţuică, hidrofor şi ţiglă. Tel. 0743.330.649

Vând apartament 3 camere, decomandat, vedere pe
două părţi, parter, zona Grui, lângă parc. Preţ 28.000
euro negociabil. Tel. 0754.677.798

Vând haină blană naturală, neagră, mărimea 48-50, în
stare foarte bună. Preţ 400 lei. Tel. 0748.864.978

Vând apartament 2 camere, cu toate îmbunătăţirile,
mobilat. Preţ 11.500 euro negociabil. Tel. 0740.355.287

Vând computer Amstrad, model AMD Centrum de
luxe, monitor LED HD, cameră web, DVD reader, etc.
Tel. 0747.206.413

Vând apartament 2 camere, etaj 2, zona Rotunda, cu
îmbunătăţiri. Preţ negociabil. Tel. 0743.983.042,
0772.114.759

Vând stupi verticali, pe 10 rame, cat 1/1. Preţ 160
lei/bucata; şi rame crescute, 8 lei/bucata. Tel.
0726.840.613

V´NZ RI TERENURI:
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 4.500 mp livadă cu pruni, în comuna Godeni, la
şosea, 30 metri deschidere. Preţ 1,5 euro/mp. Tel.
0744.426.053
Vând 1.830 mp teren în Câmpulung, strada Dr. Fălcoianu, nr. 55. Tel. 0741.078.936
Vând 1.004 mp teren în Câmpulung, strada Maior
Giurculescu, pretabil casă vacanţă. Tel. 0753.670.345
Vând 1.300 mp teren intravilan în Schitu Goleşti, Valea
Morii. Preţ 7 euro/mp. Tel. 0757.563.543
Vând 6.300 mp teren în Câmpulung, zona Vişoi, lângă
Şcoala Nr. 7, parţial împrejmuit, cu utilităţi. Preţ 15
euro/mp discutabil. Tel. 0723.099.433
Vând 10 hectare pădure stejar şi fag, în zona Turceni,
Gorj, vârstă 100-115 ani. Preţ 3.000 euro/hectar negociabil. Tel. 0744.571.822

V´NZ RI MA INI:

Vând nuci în coajă, 8 lei/kg; şi miez nucă, 33 lei/kg. Tel.
0726.840.613

Vând doi căţei bichon, 6 săptămâni, 2 fete. Preţ 200
lei/bucata. Tel. 0769.689.471
Vând motor electric 7,5 KWx1500 rot/min; 0,5
KWx1500 rot/min; boiler din inox cu focar; abrich,
lungime 300. Tel. 0741.097.853
Vând fân şi otavă în Bughea de Jos. Tel. 0741.053.111
Vând mere. Tel. 0740.229.206
Vând căţel bichon, de 8 săptămâni. Preţ 130 lei. Tel.
0762.686.588
Vând televizor Philips, ecran 75 cm. Preţ negociabil.
Tel. 0740.365.337
Vând alternator şi ambreaj (fi 180), Dacia 1310, originale, noi; maşină de cusut UMC Cugir. Tel.
0743.460.615
Vând porc 150-160 kg, rasa Pietrari, de carne. Tel.
0748.342.529
Vând două perechi păuni maturi; trei bibiloi de sacrificat. Tel. 0730.479.974
Vând colecţia de reviste „Practic în bucătărie”, din 2000
până în 2018, inclusiv. Tel. 0248.550.293

Vând Solenza, fabricaţie 2005, taxe la zi. Preţ 450 euro
negociabil. Tel. 0754.885.201

CUMP R RI:

Vând Logan, fabricaţie 2009, motor 1,5, taxe la zi. Preţ
1.650 euro negociabil. 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 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

Cumpăr auto indiferent de marcă sau stare. Tel.
0740.678.143

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

Cumpăr electromotor pentru Dacia Papuc 1,9 diesel
şi motor Dacia Solenza. Tel. 0722.611.588

