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Un anunþ (aprox.15 cuvinte) - 1,5 lei! Pentru 5 lei,
“Evenimentul Muscelean”“Evenimentul Muscelean” vã oferã  patru apariþii.

Doriþi sã daþi 
un anunþ?  sau 

Aþi pierdut acte?
Doar atât vã costã, la

“Evenimentul Muscelean”!

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

între 5 - 50 lei

Autorizaţie de mediu                                                50 lei
Pierdere acte firmă                                                   10 lei
Pierdere talon ajutor social                                    10 lei
Pierdere card de sănătate                                        5 lei
Pierdere carnet de şomer                                          5 lei
Pierdere carnet de student                               - gratuit
Pierdere legitimaþie de handicap                  - gratuit

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 supermarket Carrefour, telefon 0742.134.699
8Vând apartament 2 camere, decomandat,
cartier Vişoi, etaj 4, cu acoperiş, centrală
termică, termopan. Preţ 26.500 euro.

8Vând apartament 2 camere, decomandat,
cartier Vişoi, etaj 3, bloc cărămidă, cu
centrală termică, termopan, gresie, faianţă.
Preţ 30.000 euro.

8Vând apartament 2 camere, etaj 3, cartier
Vişoi, cu centrală termică, termopan,
suprafaţă 42 mp. Preţ 18.500 euro.

8Vând apartament 2 camere, semi deco-
mandat, bloc cărămidă, cu balcon de 4 metri,
fără îmbunătăţiri. Preţ 22.500 euro.
8Vând apartament 2 camere, semi deco-
mandat, etaj 4, cu acoperiş, fără îmbunătă-
ţiri, lângă Şcoala Nr. 7. Preţ 18.500 euro.

8Vând apartament 3 camere, etaj 3, bloc
turn, cu centrală termică, termopan, gresie,
faianţă, vedere la stradă. Preţ 28.000 euro.
8Vând apartament 3 camere, decomandat,
etaj 1, zona Balada, cu centrală termică,

termopan, balcon de 6 metri, vedere spre ră-
sărit. Preţ 37.000 euro.

8Vând casă în Câmpulung, cu 3 camere,
baie, bucătărie, două holuri, centrală ter-
mică, termopan şi 200 mp teren.
Preţ 57.900 euro. 

8Vând 1.950 mp teren în Câmpulung, strada
Valea Uncheaşului. Preţ 14.000 euro.

8Vând 2.500 mp teren în Câmpulung, zona
Valea Româneştilor, 27 metri deschidere.
Preţ 10 euro/mp.

SC IMOBIL SERVICE 22 SRL
ºvânzãri ºcumpãrãri
ºînchirieri ºconsultanþã
ºasistenþã imobiliarã

Agenþie Imobiliarã
Birou Topografie Cadastru
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 

GRATUIT publicitate ºi vizionare                                                                     Comision vânzare 0,5 %; cumpãrare 0,5%

Vând garsonieră, confort I, zona Vişoi 3,
strada Alexandru cel Bun, etaj 2, mobi-
lată şi utilată. Tel. 0348.731.490,
0741.111.620 (BF. 0006.10.05).
(C.040120210001)

Vând garsonieră în blocul 17, cartierul
Vişoi, Câmpulung, blocul este reabilitat.
Tel. 0743.119.109 (BF. 0001.26.02).
(C.260220210001)

Vând garsonieră, etaj 1, bloc 1
Rotunda, cu multiple îmbunătăţiri sau
schimb cu apartament 2 camere plus di-
ferenţă. Tel. 0752.670.793
(BF. 0001.20.05). (C.200520210001)

Proprietar, vând garsonieră în Grui, etaj
4, suprafaţă 25,8 mp, cu balcon şi îmbu-
nătăţiri. Preţ negociabil. Tel.
0762.290.868, 0729.835.449
(BF. 0001.28.05). (C.030620210007)

Vând apartament 2 camere, etaj 3, car-
tier Vişoi, cu centrală termică, termopan,
parchet, tâmplărie schimbată. Preţ
18.000 euro. Tel. 0742.134.699         (C. 4).
(C.100620210009)

Vând apartament 2 camere, decoman-
dat, cartier Flămânda, etaj 4, cu acoperiş,
izolat, multimple îmbunătăţiri, mobilat
parţial. Preţ 26.500 euro negociabil. Tel.
0751.843.901, 0728.997.151,
0727.359.570 (BF. 0001.16.03).
(C.160320210001)

Vând apartament 2 camere, bloc 5, zona
Rotunda, etaj 1, îmbunătăţit (centrală
termică, termopan, parchet, gresie, fa-
ianţă) sau schimb cu garsonieră. Tel.
0743.945.231        (BF. 0001.21.04).
(C.220420210001)

Vând apartament 2 camere, parter, cu
balcon, bloc cărămidă, suprafaţă 54
metri pătraţi. Preţ 22.500 euro. Tel.
0742.134.699 (C. 4). (C.100620210009)

Proprietar, vând apartament 2 camere,
nedecomandat, mobilat şi utilat cu apa-
ratură electrocasnică, proaspăr renovat,
etaj 2, în apropierea Poştei din Vişoi şi a
Şcolii Nr. 7, sau schimb cu apartament 3
camere plus diferenţă. Preţ 24.000 euro.
Tel. 0744.648.770                (BF. 0003.20.04).
(C.220420210003)

Vând apartament 2 camere, zona Vişoi,
cu îmbunătăţiri. Tel. 0729.533.689
(BF. 0003.5.04). (C.050420210004)

Vând apartament 2 camere, suprafaţă 50
mp, confort 1, decomandat, deasupra
magazinelor de vizavi de Balada, bloc
B2, etaj 3, Vişoi. Tel. 0762.644.435
(BF. 0005.15.04). (C.150420210005)

