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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 urgent garsonieră mobilată,
cu magazie de lemne, blocul 2,
scara A, apartament 65, strada Traian. Preţ negociabil. Rog seriozitate.
Tel.
0743.818.021
(BF.
0003.24.05).
(C.250520170008)
Vând garsonieră, zona Grui, confort I, încălzire cu convector, gaze,
etaj 2. Tel. 0741.141.846
(BF. 0001.12.06). (C.120620170004)
Vând garsonieră, zona Grui, bloc
vilă, cu centrală termică, termopan,
gresie, faianţă. Preţ 12.500 euro.
Tel. 0742.134.699, 0727.233.029
(C. 4). (C.150620170008)

AP. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere, cartier
Grui, parter, multiple îmbunătăţiri.
Preţ negociabil. Tel. 0721.284.004,
0728.914.712 (BF. 0008.19.06).
(C.150620170011)
Vând apartament 2 camere, cu îmbunătăţiri, cartier Vişoi. Preţ 17.000
euro negociabil. Tel. 0755.604.002
(BF. 0001.5.06). (C.080620170011)
Vând apartament 2 camere, zona
Vişoi, bloc C2, etaj 2. Preţ 15.000
euro negociabil. Tel. 0755.646.495
(BF. 0003.6.06). (C.080620170009)
Vând apartament 2 camere, etaj 3,
bloc 1, zona Rotunda, super îmbunătăţit. Preţ 23.500 euro. Tel.
0742.134.699, 0727.233.029 (C. 4).
(C.150620170010)
Vând apartament 2 camere, în
Piteşti, zonă ultracentrală, confort I, decomandat, complet
îmbunătăţit, spaţiu garaj.
Tel. 0751.223.137

Vând apartament 2 camere, cartier
Grui, zona vile, etaj 4, recent renovat, semi mobilat, suprafaţă 65 mp.
Preţ negociabil. Tel. 0742.017.048
(BF. 0005.15.02). (C.160220170003)
Vând apartament 2 camere, bloc
cărămidă, etaj 2/4, decomandat,
parchet stejar, gresie, faianţă, CT,
uşă metalică, termopan, zona Vişoi.
Preţ 23.000 euro uşor negociabil.
Tel. 0725.235.328 (BF. 0013.22.05).
(C.220520170014)
Vând apartament 2 camere, etaj 3,
decomandat, confort I, cu îmbunătăţiri, mobilat, liber, blocul B2, zona
Balada.
Tel.
0762.644.435
(BF. 0002.24.05) (C.250520170007)

Vând apartament 2 camere, etaj 2,
bloc 18, cu centrală termică, termopan. Preţ 15.000 euro. Tel.
0742.134.699, 0727.233.029 (C. 4).
(C.150620170009)
Vând apartament 2 camere, zona
Pescăreasa, strada Drumul Uzinei,
către Poienari, cu teren, beci, construcţii anexe (coteţe). Preţ 10.000
euro.
Tel.
0746.541.514
(BF. 0006.17.05). (C.180520170004)
Vând apartament 2 camere,
zona Flămânda, parter înalt,
cu mobilă nouă, parchet, gresie, faianţă, frigider, aragaz,
maşină spălat, centrală nouă,
hotă. Tel. 0755.736.238

Vând apartament 2 camere, decomandat, zona Flămânda, vedere
spre centru, confort I, etaj 4, cu îmbunătăţiri (gresie, faianţă, parchet,
centrală, sobă, aer condiţionat,
acoperiş). Preţ 26.000 euro uşor
negociabil. Merită văzut! Tel.
0758.678.644,
0749.349.341
(BF.
0005.26.05).
(C.290520170003)
Vând apartament 2 camere, parter,
cartier Grui, pretabil spaţiu comercial. Preţ 18.000 euro. Tel.
0742.134.699, 0727.233.029 (C. 4).
(C.150620170011)
Vând apartament 2 camere, etaj 2,
bloc 8, renovat recent, cu centrală
termică nouă, gresie, faianţă, termopan, bloc cărămidă. Preţ 65.000
lei sau schimb cu apartament decomandat, 2 sau 3 camere, etaj 1
sau 2, plus diferenţă. Tel.
0751.040.845 (BF. 0007.29.05).
(C.290520170004)
Vând apartament 2 camere,
zona Rotunda, etaj 1, mobilat,
cu CT, gresie, faianţă, zugrăvit,
termopan, uşi noi, instalaţie
electrică
nouă.
Tel.
0742.828.789 (BF. 0002.19.06).

