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

Doriţi să daţi un anunţ sau aţi pierdut acte?
Doar atât vă costă la “Evenimentul Muscelean”!

Anunţ mica publicitate persoane juridice 
în paginile 10  - 11, între 5 şi 50 lei

Autorizaţie de mediu                                                                                           50 lei
Pierdere acte firmă                                                                                              10 lei
Pierdere talon ajutor social                                                                               10 lei
Pierdere card de sănătate                                                                                    5 lei
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Bulevardul IC Brãtianu, nr. 12, mai jos de 
supermarket Carrefour, telefon 0742.134.699

8Vând apartament 2 camere, etaj 4, zona
Balada, cu centrală termică, termopan, gresie,
faianţă, parchet, tâmplărie interioară schim-
bată. Preţ 24.000 euro.

8Vând apartament 2 camere, decomandat,
etaj 3, bloc cărămidă, cu centrală termică,
termopan, parchet, mobilat. Preţ 30.000 euro.

8Vând apartament 2 camere, etaj 1, superîm-
bunătăţit, cu centrală termică, termopan,
gresie, faianţă, parchet, tâmplărie interioară

schimbată, 52 mp, în spatele fostei pieţe mici.
Preţ 36.000 euro.
8Vând apartament 3 camere, etaj3, zona
Centru, cu centrală termică, termopan. Preţ
52.000 euro negociabil. 
8Vând apartament 3 camere, etaj 2, cartier
Grui, cu centrală termică, termopan, gresie,
faianţă, parchet, tâmplărie interioară schim-
bată, mobilat. Preţ 37.000 euro.
8Vând apartament 3 camere, decomandat,
etajk 3, zona Balada, cu centrală termică,

termopan, două băi, două balcoane.
Preţ 36.000 euro.
8Vând apartament 4 camere, etaj 3, cartier
Vişoi, cu centrală termică, termopan, gresie, fa-
ianţă, parchet, izolat exterior, mobilat.
Preţ 41.000 euro.
8Vând casă, P+1, cu 500 mp teren, zona
Bughea de Jos. Preţ 40.000 euro.
8Vând 1.600 mp teren în Câmpulung, cu
utilităţi. Preţ 26 euro/mp.

Vând garsonieră, confort I, zona Vişoi
3, strada Alexandru cel Bun, etaj 2,
mobilată şi utilată. Tel. 0348.731.490,
0741.111.620 (BF. 0006.10.05).
(C.040120210001)
Vând garsonieră, etaj 1, bloc 1
Rotunda, cu multiple îmbunătăţiri sau
schimb cu apartament 2 camere plus
diferenţă. Tel. 0752.670.793
(BF. 0001.20.05). (C.200520210001)
Vând garsonieră, zona ARO, multiple
îmbunătăţiri. Preţ negociabil. Tel.
0755.344.682, 0738.193.083
(BF. 0003.15.11). (C.260220210001)

Vând apartament 2 camere, lângă
biserica de lemn din Vişoi, decoman-
dat, cu multiple îmbunătăţiri. Merită
văzut! Preţ 36.500 euro negociabil.Tel.
0775.146.171 (BF. 0007.18.10).
(C.181020210002)
Vând apartament 2 camere, parter, cu
balcon, suprafaţă 54 mp, bloc cără-
midă. Preţ 22.500 euro. Tel.
0742.134.699         (C. 4).
(C.281020210004)
Vând apartament 2 camere, deco-
mandat, confort 1, în Bucureşti, cartier
Drumul Taberei, la 3 minute de me-
trou. Tel. 0729.386.729
(BF. 0004.12.08) (C.120820210001)
Vând apartament 2 camere, semi de-
comandat, bloc P11, etaj 2, cartier
Grui. Tel. 0744.333.970
(BF. 0002.18.06). (C.210620210003)
Vând apartament 2 camere, deco-
mandat, etaj 1, cartier Vişoi. Preţ
31.000 euro. Tel. 0742.134.699 (C. 4).
(C.281020210005)
Vând apartament 2 camere, etaj 1,
cartier Vişoi, mobilat şi utilat. Tel.
0744.975.085 (BF. 0001.18.08).
(C.190820210009)
Vând apartament 2 camere, cartier
Flămânda, etaj 4, cu acoperiş, izolat,
centrală termică, aer condiţional, mul-
tiple îmbunătăţiri. Preţ 28.500 euro
begociabil. Tel. 0751.843.901,
0728.997.151              (BF. 0002.7.09)
(C.090920210009)
Vând apartament 2 camere, etaj 4, cu
acoperiş, centrală termică, termopan,
parchet, cartier Vişoi. Preţ 26.500 euro.
Tel. 0742.134.699 (C. 4).
(C.281020210006)
Vând apartament 2 camere, cu
termopan, uşă metalică, centrală
termică, zona Rotunda sau schimb cu
garsonieră. Tel. 0743.945.231
(BF. 0004.11.10). (C.100620210009)