Vând apartament 2 camere, decoman-
dat, zona Vişoi III. Tel. 0749.818.432
(BF. 0001.6.05). (C.060520210001)

Vând apartament 2 camere, decoman-
dat, etaj 3, cartier Vişoi, cu centrală ter-
mică, termopan, gresie, faianţă, Preţ
32.000 euro. Tel. 0742.134.699 (C. 4).
(C.100620210009)
Vând apartament 2 camere în Bucureşti,
zona "Niţu Vasile" - Piaţa Sudului. Tel.
0744.790.867 (BF. 0002.6.05).
(C.060520210002)
Vând apartament 2 camere, semi deco-
mandat, etaj 4, cu acoperiş, fără îmbu-
nătăţiri, cartier Vişoi. Preţ 18.500 euro.
Tel. 0742.134.699 (C. 4).
(C.100620210009)
Vând apartament 2 camere, cartier Pes-
căreasa, parter, confort I. Tel.
0744.660.945, 0740.162.989
(BF. 0004.26.04). (C.260420210002)
Vând apartament 2 camere, decoman-
dat, etaj 1, cartier Vişoi III, zonă liniştită,
cu îmbunătăţiri, recent renovat, aproape
de Şcoala Nr. 7, grădiniţă, supermarket,
policlinică, farmacie, staţie autobuz, etc.,
nemobilat. Preţ 32.000 euro negociabil.
Tel. +40.729.533.689, între orele 9.00 şi
14.00 sau email:              lianad@yahoo.es.
(C.100620210011)
Vând apartament 2 camere, semi deco-
mandat, bloc P11, etaj 2, cartier Grui. Tel.
0744.333.970 (BF. 0002.18.06).
(C.210620210003)
Vând apartament 2 camere, zona
Rotunda, în spatele fostei Pieţe Mici, cu
îmbunătăţiri, centrală termică, instalaţii
schimbate, etaj 4, cu acoperiş. Preţ
31.500 euro negociabil. Tel.
0742.380.583               (BF. 0003.8.07).
(C.100620210009)

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, etaj 4, cu acoperiş, două băi, balcon
de 7 metri, cartier Vişoi. Preţ 30.000 euro.
Tel. 0742.134.699 (C. 4).
(C.170420210001)
Vând apartament 3 camere, bloc 7, etaj
2, zona Rotunda, condiţii bune, se poate
locui fără alte modificări sau amenajări.
Tel. 0740.826.123                (BF. 0002.26.02).
(C.150920200001)
Vând apartament 3 camere, parter, car-
tier Vişoi, cu centrală termică, termopan,
pretabil spaţiu comercial. Preţ 32.000
euro. Tel. 0742.134.699 (C. 4).
(C.170420210001)
Vând apartament, 3 camere, cu mici îm-
bunătăţiri, zona Vişoi. Tel. 0765.256.502
(BF. 0001.28.04). (C.100620200001)

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, etaj 4, cu acoperiş, cartier Grui, cu
două băi, două balcoane, centrală ter-
mică, mobilat. Preţ 42.000 euro. Tel.
0742.134.699 (C. 4). (C.170420210001)

Vând apartament 3 camere, semi deco-
mandat, etaj 3, vedere pe faţă, zona Ro-
tunda, îmbunătăţiri, uşă metalică,
centrală termică, termopan, locuibil. Preţ
19.500 euro, cu posibilitatea plăţii în
două rate. Tel. 0753.390.954
(BF. 0001.28.12). (C.020420200006)

Vând apartament 3 camere, ultracentral,
decomandat, cu două băi, două bal-
coane închise termopan, centrală pro-
prie, bloc izolat termic, etaj 3/4, lângă
Primărie. Tel. 0722.684.160
(BF. 0001.23.03). (C.250320210002)

Vând apartament 3 camere, etaj 3, car-
tier Vişoi. Preţ 22.000 euro. Tel.
0742.134.699 (C. 4). (C.170420210001)

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, cartier Grui, etaj 3. Preţ negociabil.
Tel. 0752.070.284 (BF. 0002.7.06).
(C.100620210011)

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, etaj 1, zona Balada, cu centrală ter-
mică, termopan, parchet, orientat spre
răsărit. Preţ 37.000 euro Tel.
0742.134.699 (C. 4). (C.170420210001)

Vând apartament 3 camere, suprafaţă
100 mp, 70 mp locuibili, cu ieşire la te-
rasa de 30 mp, etaj 4, cartier Grui-Vile, cu
îmbunătăţiri şi acte la zi (cadastru). Preţ
30.000 euro negociabil. Tel.
0735.851.497 (BF. 0002.9.06).
(C.100620210009)

Vând apartament 3 camere, etaj 3, car-
tier Vişoi, cu centrală termică, termopan,
gresie, faianţă, izolaţie exterioară. Preţ
25.000 euro. Tel. 0742.134.699          (C. 4).
(C.170420210001)

Vând apartament 3 camere, zonă cen-
trală, lângă „Piatra Craiului”, decoman-
dat, cu două băi, două balcoane,
centrală termică, termopan, etaj 3/3. Tel.
0741.099.707 (BF. 0001.6.07).
(C.170420210001)

Vând apartament 3 camere, bloc B1,
confort I, decomandat, cu îmbunătăţiri,
două băi, balcon de 7 metri. Preţ 30.000
euro. Tel. 0741.045.134 (BF. 0001.13.07).
(C.150720210008)

Vând apartament 4 camere, 86 mp utili,
decomandat, complet renovat, cartier
Grădişte. Preţ fix 40.000 euro. Tel.
0742.017.048 (BF. 0004.12.04).
(C.170420210001)