Vând apartament 2 camere, etaj 1,
zona Vişoi, cu centrală termică, termopan, balcon termopan, parchet,
gresie, faianţă. Preţ 18.000 euro.
Tel. 0742.134.699, 0727.233.029
(C. 4). (C.280420170002)
Vând apartament 2 camere, strada
General Simonescu, bloc 4, lângă
Rotunda, etaj 2. Preţ negociabil.
Merită văzut! Tel. 0745.067.431
(BF. 0005.13.06). (C.130620170001)
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, zona
Centru, etaj 3, cu centrală termică.
Preţ 23.000 euro. Tel. 0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.150620170012)
Vând apartament 2 camere,
cartier Vişoi, bloc 25, scara C,
etaj 1. Tel. 0744.676.558

AP. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere, etaj 1,
decomandat, cartier Grui. Preţ
25.000 euro cu posibilitatea în
două rate. Tel. 0741.354.384 (C. 2).
(C.150620170022)
Vând apartament 3 camere, etaj 3,
bloc 26, zona Vişoi, cu centrală termică, termopan, balcon termopan,
gresie, faianţă. Preţ 18.500 euro.
Tel. 0742.134.699, 0727.233.029
(C. 4). (C.150620170013)
Vând apartament 3 camere, ultracentral, zona Pieţei Centrale, etaj 1, orientat sud-est,
izolat, termopan, CT nouă, parcare proprie, cumpărată (21
mp). Tel. 0723.183.111

Vând apartament 3 camere, cartier
Vişoi, strada General Simonescu,
bloc A1, scara B, etaj 4, balcon pe
soare, centrală, parţial mobilat. Tel.
0755.930.109,
0723.513.102
(BF. 0003.3.05). (C.020320170001)
Vând apartament 3 camere, etaj 2,
bloc cărămidă, zona Vişoi, cu centrală termică, termopan, mobilat.
Preţ 33.000 euro. Tel. 0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.150620170014)
Vând apartament 3 camere, eta 1,
cu 3 balcoane, cartier Grui. Preţ
25.000 euro. Tel. 0741.354.384 (C.
2). (C.161220160018)
Vând urgent apartament 3 camere,
decomandat, confort I, suprafaţă
81 mp, izolat termic exterior, termopan, gresie, fianţă, parchet, CT
şi calorifere noi, instalaţie de cupru,
apometre, cu sau fără garaj din
beton, cu autorizaţie şi proiect,
zonă centrală în Vişoi. Preţ negociabil.
Tel.
0753.977.875,
0748.589.096
(BF.
0001.8.06). (C.110520170009)
Vând apartament 3 camere, cu 2
balcoane închise cu termopan, îmbunătăţit, mobilat şi utilat, stradal,
zona Grădişte. Preţ negociabil. Tel.
0771.390.397 (BF. 012.26.04).
(C.270420170003)
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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 6 camere (două
apartamente unite), bloc 7, parter,
zona Rotunda, multiple îmbunătăţiri, pretabil spaţiu comercial. Preţ
25.000 euro. Tel. 0748.902.216
(C.281120160004)
Vând apartament 3 camere, etaj 3,
cartier Grui, bloc P10, fără îmbunătăţiri, cu 2 băi, 2 balcoane. Preţ
21.000 euro. Tel. 0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.150620170016)
sProprietar, vând apartament 3 camere, confort I, cartier Grui, cu 2
băi, 2 balcoane, vedere superbă, vizavi de parcul central, deasupra
agenţiei loto, sau schimb cu apartament 2 camere. Tel. 0751.040.811
(BF. 0006.6.06). (C.040520170017)
Vând apartament 3 camere, semi
decomandat, etaj 3, vedere pe faţă,
zona Rotunda. Se poate vinde şi în
rate. Cer seriozitate maximă. Tel.
0753.390.954 (BF. 0005.24.05).
(C.250520170012)
Vând apartament 3 camere, cu balcon, Bulevardul IC Brătianu, bloc 5,
etaj 3, renovat şi mobilat, totul
nou, suprafaţă utilă 45 mp. Preţ
22.000 euro negociabil. Tel.
0749.502.301 (BF. 0007.24.05).
(C.250520170014)
Vând apartament 3 camere, cartier
Grui, etaj 1. Preţ 25.000 euro, exclus
intermediari. Tel. 0741.354.384
(C. 2). (C.180520170009)
Vând apartament 3 camere, decomandat, dublă orientare,76,06 mp
suprafaţa utilă, fără îmbunătăţiri,
bloc A6, scara C, parter, strada Fraţii Goleşti, zonă ultracentrală, cu
teren în spatele blocului de 84 mp.
Tel. 0745.129.415 (BF. 0003.14.06).
(C.150620170004)
Vând apartament 3 camere, semi
decomandat sau schimb cu apartament 2 camere, plus diferenţă.
Preţ negociabil. Tel. 0727.746.616,
0729.153.551 (BF. 0004.14.06).
(C.150620170006)
Vând apartament 3 camere, etaj 1,
zona Grui, cu centrală termică, termopan, izolat, 2 băi. Preţ 30.000
euro.
Tel.
0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.150620170015)
Vând apartament 3 camere, bloc
D11, etaj 2, zona Grui, strada General Grecescu. Tel. 0747.432.108
(BF.
0001.17.06).
(C.190620170006)