Vând apartament 2 camere, zona
Rotunda, în spatele fostei Pieţe Mici,
cu îmbunătăţiri, centrală termică, in-
stalaţii schimbate, etaj 4, cu acoperiş.
Preţ 31.500 euro negociabil. Tel.
0742.380.583               (BF. 0003.8.07).
(C.100620210009)

Vând apartament 2 camere, etaj 3,
cartier Vişoi, cu centrală termică, ter-
mopan, gresie, faianţă, bloc cărămidă.
Preţ 30.000 euro. Tel. 0742.134.699
(C. 4). (C.281020210007)

Vând apartament 2 camere, strada
General Simonescu, bloc 5, etaj 3, cu
îmbunătăţiri. Preţ 20.000 euro nego-
ciabil. Tel. 0735.550.223
(BF. 0002.28.10). (C.181020210001)

Vând apartament 2 camere, parter,
zona Rotunda, fără îmbunătăţiri. Preţ
12.000 euro. Tel. 0742.134.699 (C. 4).
(C.281020210008)

Vând apartament 2 camere, cartier
Pescăreasa, parter, confort I. Tel.
0744.660.945, 0740.162.989
(BF. 0004.26.04). (C.260420210002)

Vând apartament 2 camere, deco-
mandat, cartier Grui, etaj 1, suprafaţă
60 mp, două balcoane, multiple îm-
bunătăţiri, centrală termică, termo-
pan, loc parcare. Preţ 27.000 euro
negociabil. Tel. 0741.228.991
(BF. 0002.19.11) (C.251120210002)

Vând apartament 3 camere, deco-
mandat, etaj 3, cu centrală termică,
termopan, două băi, două balcoane,
zona Balada. Preţ 36.000 euro. Tel.
0742.134.699 (C. 4). (C.281020210010)

Vând apartament 3 camere, zona
Vişoi, etaj 4, la strada principală. Preţ
13.700 euro. Tel. 0757.616.433
(BF. 0003.25.10). (C.090920210007)

Vând apartament 3 camere, deco-
mandat, cartier Grui, etaj 3. Preţ nego-
ciabil. Tel. 0752.070.284
(BF. 0002.7.06). (C.100620210011)

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, deco-
mandat, etaj 3, cartier Grui, cu cen-
trală termică, termopan, gresie,
faianţă, parchet, izolat exterior. Preţ
40.000 euro. Tel. 0742.134.699 (C. 4).
(C.281020210011)