Vând apartament 4 camere, etaj 2, zona
Vişoi, centrală termică, termopan, izolat
exterior, 2 băi, 2 balcoane. Preţ 42.000
euro. Tel. 0742.134.699              (C. 4)
(C.130620200006)    

Vând casă în Câmpulung, zona Pedago-
gic, stil italian, cu 5 camere, 2 holuri, bu-
cătărie, beci, cămară, baie, wc servici,
garaj şi 510 mp teren. Preţ 58.000 euro.
Tel. 0741.354.384 (C. 2).
(C.110220210001)
Vând casă cu 2 camere, baie, bucătărie,
hol, beci, terasă, cu utilităţi, termopan,
gresie, faianţă, izolată exterior şi 700 mp
teren. Preţ 62.000 euro. Tel.
0742.134.699 (C. 4). (C.280120210014)
Vând casă de vacanţă, suprafaţă locui-
bilă 70 mp, compusă din 2 camere deco-
mandate, hol, baie cu boiler electric,
balcon închis, pivniţă, fosă septică, cablu
tv, net, sobe teracotă, şi 4.000 mp teren,
livadă, în Bughea de Jos. Preţ 35.000
euro negociabil. Tel. 0724.074.619
(BF. 0002.21.01). (C.070520200003)
Vând casă ţărănească, cu 2 camere, că-
mară, hol, beci, sală închisă geamlâc, şi
1.380 mp teren, în Godeni, vizavi de
şcoala veche, cu cadastru şi dările la zi.
Preţ 16.000 euro negociabil. Tel.
0740.973.337 (BF. 0002.10.08).
(C.100820200001)

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 25.000 euro nego-
ciabil.  Tel. 0747.294.129
(BF. 0005.15.03). (C.140720200001)
Vând în Câmpulung, strada Mircea cel
Bătrân, în zona bazinului de apă Valea
Mare, casă cărămidă, 75 mp, cu 4 ca-
mere, beci, magazie şi corp anexe gos-
podăreşti din lemn, împreună cu 4.750
mp teren cu pomi şi arbori. Tel.
0740.432.526, 0740.219.762.
(C.150720200001)
Vând casă cu 870 mp teren, în Câmpu-
lung, cu deschidere la stradă, intabulare,
cadastru, strada Şoseaua Naţională. Preţ
25.000 de euro.          Tel. 0744.303.862.
(BF. 0003.12.06). (C.260620200003)
Vând casă în Berevoeşti, cu 2 camere,
baie, bucătărie şi 880 mp teren. Preţ
21.000 euro. Tel. 0742.134.699 (C. 4).
(C.100620210011)
Vând casă în Drăghici, cu 1.000 mp
teren. Tel. 0756.228.466 (BF.0003.26.04)
(C.130220200007)
Vând casă bătrănească în Câmpulung,
de 70 metri pătraţi, strada Grădişte, nr. 7,
cu 4.364 metri pătraţi teren, racordată la
curent electric, cablu, plus posibilitatea
legării la apă şi canalizare. Preţ negocia-
bil. Tel. 0739.877.188       (BF. 0011.10.05).
(C.130520210010)

Vând două corpuri casă în Godeni, con-
struite în 2007, cu 4.000 mp teren împo-
mat. Preţ negociabil. Tel. 0771.133.827
(BF. 0001.27.05). (C.270520210001)
Vând casă cu 7 camere, baie, bucătărie,
suprafaţă 180 mp, canalizare, centrală
electrică şi două sobe teracotă, 1.020
mp teren, în comuna Stoeneşti, sat Bă-
deni. Preţ 67.000 euro. Tel. 0726.381.051
(BF. 0001.3.06). (C.030620210002)

Vând casă în Dragoslavele, cu toate uti-
lităţile, 4 dormitoare, 2 băi, dressing, bu-
cătărie, magazie, garaj, terasă şi 1.060
mp teren. Tel. 0748.393.479
(BF. 0001.31.05).  (C.030620210008)
Vând două corpuri casă, cu 600 mp
teren; 3.500 mp şi 5.674 mp terenuri ex-
travilane; 4.462 mp teren intravilan;
toate în Câmpulung, cartier Mărcuş,
strada Plăieşi, nr. 12. Preţ 100.000 euro.
Tel. 0756.970.454 (BF. 0004.8.07)
(C.110220210008)

Vând 500 mp teren intravilan în
Câmpulung, strada Alexandru cel Bun.
Preţ 25 euro/mp. Tel. 0723.177.033
(BF. 0003.13.05). (C.170520210001)
Vând 4.550 mp teren construcţii, în co-
muna Mihăeşti, sat Valea Popii, punct
"Frecioaia", vizavi de pepiniera Ocolului
Silvic Mihăeşti, cu utilităţi. Tel.
0743.945.691 (BF. 0003.1.10).
(C.271020200001)
Vând 1.000 mp teren intravilan în co-
muna Fundata, judeţul Braşov, cu 50
metri deschidere la DN 73 Piteşti - Bra-
şov, cu utilităţi (apă, curent electric) sau
schimb cu teren sau casă zona Câmpu-
lung. Tel. 0746.107.204
(BF. 0003.16.02). (C.180220210005)
Vând 23.000 metri pătraţi teren în Rucăr,
Valea Haiducilor, fostă Valea Oarzănii.
Preţ 1,5 euro/mp. Tel. 0769.850.532
(BF. 0002.23.03). (C.070120210001)
Vând urgent 3.500 mp teren extravilan
şi 4.462 mp teren intravilan, în Câmpu-
lung, strada Plăieşi, zona Mărcuş. Tel.
0756.970.454 (BF. 0002.9.03).
(C.110220210009)
Vând 5.000 mp teren în Câmpulung,
zona Creţişoara - Şcoala Nr. 7. Preţ 2
euro/mp sau schimb cu autoturism, fa-
bricaţie 2018 în sus, plus diferenţă. Tel.
0756.827.924 (BF. 0001.3.02).
(C.040220210001)
Vând 1.800 mp teren livadă, cartier Măr-
cuş, cu apă, electricitate, 25 metri des-
chidere. Preţ 8 euro/mp. Tel.
0742.134.699 (C. 4). (C.270520210001)