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, cu 2
băi, balcon structură mare, vedere
pe două părţi, parter înalt cu balcon, izolat exterior, centrală termică, termopan. Preţ 27.500 euro,
variante. Tel. 0745.072.232
(BF. 0001.16.06). (C.190620170008)
Vând apartament 3 camere, etaj 4,
cu acoperiş, zona Centru, blocul cu
CEC Bank, cu CT, termopan, 2 băi,
2 balcoane. Preţ 30.000 euro. Tel.
0742.134.699, 0727.233.029 (C. 4).
(C.150620170017)

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, zona "la troiţă", etaj 4, cu acoperiş, termopan, centrală termică,
două băi, două balcoane, suprafaţă
92 mp. Preţ 33.000 euro. Tel.
0742.045.196 (BF. 0012.25.04).
(C.270420170004)
Vând apartament 4 camere, cartier
Grui, îmbunătăţit. Preţ fix 27.000
euro.
Tel.
0753.666.721
(BF. 0009.19.06). (C.030420170020)

VÂNZÃRI CASE
Vând casă în Câmpulung, strada
CD Aricescu, nr. 19. Preţ 35.000
euro.
Tel.
0727.886.343
(BF. 0004.19.06). (C.200420170009)
Vând urgent casă în Câmpulung,
cu 3 camere, zona spitalului. Preţ
50.000 euro. Tel. 0766.640.697
(C.150620170024)
Vând casă în Câmpulung, din cărămidă, strada Sculptor Constantin
Baraschi. Tel. 0748.799.353
(BF. 0005.8.05). (C.300320170004)
Vând fosta centrală termică, cartier
Vişoi, strada Emil Gârleanu. Preţ
16.000 euro. Tel. 0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.220820160011)
Vând casă în Câmpulung,
strada Maior Giurăscu, cu 3 camere, baie, bucătărie. Preţ
28.500 euro. Tel. 0742.134.699,
0727.233.029

Vând casă în Câmpulung, strada Lt.
Rădulescu, cu 3 camere, baie, bucătărie, hol, wc servici, anexă nouă,
cu toate utilităţile, termopan, greie,
faianţă, CT şi 800 mp teren. Preţ
67.000 euro. Tel. 0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.030420170020)

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 casă la cheie, cu toate utilităţile, încălzire centrală cu lemne şi
cărbuni, cu 3 dormitoare, 2 holuri,
2 sufragerii, 2 băi, 2 terase, subsol,
garaj şi alte anexe, 4.430 mp teren,
în Câmpulung, cartier Mărcuş,
strada Valea Ursului, nr. 21. Preţ negociabil. Tel.
0749.226.876
(BF. 0005.10.05). (C.100520170001)
Vând casă în câmpulung, strada Nicolae Bălcescu, nr.6, cu 4 camere,
baie, bucătărie, beci, curte, fără îmbunătăţiri. Preţ 160.000 lei. Tel.
0723.894.449 (BF. 00014.13.05).
(C.130520170001)
Vând casă în Câmpulung, cu 1.500
mp teren, cartier Grui. Preţ 33.000
euro.
Tel.
0756.573.133
(BF. 0008.23.05). (C.230520170001)
Vând casă bătrânească, racordată
la curent şi apă, cu 2.565 mp teren,
în Grui, zona Măgură, în spatele
poligonului de tragere. Tel.
0766.752.508 (BF. 0003.19.06).
(C.190620170004)
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. 0766.640.697