Vând apartament 3 camere, strada IC
Brătianu, suprafaţă utilă 42,5 mp, po-
sibilitate balcon, etaj 4, vedere pe par-
tea din faţă, vizavi de „Clubul Sănătăţi”
(Mănescu). Preţ 13.700 euro. Tel.
0757.616.433 (BF. 0006.14.10).
(C.170420210001)
Vând apartament 3 camere, bloc B1,
confort I, decomandat, cu îmbunătă-
ţiri, două băi, balcon de 7 metri. Preţ
30.000 euro. Tel. 0741.045.134
(BF. 0001.13.07).  (C.150720210008)
Vând apartament 3 camere, deco-
mandat, în Grui, bloc P26, scara A, etaj
2. Preţ 35.000 euro. Tel. 0757.307.166
(BF.0003.12.08). (C.120820210009)
Vând apartament 3 camere, et. 1, de-
comandat, 2 băi, izolat exterior, 2 bal-
coane, îmbunătăţit interior, zona Grui.
Preţ 40.000 euro negociabil. Tel.
0741.025.457 (BF.0004/09.08)
(C.090820210001)
Vând apartament 3 camere, deco-
mandat, etaj 2, cartier Grui, cu cen-
trală termică, mobilat, gresie, faianţă,
parchet, tâmplăria interioară schim-
bată. Preţ 37.000 euro. Tel.
0742.134.699 (C. 4). (C.281020210012)
Vând apartament 3 camere, semi de-
comandat, etaj 3, vedere la strada
principală, zona Rotunda, cu îmbună-
tăţiri.  Preţ 19.0000 euro. Tel.
0748.952.651            (BF. 0001.1.10).
(C.160820210011)
Vând apartament 3 camere, etaj 3,
cartier Vişoi, cu centrală termică, gre-
sie, faianţă, parchet, izolat exterior,
tâmplăria interioară schimbată. Preţ
35.000 euro. Tel. 0742.134.699 (C. 4).
(C.281020210013)
Proprietar, vând apartament 3 ca-
mere, bulevardul IC Brătianu, supra-
faţă utilă 42,5 mp, posibilitate balcon,
etaj 4, vedere pe faţă, la Centrul Me-
dical "Clubul Sănătăţii" (Mănescu).
Preţ 13.700 euro. Tel. 0757.616.433
(BF. 0003.25.10).  (C.090920210007)
Vând apartament 3 camere, fără îm-
bunătăţiri, cu două băi, strada George
Topărceanu, bloc B6, etaj 3. Preţ
27.000 euro. Tel. 0742.237.866
(BF. 0005.8.09). (C.090920210007)
Vând apartament 3 camere, etaj 3,
bloc turn, cu centrală termică, termo-
pan, gresie, faianţă, mobilat. Preţ
30.000 euro. Tel. 0742.134.699 (C. 4).
(C.281020210009)
Vând apartament 3 camere, semi de-
comandat, etaj 4, cu acoperiş, centrală
termică, termopan, izolat, zona Vişoi.
Preţ 27.000 euro. Tel. 0751.824.071
(BF. 0005.15.09). (C.160920210016)

Vând apartament 3 camere, cartier
Grui, decomandat, etaj 3, cu centrală
termică. Preţ negociabil. Tel.
0741.178.955                  (BF. 0006.7.10).
(C.111020210004)
Vând apartament 3 camere, etaj 4,
zona Vişoi, suprafaţă 43 mp. Preţ
13.700 euro. Tel. 0757.616.433
(BF. 0006.14.10). (C.170420210001)
Vând apartament 3 camere, deco-
mandat, etaj 2, cartier Grui, cu două
băi, trei bancoane, îmbunătăţit. Preţ
negociabil. Tel. 0721.444.727
(BF. 0003.19.10). (C.211020210007)
Vând apartament 3 camere, cu 2 băi
şi 2 balcoane, zonă centrală, vizavi de
Piatra Craiului. Preţ 42.000 euro nego-
ciabil. Tel. 0741.093.680
(BF. 0002.13.11).  (C.150720210008)

Vând apartament 4 camere, etaj 3,
cartier Vişoi, cu centrală termică, ter-
mopan, gresie, faianţă, parchet, izolat
exterior, mobilat. Preţ 41.000 euro. Tel.
0742.134.699 (C. 4). (C.130620200006)    

Vând casă în Câmpulung, zona Peda-
gogic, stil italian, cu 5 camere, 2 ho-
luri, bucătărie, beci, cămară, baie, wc
servici, garaj şi 510 mp teren. Preţ
58.000 euro. Tel. 0741.354.384 (C. 2).
(C.110220210001)
Vând casă ţărănească, cu 2 camere,
cămară, hol, beci, sală închisă geam-
lâc, şi 1.380 mp teren, în Godeni, vi-
zavi de şcoala veche, cu cadastru şi
dările la zi. Preţ 16.000 euro negocia-
bil. Tel. 0740.973.337 (BF. 0002.10.08).
(C.100820200001)