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

Cumpăr vin roşu, 100% natural. Tel. 0726.343.282

Vând Dacia Logan, cu GPL. Preţ 500 lei negociabil. Tel.
0769.689.471

Cumpăr apartament 2 camere sau garsonieră, decomandat, etaj 1, zona Carrefour. Tel, 0753.390.954

Vând Dacia Logan taxi, fabricaţie 2010, motor 1,4 cu
GPL, cu autorizaţie valabilă pe Câmpulung. Preţ fix
6.000 euro. Tel. 0749.062.830

Închiriez auto. Tel. 0747.848.774

Vând Pugeot 206, fabricaţie 2003, motor 1,4 HDI. Preţ
1.300 euro. Tel. 0743.162.934

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

Vând Seat Ibiza, în două uşi, adus recent din germani,a
fabricaţie 2000. Preţ 2.500 lei. Tel. 0749.156.110

Domn, 80 ani, caut doamnă pentru ajutor şi îngrijire.
Tel. 0764.726.965

Vând Matiz, fabricaţie 2007, cu AC, proprietar pe carte,
baterie nouă (în garanţie), cauciucuri iarnă noi, ulei
schimbat, gri metalic, 44.700 km, stare foarte bună.
Preţ 1.000 euro negociabil. Tel. 0752.064.287

Caut meseriaş pentru înlocuire şiţă cu ţiglă metalică,
casă bătrânească, acoperiş de aproximativ 120 metri
pătraţi. Tel. 0740.203.506

Vând Opel Astra H-GTC, fabricaţie 2006, motor 1,3
diesel, negru, AC, full, stare foarte bună, taxe la zi, fiscal
pe loc. Preţ 1.800 euro negociabil. Tel. 0744.555.302

V´NZ RI DIVERSE:
Apicultor, vând miere de salcâm, producţie 2018. Tel.
0740.229.206

Pierdut talon ajutor social pe
numele Zamfir Ionel Raj. Se declară
nul.
(BF.
0002.19.02).
(C.210220190003)

Cumpăr cal, căruţă, ham. Tel. 0748.342.529

DIVERSE:

„Gică tapiţerul”, recondiţionează canapele, scaune,
colţare, etc. Tel. 0745.385.297
Caut loc de muncă. Tel. 0745.248.160
Caut să închiriez casă în Schitu Goleşti, Lăzăreşti,
Grădişte, 2 camere, baie, bucătărie. Tel. 0751.877.141
Acoperişuri, reparaţii acoperişuri de orice fel. Tel.
0757.563.543

Pierdut atestat profesional transport marfă pe numele Buican
Alexandru. Se declară nul.
(BF. 0002.20.02). (C.210220190004)

DECES:

V Cu nemărginită durere şi compasiune, suntem alături de întreaga familie,
la trecerea în eternitate a celui care a fost dr. SORINEL DEJAN. Dumnezeu
să-l ierte şi să-l odihnească în pace. Medicii de familie din Argeş.

PIERDERI
Pierdut cheie auto la intrarea în
Cimitirul Flămânda, vineri, 8 februarie 2019. Găsitorului ofer recompensă. Tel. 0769.922.242.
(BF. 0001.11.02). (C.110220190003)
Pierdut certificat constatator nr.
28835/22.05.2017 al Şulcă Ionuţ
Petruţ I.I. Se declară nul.
(BF. 0004.20.02). (C.210220190010)
Pierdut Mondoc Tiberiu Ionuţ. Se
declară nul. (BF. 0001.19.02).
(C.210220190002)

Anun public privind depunerea solicit rii ›de emiter
dului de mediu
SC Duton Plast Muscel SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Construire hală de
producţie, depozitare şi birouri”, propus a fi realizat în municipiul Câmpulung, strada Traian, nr. 113A, judeţul Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Argeş,
municipiul Piteşti, strada Egalităţii, nr. 50A, judeţul Argeş şi la sediul SC Hidro
Argeş SRL, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-13.00.
Redacţia nu-şi asumă răspunderea pentru
conţinutul anunţurilor publicate