Vând casă cu 6 camere decomandate, cu centrală termică şi 400 mp
teren, zonă semi centrală în Câmpulung. Preţ 38.000 euro negociabil, exclus intermediari. Tel.
0741.354.384
(C.
2).
(C.180520170011)
Vând casă în Bughea de Jos, lângă
şcială, cu teren. tel. 0752.091.614
(BF. 0004.30.05). (C.010620170001)
Vând casă în Valea Mare Pravăţ, cu
4 camere, 2 holuri, baie, bucătărie,
suprafaţă 120 mp, două garaje, termopan, gresie, faianţă, parchet, calorifere şi sobe, cu cadastru şi
intabulare, şi 1.800 mp teren. Preţ
60.000 euro negociabil. Tel.
0760.147.642 (BF. 0004.7.06).
(C.080620170007)
Preţuri promoţionale! Vând
case noi în Câmpulung, cartier
rezidenţial, zonă deosebită.
Tel. 0744.490.190,
0744.501.161

Vând casă în Câmpulung, lângă
spital, cu 3 camere, baie, bucătărie
şi 370 mp teren. Preţ 32.000 euro.
Tel. 0742.134.699, 0727.233.029
(C. 4). (C.150620170020)
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Matrimoniale
YDomn, 43 ani, serios, caut
doamnă serioasă pentru prietenie eventual căsătorie. Cer
şi
ofer
seriozitate.
Tel. 0757.554.248
YTânăr, 37 ani, doresc
cunoştinţă cu tânără, de
vârstă apropiată pentru o relaţie de prietenie, căsătorie.
Tel. 0754.945.982
YTânăr, 42 ani, doresc
cunoştinţă cu doamnă sau
domnişoară pentru prietenie,
căsătorie. Nu răspund la bippuri. Tel. 0748.918.848
YDomn singur, fără vicii şi
obligaţii, 51 ani, serios,
prezentabil, doresc cunoştinţă în vederea căsătoriei cu
doamnă singură, care să
locuiască la mine. Exclus aventura. Tel. 0752.547.920 (BF.
0012.2.05).
YTânăr, 36 ani, doresc
cunoştinţă cu domnişoară sau
doamnă, de vârstă apropiată
pentru prietenie, căsătorie.
Tel. 0759.093.702
YTânăr, 36 ani, doresc
cunoştinţă cu domnişoară sau
doamnă, de vârstă apropiată
pentru prietenie, căsătorie.
Tel.
0752.365.569,
0758.141.514
YPensionar, 60 ani, din
Mioveni, fără obligaţii, caut
parteneră, de vârstă apropiată, nefumătoare, pentru
prietenie. Tel. 0744.256.130
(BF. 0002.2.06)
YPensionar, 64 ani, fără
obligaţii, caut parteneră, de
vârstă apropiată pentru o relaţie de prietenie, căsătorie.
Cer şi ofer seriozitate. Tel.
0756.696.022 (BF. 0011.12.06)
Vând gospodărie în Câmpulung,
strada Mircea cel Bătrân, nr. 16,
lângă bazinul de apă, casă cu 4 camere, beci, magazie (din cărămidă); casă bătrânească cu anexe
(din lemn); şi 4.600 mp teren (trei
sferturi cu pomi şi restul pădure),
poziţie bună, posibilitate pensiune. Tel. 0740.432.526 (BF.
0003.16.06). (C.190620170010)
Vând apartament situat în vilă, ultracentrală în Câmpulung, la mansardă, în suprafaţă de 140 mp,
necesită renovare. Preţ 43.000
euro negociabil. Tel. 0720.036.620
(BF.
0004.24.05).
(C.250520170011)

VÂNZÃRI TERENURI
Vând 2.000 mp teren în Câmpulung, strada Colonel Alexandrescu,
punctul Flămânda (lângă staţia de
gaze), cu utilităţi (apă, gaze, curent
electric). Tel. 0745.636.104
(C.310120170003)
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.161220160012)
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. 0004.12.06). (C.120620170001)

Vând 1.627 mp teren intravilan, 20
m deschidere, cu utilităţi, în Valea
Mare Pravăţ, strada Bărăci. Preţ negociabil. Tel. 0723.577.655
(BF. 0005.16.03). (C.270820160004)
Vând 1.000 mp teren intravilan în
Câmpulung, strada Carpaţi. Preţ
negociabil. Tel. 0757.463.857
(BF. 0005.4.05). (C.141220160011)
Vând 5.000 mp teren în
Câmpulung, strada CA Rosetti.
Tel. 0744.490.190