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
gospodăreşti 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 Câm-
pulung, cu deschidere la stradă, inta-
bulare, cadastru, strada Şoseaua
Naţională. Preţ 25.000 de euro.
Tel. 0744.303.862.    (BF. 0003.12.06).
(C.260620200003)

Vând două corpuri casă, cu 600 mp
teren; 3.500 mp şi 5.674 mp terenuri
extravilane; 4.462 mp teren intravilan;
toate în Câmpulung, cartier Mărcuş,
strada Plăieşi, nr. 12. Tel. 0756.970.454
(BF. 0002.12.10). (C.080720210005)
Vând casă în Drăghici, cu 1.000 mp
teren. Tel. 0756.228.466
(BF.0003.26.04) (C.130220200007)
Vând casă în comuna Bughea de Sus,
Vând casă, cu 3 camere, baie, bucătă-
rie, verandă, garaj şi dependinţe, şi
2.500 mp teren, în satul Suslăneşti, co-
muna Mioarele, la stradă asfaltată, în
centru, cu toate utilităţile. Preţ 25.000
euro negociabil. Tel. 0747.294.129
(BF. 0004.18.08). (C.190820210008)
Vând casă în Bughea de Sus, cu 2 ca-
mere, bucătărie, baie, surafaţă utilă 51
mp, 700 mp curte şi 2.600 mp gră-
dină, cu utilităţi şi posibilitate con-
struire. Preţ 19.000 euro uşor
negociabil. Tel. 0772.140.099
(BF. 0001.14.09).  (C.160920210010)
Vând etaj clădire, zonă ultracentrală,
în spatele Pieţei Centrale, necesită
renovare. Tel. 0744.683.209
(BF. 0002.20.09). (C.150720200001)
Vând casă cu 3 camere, baie, bucătă-
rie, 700 mp teren, zona Schitu Goleşti.
Preţ 38.000 euro. Tel. 0742.134.699
(C. 4). (C.281020210015)
Vând casă în Câmpulung, zona Pieţei,
strada Matei Basarab, nr. 31, 2 camere,
living şi 2 băi, spaţiu comercial (4
camere şi wc serviciu) şi 210 mp curte.
Preţ 110.000 euro. Tel. 0745.461.310
(BF. 0005.23.09). (C.150720200001)
Vând hală de 700 mp, în Schitu Go-
leşti. Preţ 100 eurp/mp util. Tel.
0744.312.970 (BF. 0002.21.10).
(C.211020210003)
Vând casă în Câmpulung, strada Gru-
iului, nelocuibilă, cu 3.500 mp teren,
17 m deschidere. Tel. 0753.521.576
(BF. 0004.19.10). (C.211020210008)
Vând casă, P+1, cu 800 mp teren, zona
Lereşti. Preţ 57.000 euro. Tel.
0742.134.699 (C. 4). (C.281020210014)

Vând 1.600 mp teren în Câmpulung,
la stradă, cu utilităţi. Preţ 26 euro/mp.
Tel. 0742.134.699 (C. 4).
(C.281020210016)

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. 0003.1.10).
(C.271020200001)

Vând teren intravilan în suprafaţă de
9000 mp, în Lereşti, str. Lazea, vis a vis
de Grainer (fostul Amplast). Tel.
0745.044.384 (BF.0001.11.08)
(C.120820210003)

Vând 23.000 metri pătraţi teren în
Rucăr, Valea Haiducilor, fostă Valea
Oarzănii. Preţ 1,5 euro/mp. Tel.
0769.850.532           (BF. 0008.15.09).
(C.070120210001)

Vând 900 mp teren în Câmpulung,
zona Grui. Preţ 16 euro/mp. Tel.
0742.134.699 (C. 4). (C.281020210017)

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 3.400 mp teren în comuna Bu-
ghea de Jos. Preţ 22.000 euro. Tel.
0742.134.699 (C. 4). (C.270520210001)

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

Vând 3.800 mp teren în Câmpu-
lung, 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
Aninoasa. Tel. 0723.468.037
(BF. 0002.30.03). (C.010420210007)