Vând 1.128 metri pătraţi teren în Valea
Mare, 14 metri deschidere. Preţ 6
eur/mp. Tel. 0741.354.384 (C. 2).
(C.150220210002)

Vând 4.500 mp teren intravilan în Câm-
pulung, cartier Grui, cu deschidere la
două străzi, Ion Ţicăloiu şi Gruilui, utilităţi
la poartă. Preţ 21 euro/mp negociabil.
Tel. 0729.395.922              (BF. 0001.23.02).
(C.230120210002)

Vând 3.400 mp teren în comuna Bughea
de Jos. Preţ 22.000 euro. Tel.
0742.134.699 (C. 4). (C.270520210001)

Vând 3.000 mp teren intravilan în Câm-
pulung, în apropierea Staţiei Meteo, cu
două deschideri de 26 metri, una la
strada Gruiului şi cealaltă la strada Car-
paţi. Preţ 18 euro/mp negociabil. Tel.
0727.399.862 (BF. 0002.05.10)
(C.130220200007).

Vând 2.000 mp teren intravilan în Câm-
pulung, zona Creţişoara, complet îm-
prejmuit, cu toate utilităţile la poartă
(apa în interior). Tel. 0766.784.589
(BF. 0002.15.02). (C.150220210003)

Vând 4.300 mp teren în Lereşti, zona
Ţarină şi 2.400 mp teren în Câmpu-
lung, strada Colonel Alexandrescu.
Accept şi variante cu auto. Tel.
0744.508.738                (BF. 0005.28.12).
(C.190920190015)

Vând 1.200 mp teren intravilan, în
satul Valea Popi, comuna Mihăeşti,
stradă asfaltată, apă, curent, gaze,
ideal pentru casă, la 15 minute de
Câmpulung. Tel. 0749.068.922
(BF. 0001.2.03). (C.040320210005)

Vând 3.800 mp teren în Câmpulung,
zona Valea Româneştilor. Tel.
0729.151.011 (BF. 0002.5.03).
(C.110220210011)

Vând 7.000 mp teren extravilan, cu
pruni; şi 1.600 mp teren intravilan, cu
pruni, în satul Slănic, comuna              Ani-
noasa. Tel. 0723.468.037
(BF. 0002.30.03). (C.010420210007)

GARSONIERE

AP. 2 CAMERE

AP. 3 CAMERE

AP. 4 CAMERE

VÂNZÃRI CASE

VÂNZÃRI TERENURIVând casă în Câmpulung,
ultracentrală, compusă din 5

camere, hol, băi, verandă,
strada Negru Vodă, nr. 108.

Tel. 0744.676.558

Vând două suprafeţe de
teren în Albeştii de Muscel,
zona Brătioara, 2.500 mp şi

4.600 mp.
Tel. 0744.645.958 

Vând apartament 3 camere,
cartier Vişoi, etaj 4, cu

acoperiş, suprafaţă 43 metri
pătraţi, izolat exterior,

termopan, uşi schimbate.
Preţ 15.500 euro. Merită
văzut! Tel. 0742.331.699

Preţuri promoţionale!
Vând case noi în

Câmpulung, cartier reziden-
ţial, zonă deosebită. Tel.

0744.490.190, 0744.501.161

Vând 1.000 mp teren, în
comuna Bughea de Jos,

zonă centrală. Preţ negocia-
bil. Tel. 0767.700.779,

0248.536.079 

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 3.500 mp teren intravilan, împo-
mat cu pruni şi meri, în satul Lăzăreşti,
comuna Schitu Goleşti, acces din DN 73
pe DJ 732 Capu Piscului, strada             Tu-
dorilor, drum asfaltat, utilităţi la poartă
(gaze, apă, curent electric), acte şi cadas-
tru în regulă. Preţ negociabil. Tel.
0745.623.033 (BF. 0005.10.05).
(C.080420210002)
Vând 3.000 mp teren intravilan în        Bu-
ghea de Sus, strada Dobreştilor, punctul
"La Ulicioară”, intabulat şi cu carte fun-
ciară, uşor de racordat la reţelele de apă,
canalizare şi electricitate. Preţ 8
euro/mp. Tel. 0746.394.295
(C.080420210004)
Vând 400 mp teren în comuna Poienarii
de Muscel, la stradă, cu acte în regulă,
apă, curent, cablu tv la poartă. Tel.
0751.306.651 (BF. 0001.16.04).
(C.190420210003)
Vând 2.795 mp teren intravilan în Câm-
pulung, strada Ion Giurculescu, deschi-
dere la stradă 40m, toate utilităţile la
poartă (gaz, electricitate, apă, canali-
zare), situat la aproximativ 350 m de Co-
legiul Pedagogic “Carol I". Preţ 15
euro/mp. Tel. 0722.579.040
(BF. 0002.1.06).  (C.030620210006)

Vând 1.350 mp teren intravilan în Câm-
pulung, zona platoului Grui, 18 metri
deschidere. Tel. 0744.918.905
(BF. 0001.18.06). (C.210620210004)