Vând 3.800 mp teren intravilan în
satul Bilceşti, lângă şcoală, cu cadastru. Preţ negociabil. Tel.
0769.234.745,
0760.293.071
(BF. 0003.1.06). (C.010620170008)
Vând 3.000 mp teren. Tel.
0740.705.153 (BF. 0008.31.05).
(C.010620170010)
Vând 2.600 mp teren în Valea Mare
Pravăţ, la stradă. Preţ 16 euro/mp.
Tel. 0742.134.699, 0727.233.029
(C. 4). (C.150620170019)
Vând 1.000 mp teren, în
comuna Bughea de Jos, zonă
centrală. Tel. 0767.700.779,
0248.536.079 (BF. 0007.12.06).

Vând 4.200 mp teren în Schitu Goleşti, vizavi de Primărie. Preţ 6
euro/mp. Tel. 0742.134.699,
0727.233.029
(C.
4).
(C.150620170018)
Vând loturi de teren pentru
case, între 500 şi 600 mp, cu
toate utilităţile, zonă deosebită, strada Ion Creangă.
Tel. 0744.490.190

CUMPÃRÃRI
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. 0006.03.01).
(C.030120170002)

ÎNCHIRIERI
Caut locuinţă cu chirie, apartament
3 camere, zona Pieţei Centrale, "Dinicu Golescu" sau Flămânda, de
preferinţă
nemobilat.
Tel.
0744.364.442
(BF.
0001.3.04). (C.030420170005)
Închiriez sau vând apartament 2
camere, la cheie, zona Rotunda.
Tel. 0740.034.329 (BF. 0013.23.05).
(C.250520170010)
Închiriez o cameră la bloc contra
menaj unei doamne fără obligaţii,
vârsta 50-55 ani. Tel. 0741.354.384
(C. 2). (C.180520170008)
Primesc în chirie. Tel. 0771.319.577
(BF. 0011.7.06). (C.080620170006)
Închiriez apartament 2 camere,
zonă centrală, lângă Altex, parţial
mobilat. Tel. 0744.152.276
(BF. 0001.7.06). (C.080620170008)
Închiriez cameră în apartament.
Tel. 0744.928.505 (BF. 0003.19.06).
(C.190620170003)

VÂNZÃRI AUTO
Vând ARO 243 (autoutilitară),
toate taxele plătite la zi, stare
bună de funcţionare, cu piese
de rezervă pentru două maşini. Merită văzut! Preţ dicutabil. Tel. 0743.032.327

Vând Dacia Super Nova, fabricaţie
2002. Preţ 600 euro. Tel.
0745.132.962 (BF. 0005.21.03).
(C.040520170014)
Vând Matiz, fabricaţie 2006, 26.000
km la bord. Preţ 10.000 lei. Tel.
0747.256.184 (C.040520170016)
Vând Ford Mondeo MK4, fabricaţie
2010, motor diesel, argintiu, full
option, fără accident, 215.000 km,
înmatriculat RO, consumabile şi
distribuţie schimbate în decembrie
2016. Preţ 5.900 euro negociabil.
Tel.
0766.640.697
(C.080320170001)
Vând Skoda Fabia 1,9 TDI, fabricaţie 2003, diesel, cu AC, ABS, ASR,
geamuri electrice cu folie omologată, scaun şofer reglabil pe înălţime, 240.000 km, distribuţie
schimbată recent. Preţ 2.600 euro.
Tel. 0730.051.044 (BF. 0009.22.05).
(C.220520170013)
Vând Matiz, fabricaţie 2007, cu GPL
din fabrică, cauciucuri noi, casetofon cu CD, taxe la zi. Preţ 3.800 lei
negociabil. Tel. 0742.220.875
(BF. 0005.12.06). (C.150520170001)
Vând Cielo, fabricaţie 2004, cu
servo direcţie, GPL din fabrică, AC,
casetofon cu CD. Preţ 3.800 lei negociabil. Tel. 0742.220.875
(BF. 0005.12.06). (C.150520170002)
Vând Volkswagen Bora, fabricaţie
2003, motor 1900 cmc, 131 CP, 6
trepte de viteză, climatronic, piele,
jante aliaj, trapă, full. Preţ 3.600
euro negociabil. Tel. 0757.368.738
(BF.
0001.29.058).
(C.290520170001)
Vând Opel Corsa, fabricaţie 1994,
stare foarte bună, taxe la zi, culoare
neagră. Preţ 3.500 lei uşor negociabil.
Tel.
0756.778.989,
0756.380.465 (BF. 0010.29.05).
(C.010620170006)
Vând Dacia 1310. Preţ negociabil.
Tel. 0724.429.490 (BF. 0002.6.06).
(C.080620170010)
Vând Dacia Doker VAN 1,5 diesel,
fabricaţie 2013. Tel. 0744.313.008
(BF.
0006.16.06).
(C.190620170011)