Vând 3.000 mp teren intravilan în
Bughea de Sus, strada Dobreştilor,
punctul "La Ulicioară”, intabulat şi cu
carte funciară, uşor de racordat la re-
ţelele de apă, canalizare şi electrici-
tate. Preţ 8 euro/mp. Tel. 0746.394.295
(C.080420210004)

GARSONIERE

AP. 2 CAMERE

AP. 3 CAMERE

AP. 4 CAMERE

VÂNZÃRI CASE

Vând casă în Câmpulung,
ultracentrală, compusă din 5

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

Tel. 0744.676.558

VÂNZÃRI TERENURI

Preţuri promoţionale!
Vând case noi în

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

0744.490.190, 0744.501.161

Vând 3.500 mp teren intravi-
lan, împomat cu pruni şi
meri, în satul Lăzăreşti,
comuna Schitu Goleşti,

acces din DN 73 pe DJ 732
Capu Piscului, la 150 m pe

strada Tudorilor, drum asfal-
tat, utilităţi la poartă (gaze,
apă, curent electric), acte şi

cadastru în regulă.
Preţ negociabil.

Tel. 0745.623.033 



Vând 2.689 mp teren intravilan în co-
muna Valea Mare Pravăţ, sat Fântâ-
nea, retras, desfăşurat pe trei terase,
poziţionat astfel încât oferă privelişte
spre Mateiaş, Iezer şi Muscel, catego-
ria de folosinţă fâneaţă, cu posibilita-
tea racordării la apa, curent şi
obţinere autorizaţie de construcţie, la
10 km de centrul Câmpulungului şi
circa 300m de DN 72A, asfalt, deschi-
dere 23,1 m, potenţial de infiinţare iaz
pe aproximativ 200 mp, dispunând la
limita proprietăţii de apă din izvoare
tot timpul anului. Tel. 0749.053.008
(BF. 0002.22.10). (C.221020210001)

Vând 5.000 mp teren intravilan în
Câmpulung, zona Grui, în spatele Me-
lanei, strada Ion Ţicăloiu, cu două ie-
şiri. Tel. 0765.693.530, 0735.012.848
(BF. 0001.15.10). (C.300920210002)

Vând 1.350 mp teren intravilan în
Câmpulung, zona platoului Grui, 18
metri deschidere. Tel. 0744.918.905
(BF. 0001.18.06). (C.210620210004)
Vând 500 mp teren în Câmpulung,
strada Alexandru cel Bun. Preţ 20
euro/mp. Tel. 0723.177.033
(BF. 0001.30.08). (C.260720210002)
Vând 2.750 metri pătraţi teren intravi-
lan, în Câmpulung, strada Neagoe
Basarab, nr. 5. Tel. 0722.537.255
(BF. 0002.29.03). (C.290320210004)
Vând teren intravilan în Câmpulung,
strada Gruiului, nr. 26, cu 40 metri des-
chidere la stradă, toate utilităţile la
poartă (fără gaz). Preţ 15 euro/mp. Tel.
0753.521.576 (BF. 0003.25.11).
(C.251120210001)
Vând 10.000 mp teren în comuna
Rucăr, sat Sătic, cu casă bătrânească,
din lemn. Preţ 3 euro/mp. Tel.
0744.790.867                 (BF. 0006.11.11).
(C.300920210002)
Vând 5.000 mp teren extravilan pe
Creţişoara, cu 30 metri deschidere, în
spatele blocurilor de vizavi de Şcoala
Nr. 7. Preţ 2 euro/mp. Tel.
0756.827.924          (BF. 0007.16.08)
(C.050820210005)
Vând sau închiriez 2.000 mp teren în
Câmpulung, parcelat în loturi de 340
mp, cu drum servitute, deschidere 20
m la fiecare lot. Tel. 0743.673.233
(BF. 0006.15.09). (C.160920210015)
Vând 4.500 mp teren în comuna
Bălileşti, sat Priboaia. Tel.
0744.786.478 (BF. 0001.30.09).
(C.300920210002)