Vând 718 mp teren în Lereşti, cu utilităţi
la poartă (apă, electricitate, canalizare,
gaze). Preţ 10.500 euro. Tel.
0742.134.699 (C. 4). (C.270520210001)

Vând 2.750 metri pătraţi teren intravilan,
în Câmpulung, strada Neagoe Basarab,
nr. 5. Tel. 0722.537.255    (BF. 0002.29.03).
(C.290320210004)

Vând 3.000 mp teren intravilan în
Câmpulung, strada Gruiului, deschidere
18m, intabulat, certificat urbanism,
canalizare, asfalt. Preţ 18 euro/mp. Tel.
0771.011.519 (BF. 0001.16.07).
(C.160720210001)

Cumpăr auto indiferent de marcă sau
stare, cu volan pe dreapa sau stânga. Tel.
0748.924.873 (BF. 0004.16.09).
(C.170920200003)
Cumpăr casă în comuna Lereşti sau
Valea Mare Pravăţ, cu toate utilităţile,
mobilată, utilată, la strada principală.
Ofer preţul zonei. Tel. 0748.952.651
(BF. 0002.16.07). (C.160720210004)
Cumpăr urgent apartament 3 camere,
decomandat, etaj 1, îmbunătăţit, zona
Grui. Tel. 0752.515.840 (BF. 0001.26.06).
(C.280620210004)

Închiriez pe termen lung apartament 3
camere, complet mobilat şi utilat, cartier
Grui. Tel. 0755.361.023     (BF. 0006.7.05).
(C.100520210010)
Doamnă singură, 58 ani, caut de închi-
riat o cameră, de preferat la casă sau
apartament. Tel. 0755.223.298
(BF. 0005.7.05). (C.100520210007)
Închiriez apartament 3 camere, cartier
Grui, mobilat şi utilat. Tel. 0757.932.801
(BF. 0003.6.05). (C.060520210005)
Închiriez apartament 4 camere, mobilat
şi utilat, bloc D4, etaj 2, cartier Vişoi, zona
Şcoala 7 - Grădiniţa "Sfânta           Marina".
Tel. 0745.636.104              (BF. 0001.25.05).
(C.310520210001)
Primim în gazdă la casa parohială de la
Biserica Domnească, strada Republicii,
nr. 12 o familie care se va ocupa de ad-
ministrarea monumentului istoric. Tel.
0745.636.104. (BF. 0003.24.05).
(C.310520210002)
Închiriez apartament 2 camere, zona
Vişoi. Tel. 0740.034.329 (BF. 0001.3.06).
(C.030620210005)
Închiriez apartament 2 camere, zona Ba-
lada, semi mobilat. Tel. 0741.513.241
(BF. 0001.22.05). (C.240520210001)
Închiriez apartament 2 camere, zona „Ie-
puraşul”. Tel. 0742.089.609
(BF. 0002.4.06). (C.030620210004)
Închiriez apartament 2 camere, semi de-
comandat, parter/4, zona Vişoi 3, mobi-
lat şi utilat, zonă liniştită. Preţ 800
lei/lună negociabil. Tel. 0799.847.655
(BF. 0001.11.06). (C.100620210010)
Domn singur, caut să închiriez cameră la
curte. Tel. 0752.695.914
(BF. 0001.17.06). (C.040120210003)
Închiriez pe termen lung apartament 2
camere, ultracentral, utilat şi mobilat.
Preţ 200 euro. Tel. 0742.134.699 (C. 4).
(C.261120200001)
Închiriez apartament 2 camere, zona
Vişoi III, etaj 4, complet mobilat şi utilat.
Preţ 700 lei/lună. Tel. 0740.084.860
(BF. 0002.16.06). (C.040120210003)
Primesc în gazdă trei eleve de liceu, cla-
sele IX-XII, la casă particulară, în centru,
la 10-15 minute de toate liceele, cu cen-
trală pe gaz, intrare separată şi toate ce-
lelalte condiţii. Tel. 0726.621.790
(BF. 0002.23.06).  (C.250320210003)
Închiriez apartament 2 camere, deco-
mandat, etaj 1, mobilat şi utilat, lângă
Şcoala Nr. 7, pe termen lung. Preţ 800 lei.
Tel. 0742.134.699 (C. 4).
(C.261120200001)
Închiriez apartament 3 camere, bloc
turn, mobilat şi utilat. Preţ 150
euro/lună. Tel.0756.401.638,
0039.351.508.24.07 (BF. 0005.13.07).
(C.150720210007)

Închiriez garsonieră în Bucureşti, zona
13 Septembrie, confort I, mobilat şi utilat
ultramodern. Tel. 0723.507.258,
0747.488.158                    (BF. 0001.9.07).
(C.090720210001)

Vând Ford Fiesta, fabricaţie 2013, motor
1,6 TDI, metalizat, full-full. Preţ 4.700
euro. Tel. 0752.821.615   (BF. 0003.10.02).
(C.110220210006)