DIVERSE
Magazinul “Universul
Copiilor” angajează
vânzătoare cu experienţă
CV-urile se primesc la sediu din
strada Negru Vodă, nr. 128

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)
Caut bonă permanentă şi fără obligaţii pentru îngrijirea unei pensionare, deplasabile, care locuieşte la
bloc, condiţii super bune. Se oferă
o zi liberă pe săptămână şi salariu
de 1.000 lei. Tel. 0740.016.105
(BF. 0006.24.05). (C.250520170013)

Caut urgent doi meseriaşi în construcţii pentru lucrare în Bucureşti.
Ofer transport, cazare, diurnă şi salariu avantajos. Tel. 0741.311.848
(BF.
0009.29.05).
(C.010620170007)
Moştenitorii sau rudele Elisabetei
N.I. Postelnicescu sau ale N.I. Postelnicescu sunt rugate să sune la
numărul 0773.370.233, pentru o
moştenire. (BF. 0012.7.06).
(C.080620170005)
Doamnă, asistentă, doresc să îngrijesc bătrână, botrân în sistemt intern.
Tel.
0720.572.793
(BF. 0002.16.06). (C.190620170007)

ANIMALE
Vând doi porci de 60-70 kg, crescuţi la curte, în Câmpulung. Preţ
avantajos. Tel. 0745.011.986
(C.040520170013)
Vând cal semi greu, vârsta 4 ani,
accept orice probă. Tel.
0746.204.018 (BF. 0005.30.05).
(C.010620170002)
Vând capră roşie, ciută, de 2 ani,
bună de lapte (3-4 litri pe zi).
Tel. 0248.533.198 (BF. 0004.13.06).
(C.150620170001)
Vând căţei "lupi" - ciobănesc german, 6 săptămâni. Preţ 200 lei.
Tel. 0724.362.308 (BF. 0005.16.06).
(C.190620170002)
Donez căţel Rottweiler, 4 ani. Nu
este agresiv. Tel. 0723.242.949
(BF. 0013.19.06). (C.240420170020)

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând recamier; ţiglă; coame; grilaj
lod de veci; chiuvetă bucătărie; fereastră termopan (1,1x0,85m); fân.
Tel. 0755.561.604 (BF. 0003.31.03).
(C.030420170004)
Vând două fote şi o ie, din zona
Muscel, satul Jugur. Preţuri negociabile.
Tel.
0726.749.279
(C.130220170008)
Vând pianină "Lyrica", în stare excepţională. Preţ negociabil. Tel.
0721.995.709 (C.110520170010)
Vând şifonier cu două uşi (200 lei),
bibliotecă mică (100 lei), pat cu saltea modernă, 1,60x2 metri (300
lei), comodă tv (50 lei), covor oval
(70 lei), covor dreptunghiular (50
lei).
Tel.
0741.054.229
(BF.
0002.10.05).
(C.110520170003)
Vând trei seturi de scaune, 6 bucăţi
pe set, cu mese extensibile, vintage (un set scaune pluş; unul cu
scaune piele; al treilea cu scaune
cu şezut ratan şi sculpturi manuale).
Tel.
0741.654.801
(BF.
0002.12.06).
(C.120620170006)
Vând colecţii cărţi: 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 convenabil: fotolii pat; pat cu
ladă şi spătar; bufet de bucătărie;
televizor; noptieră cu oglindă;
masă sufragerie; maşină de cusut
Singer.
Tel.
0751.063.232
(BF. 0001.15.05). (C.180520170006)
Vând ţuică. Tel. 0740.705.153
(BF.
0008.31.05).
(C.010620170011)
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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 5 uşi stejar şi pui de iepuri. Tel. 0744.754.292
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 lână de oi, ţurcană. Tel. 0732.412.749

Vând apartament 2 camere, bloc 3, din cărămidă, zona
Rotunda, confort I, etaj 3, cu îmbunătăţiri. Tel.
0740.692.089