Vând 4.000 mp teren în Câmpulung,
zona Valea Româneştilor. Tel.
0729.151.011 (BF. 0001.9.11).
(C.300920210002)
Vând 2.795 mp teren intravilan în
Câmpulung, strada Ion Giurculescu,
deschidere la stradă 40m, toate utili-
tăţile la poartă (gaz, electricitate, apă,
canalizare), situat la aproximativ 350
m de Colegiul Pedagogic “Carol I". Preţ
15 euro/mp. Tel. 0722.579.040
(BF. 0002.1.06).  (C.030620210006)

Cumpăr casă sau teren în centrul
Câmpulungului. Tel. 0740.457.486
(C.050820210006)
Cumpăr centrală termică; repar cen-
trale termice, instalaţii electrice, etc.
Tel. 0757.181.899 (BF. 0001.13.11).
(C.090920210008)

Închiriez apartament 4 camere, mobi-
lat şi utilat, bloc D4, etaj 2, cartier
Vişoi, zona Şcoala 7 - Grădiniţa "Sfânta
Marina". Tel. 0745.636.104
(BF. 0004.16.08). (C.160820210007)
Închiriez apartament 2 camere, zona
Vişoi III. Preţ 175 euro. Tel.
0741.738.926 (BF. 0006.6.09).
(C.090920210010)
Închiriez apartament 2 camere, zona
Vişoi, mobilat şi utilat. Tel.
0740.034.329 (BF. 0005.8.09).
(C.090920210005)
Închiriez apartament 2 camere, zona
„Vila Paul”. Tel. 0742.089.609
(C.300920210003)

Ofer spre închiriere apartamnent 3 ca-
mere, ultracentral, mobilat, utilat, re-
novat, elegant, izolat, orientat spre
sud. Preţ 320 euro. Tel. 0752.070.243
(BF. 0001.4.10). (C.050820210006)
Închiriez sau vând apartament 3
camere, cartier Vişoi, mobilat şi utilat,
renovat, centrală termică. Tel.
0756.401.638 (BF. 0006.26.10).
(C.281020210002)
Închiriez garsonieră în Bucureşti, zona
13 Septembrie, confort I, mobilat şi
utilat ultramodern, totul nou. Tel.
0747.488.158 (BF. 0004.2.11).
(C.041120210005)
Primesc eleve în gazdă lângă Colegiile
Pedagogic şi "Dinicu Golescu". Preţ
250 lei, utilităţile incluse. Tel.
0770.144.853 (BF. 0009.22.11).
(C.281020210001)
Ofer spre închiriere sau vând aparta-
ment 4 camere, etaj 2, cartier Vişoi III,
bloc C5, la cheie, mobilă lemn masiv.
Tel. 0744.535.608 (BF. 0004.25.11).
(C.300920210005)

Vând Renaul Simbol, fabricaţie 2009,
maşina arată şi funcţionează ca nouă,
60.000 km reali, cu toate dotările po-
sibile, proprietar în carte şi talon de
nouă, cu carte service şi reviziile la zi.
Preţ 3.800 euro negociabil. Tel.
0740.016.105 (BF. 0005.10.09).
(C.130920210003)
Vând combină de treierat grâu, John
Deere 935, cea mai potrivită pentru
terenurile de la noi (înguste), în stare
perfectă, în Schitu Goleşti. Tel.
0740.088.651       (BF. 0002.16.06).
(C.250320210003)
Vând Dacia Sandero Stepway, fabrica-
ţie 2011, toate dotările, proprietar de
nouă pe care şi talon, 90.000 km reali,
arată impecabil. Tel. Tel. 0740.016.105,
0744.851.508                (BF. 0003.10.09).
(C.130920210004)
Vând scuter şi triciclu, funcţionale. Tel.
0752.438.247 (BF. 0002.30.09).
(C.300920210001)
Vând Dacia Logan, fabricaţie 2008,
alb, cu toate dotările, motor 1.390
cmc, asigurare până în decembrie, ITP
valabil martie 2022, proprietar. Preţ
6.000 lei. Tel. 0751.306.651
(BF. 0001.19.10). (C.211020210004)
Proprietar, vând Audi A4, fabricaţie
2005-2006, gri metalizat, motor 1.998
cmc, impecabil, preţ 4.150 euro; şi
Chevrolet Aveo, limuzină, fabricaţie
2008, motor 1.398 cmc, 16 valve, cu
GPL omologat, roşu metalizat, preţ
2.100 euro. Tel. 0749.145.371
(BF. 0009.15.11).  (C.151120210006)
Vând Skoda Citigo, fabricaţie 2017,
culoare roşie, capacitate 999 cmc,
10.000 km. Tel. 0753.067.190 (BF.
0003.23.11). (C.251120210004)