Vând Toyota Auris, fabricaţie 2010,
motor benzină, 100.000 kilometri, inpe-
cabilă. Tel. 0741.031.307
(BF. 0005.26.04).  (C.180320210003)
Vând Skoda Fabia, fabricaţie 2008,
90.000 kilometri, unic proprietar. Tel.
0742.144.288 (BF. 0004.29.03).
(C.290320210004)
Vând Solenza, fabricaţie 2004, asigurare
valabilă 28 aprilie 2021, ITP până în iulie
2021, preţ 3.500 lei; şi Audi, fabricaţie
2012, funcţionează impecabil, ITP 2023,
preţ 8.300 euro. Tel. 0741.490.070
(BF. 0006.30.03). (C.010420210006)
Vând Audi A6, unic proprietar,
fabricaţie 2007, 140 CP, kilometri reali.
Tel. 0742.671.321 (BF. 0004.22.03).
(C.250320210003)
Vând Volkswagen Passat break, fabrica-
ţie 2005, full options, diesel, 130 CP, 6
trepte, unic proprietar pe carte, toate ac-
tele la zi, maşină întreţinută, fără pro-
bleme. Preţ 2.300 euro negociabil. Tel.
0772.128.051 (BF. 0002.5.04).
(C.010420210006)
Vând Matiz, model 2007, unic proprietar
pe carte, 75.000 km, bine întreţinut,
funcţionează foarte bine, toate taxele
plătite, RCA până în noiembrie 2021, ITP
valabil până în septembrie 2021. Preţ
4.000 lei negociabil. Tel. 0751.306.651
(BF. 0003.18.05). (C.010420210006)
Firmă, vinde turisme şi dube cu
prelată, de 3,5 tone, second hand. Tel.
0744.489.180 (BF. 0007.11.05).
(C.010420210006)
Vând combină de treierat grâu, John
Deere 935, cea mai potrivită pentru te-
renurile de la noi (înguste), în stare per-
fectă, în Schitu Goleşti. Tel. 0740.088.651
(BF. 0002.16.06). (C.250320210003)
Vând ARO 10. Tel.
0 7 5 2 . 4 3 8 . 2 4 7 ( B F. 0 0 0 3 . 1 6 . 0 7 ) .
(C.160720210003)

Vând convenabil: pat cu ladă şi spătar;
bufet bucătărie; noptieră cu oglindă;
maşină de cusut Singer. Tel.
0751.063.232 (BF. 0003.12.04).
(C.010420210006)
Vând jante aliaj Opel Astra H, cu anve-
lope de iarnă 195/65/15, cinci prezoane.
Preţ 600 lei. Tel. 0742.554.704
(BF. 0001.13.01). (C.140120210002)
Vând sobă de teracotă, completă (cu
uşă, grătar, olan, cărămidă mare şi mică);
şi circular multifuncţional. Tel.
0749.416.902 (BF. 0002.10.03).
(C.010420210006)
Vând un ham pentru cal, în stare foarte
bună. Tel. 0751.306.651
(BF. 0002.7.05). (C.100520210005)
Vând maşină de cusut Singer, perfectă
stare de funcţionare. Tel. 0723.720.941
(BF. 0001.28.05). (C.290320210004)
Ofer iarbă pentru cosit cu posibilitate de
depozitare în pod, zona Schei - Câmpu-
lung. Tel. 0745.649.323
(C.010420210006)

Vând patru roţi de Opel Agila, cu cauciu-
curi all season, 155/65/R14.75.T, preţ 500
lei; şi compresor vopsit, în Câmpulung.
Tel. 0752.898.184                (BF. 0001.18.06).
(C.210620210002)

Vând butelie aragaz; două telefoane fixe,
noi; două geamuri termopan, din alumi-
niu de 1,15x0,55 m; o masă de lemn cu
blat pentru 12 persoane. Preţuri atrac-
tive. Tel. 0726.621.790
(BF. 0002.23.06). (C.240520210001)

Vând cutie portbagaj auto, italiană, pen-
tru Dacia Logan. Preţ negociabil. Tel.
0742.368.376 (BF. 0004.22.06).
(C.010420210006)

Vând cavou, cu două locuri, în Cimitirul
Flămânda, amenajat, nou, nefolosit. Tel.
0741.354.384 (C. 2). (C.040120210003)

Vând cinci calupuri de ceară albine, de
circa 7-8 kilograme bucata şi şiţă pentru
acoperişuri case. Tel. 0767.666.007
(BF. 0002.7.07). (C.010420210006)

Vând junică frumoasă, rasa Angus,
neagră, gestantă în şase luni cu montă
Angus, în Schitu Goleşti. Tel.
0740.088.651 (BF. 0001.16.06).
(C.010420210006)

Vând tăuraş şi viţea de lapte; şi porc de
100 kilograme (vier). Tel. 0785.645.305,
0785.645.304 (BF. 0003.14.05).
(C.010420210006)

Ofer trei căţei Pechinez (masculi). Tel.
0743.864.065 (BF. 0001.3.06).
(C.010420210006)

Ofer două căţeluşe Ciobănesc Româ-
nesc, vârsta 6 luni, vaccinate, cu carnet
de sănătate. Tel. 0726.299.797
(C.010420210006)                      

Vând purcei. Tel. 0726.753.140
(BF. 0001.1.07). (C.010720210007)

Vând porc 120 kilograme şi viţea de
lapte, de 10 săptămâni. Tel.
0785.645.305, 0785.645.304
(C.010420210006)   

Pierdut căţeluşă portocalie, talie mică,
răspunde la numele de "Lesy", foarte iu-
bitoare. Nepoţii plâng după ea" Tel.
0751.295.035 (BF. 0003.29.06).
(C.010720210001)

Pierdut certificat constatator nr.
60308/19.10.2010 al Grecu Gheorghe
„Pomicultor” PFA. Se declară nul.
(BF. 0004.19.07). (C.010420210006)

Pierdut talon ajutor social pe numele
Bloj Gheorghiţa. Se declară nul.
(BF. 0001.13.07). (C.150720210001)

Pierdut talon ajutor social pe numele
Burulea Doina. Se declară nul.
(BF. 0002.13.07). (C.150720210002)

Pierdut talon ajutor social pe numele
Stoica Bujor Maridana. Se declară nul.
(BF. 0001.14.07). (C.150720210003)

Pierdut talon ajutor social pe numele
Păun Marius Abel. Se declară nul.
(BF. 0001.15.07). (C.150720210004)