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

Schimb casă în Câmpulung cu apartament în Piteşti.
Tel. 0771.323.789
Vând apartament 2 camere, 54 mp, decomandat, etaj
3, Grui, cu CT, izolat interior, vedere spre Munţii Iezer.
Preţ 20.000 euro. Tel. 0762.185.575
Vând apartament 2 camere, zona Rotunda. Preţ negociabil. Tel. 0743.470.899, 0743.983.042
Vând apartament 2 camere, bloc turn, etaj 3 (cu lift),
cu vedere spre răsărit, privelişte superbă. Preţ avantajos. Tel. 0723.346.302
Vând garsonieră, zona Vişoi 3, etaj 4, utilată şi mobilată. Preţ 15.000 euro. Tel. 0757.963.136
Vând apartament 2 camere, semi decomandat, vizavi
de Vila Paul. Tel. 0741.192.658

V´NZ RI TERENURI:
Vând 2.200 mp teren în Câmpulung, strada Parcul
Mirea, zonă rezidenţială. Preţ negociabil. Tel.
0751.068.035
Vând teren, intabulat, zona bazinelor de apă Grui. Preţ
în funcţie de suprafaţa solicitată. Tel. 0746.161.793
Vând teren construcţie casă în Rucăr. Tel. 0742.561.131
Vând 6.000 mp teren în Dâmbovicioara, zona Valea
Cheii. Tel. 0747.542.238
Vând 1.600 mp teren în Câmpulung, zona Grui, împrejmuit, cu utilităţi, 20 m deschidere. Preţ 7 euro/mp negociabil. Tel. 0744.571.822

V´NZ RI MA INI:
Vând Logan MCV cu 7 locuri, fabricaţie 2008, unic proprietar, varianta a II-a, geamuri ionizate omologate.
Preţ 3.000 euro. Tel. 0743.512.691
Vând BMW, fabricaţie 2003, maşină pentru pretenţioşi.
Tel. 0761.622.428
Vând Dacia Super Nova, fabricaţie 2003, proprietar,
taxe la zi. Preţ 600 euro. Tel. 0754.885.201
Vând Solenza, fabricaţie 2003, full, unic proprietar,
acte la zi, fiscal pe loc, Preţ 4.300 lei negociabil. Tel.
0746.953.739
Vând Dacia Logan MCV break 1,5 DCI, fabricaţie 2008,
geamuri electrice, servo direcţie, 2 air baguri, 90.000
km, ţinută în garaj, unic proprietar. Preţ 13.800 lei negociabil. Tel. 0747.848.774
Vând Dacia Berlină, fabricaţie 2002, vopsea originală,
taxe la zi. Preţ 400 euro. Tel. 0754.885.201
Vând autoutilitară Iveco Daily, rulată în România un
an, un singur proprietar. Preţ negociabil. Tel.
0748.342.529
Vând Solenza, fabricaţie 2004, cu AC, geamuri electrice, puţin avariată. Preţ 400 euro sau pentru piese
schimb. Tel. 0743.512.691

Vând calorifere din fontă. Tel. 0748.152.863
Vând şifonier, studio, fotoliu, bibliotecă. Preţ 700 lei.
Tel. 0727.746.616, 0729.153.551

Vând 4 uşi şi cutie viteză pentru Solenza. Tel.
0722.611.588
Vând frigider Bosch 320 litri, în stare bună. Preţ 225 lei.
Tel. 0744.754.292
Vând ţuică veche, de prune. Preţ 10 lei/litrul. Tel.
0761.622.428
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 urgent bormaşină, cu 2 mandrine, burghiuri şi
alte unelte. Tel. 0727.746.616, 0729.153.551
Vând plăci azbociment, jgheaburi, burlane, ferestre
brad, în stare bună. Tel. 0741.053.111
Vând ouă găini Australorp, pentru incubat (3 lei/buc);
ouă găini italiene, albe, foarte ouătoare (2 lei/buc); pui
găini Australorp, de o săptămână (10 lei), de o lună (15
lei); pui găini pitice, foarte ouătoare, de 25 luni (7 lei).
Tel. 0726.840.613
Vând capră roşie, ciută, de 2 ani, bună de lapte (3-4 litri
pe zi). Tel. 0248.533.198
Vând porc de ţară, aproximativ 140 kg. Tel.
0748.499.553
Vând doi ţapi. Tel. 0743.512.691
Vând, în stare perfectă şi la preţ foarte mic, mobilă dormitor: şifonier trei uşi, pat, comodă, servantă, oglindă,
4 scaune tapiţate, toate din lemn. Tel. 0723.346.302
Vând boiler inox, nou. Tel. 0744.313.011
Vând căruţă tradiţională, veche de 80 de ani, completă
(se poate circula cu ea). Tel. 0743.512.691
Vând sobă teracotă. Tel. 0741.192.658