Pierdut talon ajutor social pe numele
Bloj Ramona Ionela. Se declară nul.
(BF. 0002.15.07). (C.150720210005)  

Tapiţez şi recondiţionez colţare, cana-
pele, fotolii, scaune, saltele, recamiere,
divane, cu imitaţie de piele şi stofa, la
cele mai mici preţuri. Tapiţer cu expe-
rienţă! Tel. 0724.600.388
(BF. 0001.12.12).  (C.181120200003)

Foştii salariaţi ai Foresta Muscel (fosta
SEPPL Voineşti) şi Forestal Stâlpeni (fosta
SEPPL Stâlpeni), MOV SA şi Transmusce-
lul SA (fosta Autobaza 8 Berevoeşti) pot
obţine adeverinţa desporuri şi grupă de
muncă adresându-se la                   telefon
0740.588.946. Intocmesc şi                do-
sare de pensie. (BF. 0001.25.05). 
Caut internă pentru companie doamnă
în vârstă. Se oferă cazare, masă şi 2.000
lei pe lună. Tel. 0746.127.717
(BF. 0003.10.05).  (C.010720210001)
Caut femeie internă pentru însoţirea
unei vârstnice deplasabile, coerente,
care nu zace, în Constanţa. Se oferă sa-
lariu convenabil. Tel. 0766.505.441
(BF. 0001.4.06). (C.100620210008)
Parchetar, montez parchet de orice tip,
raşchetez şi lăcuiesc cu maşini profesio-
nale. Tel. 0784.408.600
(BF. 0008.10.05).  (C.130520210011)
Caut doamnă pentru menaj la domiciliu.
Tel. 0749.584.556 (BF. 0002.7.06).
(C.010720210001)

Doresc colaborare cu firme de construc-
ţii în vederea executării lucrărilor de ri-
gips. Tel. 0773.036.599
(BF. 0001.4.06). (C.100620210007)

Execut lucrări de amenajări interioare şi
exterioare, glet, lavabilă, placări cu po-
listiren şi parchet. Ofer şi cer seriozitate
maximă. Tel. 0720.565.642
(BF. 0004.15.07). (C.150720210006)

Asociaţia de Proprietari Nr. 9 are nevoie
de femeie pentru curăţenie la două blo-
curi (6 scări), o dată sau de două ori pe
săptămână. Tel. 0773.370.233
(BF. 0001.10.07). (C.010720210001)

Caut doamnă pentru îngrijire femeie în
vârstă, în localitatea Rucăr. Tel.
0741.045.503, 0747.419.615
(BF. 0001.12.07). (C.010720210001)

Caut persoană pentru îngrijire bătrân,
program de noapte. Tel. 0752.116.471
(BF. 0003.22.06). (C.100520210004)

ÎNCHIRIERI

VÂNZÃRI AUTO

Vând Nissan Qashqai +2,
fabricaţie 2012, motor 1,5

DCI, 230.000 km rulaţi.
Preţ 7.900 euro.

Tel. 0751.258.606

VÂNZÃRI DIVERSE 

CUMPĂRĂRI

VÂNZÃRI ANIMALE 

DIVERSE

PIERDERI

Angajez lucrător fast food.
Salariu motivant.
Tel. 0747.153.806

mica publicitate pagina 15
Anunþurile se primesc dupã urmãtorul program: marþi, miercuri, vineri - 08.30
- 17.00, luni ºi joi 08.30 - 12.00, iar sâmbãtã - 09.00-14.00 ºi sunt afiºate ºi pe

site-ul : www.evenimentulmuscelean.ro
VÂNZĂRI CASE ŞI APARTAMENTE:
Vând apartament 2 camere, central, deco-
mandat, etaj 3, orientat sud, fără
îmbunătăţiri, contorizat, necesită renovare,
balcon închis, baie cu aerisire, bloc izolat ter-
mic, telefon fix, zona Vila Paul. Preţ. 35.000
euro negociabil. Tel. 0755.265.737

Vând sau închiriez casă 3 camere, decoman-
date, cu 1.831 mp grădină, în centrul co-
munei Godeni, lângă Primărie. Tel.
0742.889.583

Vând casă cu 1.000 mp teren, în comuna
Mihăeşti, sat Drăghici. Tel. 0756.228.466

Vând casă în Mihăeşti, cu ieşire la pădure şi
teren cu pomi. Tel. 0742.752.770 

Vând apartament 3 camere, decomandat,
zona Grădişte. Tel. 0747.466.339

Vând apartament 2 camere, decomandat,
etaj 2, zona Rotunda, cu îmbunătăţiri. Tel.
0775.101.462

VÂNZĂRI TERENURI:
Vând 7.500 mp teren în Câmpulung, strada
Grigore Alexandrescu, racordat utilităţi, gaze
la poartă, deschidere la stradă. Preţ 15
euro/mp. Tel. 0753.670.345

Vând 4 hectare teren în Hârtieşti, satul Lu-
cieni. Preţ 12.000 euro negociabil. Tel.
0744.750.757

Vând 2.800 mp teren cu pomi şi 3.600 mp
teren fâneaţă în satul Lucieni, comuna
Hârtieşti. Tel. 0747.090.209

Vând 3.900 mp teren, la intrarea în Bughea
de Jos, zona „Dobrescu”, la strada principală,
plat, cu canalizare, asfalt, apă. Tel.
0756.257.832

VÂNZĂRI MAŞINI: 
Vând Cielo, fabricaţie 2006, cu GPL omolo-
gat, acte în regulă, ITP, asigurare, fiscal. Preţ
2.300 lei. Tel. 0744.313.011

Vând maşină pentru programul Rabla. Tel.
0744.487.545

Vând Opel Astra, motor 1,6-16 valve
benzină, acte la zi. Preţ 1.650 lei. Tel.
0743.512.691