CUMP R RI:
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 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

DIVERSE:
Sobar, curăţ, repar, montez, demontez sobe de teracotă. Tel. 0749.416.902
Caut urgent persoană ajutor gospodărie cu posibilitatea rămânerii în casă. Stelian Savu, Câmpulung,
strada Cuza Vodă, nr. 94B, tel. 0764.726.965.
Doamnă, caut loc de muncă ca femeie de serviciu sau
îngrijire doamne în vârstă. Tel. 0743.825.330

Vând Fiat Punto, fabricaţie 1996, motor 1200 cmc,
stare perfectă de funcţionare, cauciucuri şi baterie noi.
Preţ 3.000 lei negociabil. Tel. 0747.560.051

Doamnă, caut loc de muncă ca menajeră. Rog seriozitate. Tel. 0757.911.608

Vând Matiz, fabricaţie 2005, 95.250 km, ITP 2019, arată
şi funcţionează bine. Preţ 4.000 lei negociabil. Tel.
0749.295.689

Caut loc de muncă ca femei de serviciu sau îngrijire
bătrâni. Tel. 0743.825.330

Vând Solenza, albastră, cu AC, servo direcţie, GPL
omologat, acte la zi; şi Dacia 1310, fabricaţie 2005, cu
GPL. Tel. 0744.313.011
Vând Davia Logan Laureate 1,4 benzină, fabricaţie
2006. Preţ negociabil. Tel. 0754.641.683

V´NZ RI DIVERSE:
Apicultor, vând miere de salcâm şi polifloră; mere
foarte dulci. Tel. 0740.229.206

Vând telemea de oaie şi capră, şi
iezi.
Tel.
0749.978.033
(BF. 0002.1.06). (C.010620170009)
Vând mobilă veche, piese colecţie,
foarte bine întreţinute şi conservate, strada Traian, nr. 110, drumul
spre ARO, fosta cârciumă "Măgura". Tel. 0741.654.801 (BF.
0002.12.069). (C.120620170007)
Vând bibliotecă şi cântar bebeluşi.
Tel. 0741.054.229 (BF. 0003.14.06).
(C.150620170025)
Vând super abrich, făcut pe comandă, fix; hidrant incendiu, stradal, complet, nou; şi duciumal 150
kg.
Tel.
0723.242.949
(BF. 0013.19.06). (C.240420170020)

PIERDERI
Pierdut talon ajutor social pe numele Mărunţelu Valentin. Se declară nul. (BF. 0002.19.06)
(C.190620170001)

Primesc o fată în gazdă. Tel. 0728.171.549

Doamnă fără obligaţii, îngrijesc bătrân, bătrână, copil
sau fac menaj. Tel. 0744.114.545
Dau gratis 2 hectare iarbă pentru cosit, în satul
Groşani, comuna Poienarii de Muscel. Tel.
0744.345.753
Caut loc de muncă ca şofer, posesor permis categoria
B. Tel. 0758.404.232
Primesc două fete sau doi băieţi în gazdă. Tel.
0742.561.131

Pierdut certificate constatatore nr.
66245/25.11.2010
şi
nr.
69429/13.12.2007 ale Montana SA.
Se declară nule. (BF. 0005.19.06)
(C.150620170023)
Pierdut certificat constatator nr.
27677/11.06.2013 al Kiotis Market
SRL-D.
Se
declară
nul.
(BF. 0005.19.06) (C.150620170023)
Pierdut şezut banchetă spate Renault Megane, culoare neagră, de
la Podul Uzinei, pe 4 benzi până în
Schei. Ofer recompensă! Tel.
0741.654.801 (BF. 0002.12.06).
(C.120620170005)
Pierdut certificat de înregistrare B
2985763 şi certificat constatator nr.
41563/9.10.20147 ale Davidoiu
Maria Mădălina Întreprindere Individuală. Se declară nule.
(BF. 0005.19.06) (C.190620170012)

Redacţia nu-şi asumă răspunderea pentru
conţinutul anunţurilor publicate