Vând Mercedes Vito, 5 locuri, fabricaţie 1997.
Tel. 0751.068.992

Vând camionetă Volkswagen Transporter,
fabricaţie 2000, 2500 cmc. Preţ 2.000 euro.
Tel. 0769.635.782

VÂNZĂRI DIVERSE:
Vând ceas damă cu capac din aur. Tel.
0740.095.159

Vând ţuică şi miere polifloră şi de salcâm. Tel.
0740.229.206

Vând miez de nucă sub preţul pieţei, şi ţuică.
Tel. 0747.090.209

Vând iarbă de cosit pe un pogon de teren, în
Schitu Goleşti, lângă fabrica Radic Star. Tel.
0747.745.199

Vând ţuică „Zetea”, ediţie colecţie. Tel.
0762.181.160, 0740.095.159

Vând centrală  Caldaryello pe gaz cu tiraj
forţat, 24 KC şi cos evacuare, pentru piese de
schimb. Preţ 600 lei. Tel. 0767.502.907

Vând vacă foarte bună de lapte, doi viţei. Tel.
0722.611.588

Vând pereche dihori de companie, foarte
drăgălaşi, cuminţi şi jucăuşi, cu cuşcă. Tel.
0771.389.537

Vând iepuraşi, rasa cap de leu, toate culorile
şi hamsteri albi polari, gri carpatin. Tel.
0765.593.707

Vând 4 oi carabaş şi purcei de 8 săptămâni.
Tel. 0743.512.691

Vând 5 raţe şi un răţoi; gâscan alb de Dobro-
gea. Preţuri avantajoase. Tel. 0765.593.707

Vând televizor Beko, diagonala 37 cm (60
lei); roabă nouă (80 lei); saltea burete; covor
lână; portbagaj auto. Tel. 0754.706.917

Vând porc de 150 kilograme. Tel.
0726.753.140

Vând aragaz „Gina”, cu patru ochiuri şi cuptor,
în stare perfectă. Tel. 0740.095.159

Vând două cauciucuri 215/65/16C. Preţ 100
lei/bucata. Tel. 0746.272.053

Vând căţei talei mică, rasa Teckel. Tel.
0742.387.736

Ofer gratis iarba de pe 5.000 mp teren, în
Câmpulung, pentru cosit. Tel. 0753.670.345

Vând uşă lemn cu toc (1,90x0,9 m) şi butelie
aragaz. Tel. 0747.745.199, 0764.200.355

CUMPĂRĂRI:
Cumpăr casă în Lereşti, la strada principală,
cu gaze. Tel. 0753.390.954

Cumpăr apartament sau garsonieră. Ofer
preţul zonei. Rog seriozitate! Tel.
0747.848.774

Cumpăr motor Hercules românesc, 1,8 Kw x
3000 rotaţii/minut, monofazic. Tel.
0723.468.037

Cumpăr auto străine, româneşti, de lux,
avariate, neavariate. Tel. 0747.848.774

DIVERSE:
Caut persoană pentru îngrijire doamnă în
vârstă, ofer cazare, masă şi salariu. Tel.
0757.166.919

Caut persoană serioasă, cu experienţă în
domeniu, pentru îngrijire bărbat bolnav. Tel.
0745.078.258

Doamnă fără obligaţii, cu permis de conduc-
ere, doresc să îngrijesc persoană în vârstă.
Tel. 0744.917.434

Doamnă fără obligaţii, cu experienţă, îngri-
jesc bătrân, bătrână, copil, fac menaj. Tel.
0744.114.545

Caut femeie pentru îngrijire bătrână
imobilizată la pat. Tel. 0744.892.819,
0734.244.970

Închiriez camere cu utilităţi. Preţ 500 lei. Tel.
0738.292.565

Închiriez casă în Câmpulung, cu 2 camere,
baie, bucătărie, zona gării, vizavi de moara
Mibos, liberă de la 1 septembrie. Tel.
0749.597.994

Caut persoană pentru îngrijire doamnă
bolnavă, în Câmpulung. Tel. 0736.376.648

Închiriez camere în Câmpulung. Tel.
0756.694.231
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Redacţia nu-şi asumă răspunderea pentru 
conţinutul anunţurilor publicate

YDoamnă pensionară, cu
apartament, caut domn, cu
vârsta peste 65 ani, divorţat
sau văduv, fără obligaţii, care
să locuiască la mine. 
Tel. 0743.945.231
YDomn, 70 de ani,
pensionar, din Mihăeşti,
situaţie materială bună, caut
doamnă de vârstă apropiată,
care să locuiască la mine. Tel.
0742.752.770
YDomn prezentabil, 53 ani,
doresc cunoştinţă cu o
doamnă de vârstă apropiată
pentru o relaţie foarte
serioasă. Rog seriozitate! Tel.
0750.794.074
YDomn, 54 ani, caut
doamnă, de vârstă apropiată
pentru o relaţie de căsătorie.
Tel. 0742.817.053
YDomn, 65 ani, caut
doamnă de vârstă apropiată
pentru căsătorie. Tel.
0758.751.388
YDomn, 60 de ani, caut
doamnă, maxim 60 de ani,
pentru formarea unei familii.
Tel. 0756.337.567
YDomn prezentabil, fără
vicii şi obligaţii, sincer, serios,
54 ani, doresc cunoştinţă în
vederea căsătoriei cu
doamnă singură. Exclus
aventura! Tel. 0756.844.590
YCaut doamnă serioasă, 30
de ani, pentru o relaţie de
căsătorie. Lucrez ca poliţist,
şef de post. Tel. 0735.054.391
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