Seră de flori, oferă o diversitate de
plante şi aranjamente florale în ghi-
veci sau jardiniere, la cerere, în Câm-
pulung, strada Alexandru cel Bun, nr.
20, pe şoseaua de centură spre
Braşov. Tel. 0720.408.736
(BF. 0002.15.04). (C.150420210004)

Vând butelie aragaz; două telefoane
fixe, noi; două geamuri termopan, din
aluminiu de 1,15x0,55 m; o masă de
lemn cu blat pentru 12 persoane. Pre-
ţuri atractive. Tel. 0726.621.790
(BF. 0002.23.06). (C.240520210001)
Vând cavou, cu două locuri, în Cimiti-
rul Flămânda, amenajat, nou, nefolo-
sit. Tel. 0741.354.384 (C. 2).
(C.040120210003)
Vând fân, depozitat în grajd; o tonă
cartofi sămânţă; maşină de tocat co-
ceni, manuală; iezi de 20-30 kg în viu;
cal 10 ani, culoare maro. Tel.
0722.888.139, 0723.980.471
(BF. 0006.19.08). (C.190820210012)
Vând două locuri de veci în Cimitirul
Grui. Tel. 0756.614.398, 0746.379.845
(BF. 0001.6.09). (C.250320210003)
Vând un loc de veci în Cimitirul Grui.
Preţ 700 euro. Tel. 0747.671.603
(BF. 0001.2.09). (C.250320210003)
Vând urgent pianină. Preţ 1.000 lei ne-
gociabil. Tel. 0751.258.606
(BF. 0002.15.09). (C.160920210011)
Vând în Coteşti-Godeni: fay mare;
drujbă electrică; plită pe gaz şi elec-
trică. Preţuri negociabile. Tel.
0744.754.292 (BF. 0003.30.09).
(C.300920210005)
Vând prune, lemne de foc, nuci şi fân.
Tel. 0744.345.753 (BF. 0006.11.10).
(C.111020210001)
Vând mere. Tel. 0731.471.516
(BF. 0001.16.10). (C.230820210008)
Vând maşină cu cusut Singer, perfectă
stare de funcţionare. Tel.
0723.720.941 (BF. 0004.22.10).
(C.251020210001)
Vând mobilă sufragerie, dormitor şi
bucătărie. Preţuri negociabile, merită
văzute! Tel. 0721.444.727
(BF. 0002.27.10). (C.281020210001)
Vând centrală termică Motan Plus, cu
VTP făcut recent, asigur transport,
montaj şi garanţie. Tel. 0757.181.899
(BF. 0001.13.11). (C.150420210004)
Vând mere, calitatea I, aduse în
Câmpulung. Preţ 2 lei/kg, indiferent
de soi. Tel. 0747.090.209
(BF. 0006.26.10). (C.281020210002)

Vând criptă nouă, cu două locuri su-
prapuse, în Cimitirul Flămânda, pozi-
ţie bună. Tel. 0766.752.508
(BF. 0003.16.11). (C.181120210002)

Foştii salariaţi ai UFET Voineşti, UFET
Stâlpeni, MOV SA, Autobaza 8 Berevo-
eşti pot obţine adeverinţe de grupă
de muncă şi sporuri apelând la tele-
fon 0740.588.946. Întocmesc şi dosare
de pensionare. (BF. 0001.12.11).
(C.041120210007)
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)
Doresc colaborare cu firme de con-
strucţii în vederea executării lucrărilor
de rigips. Tel. 0773.036.599
(BF. 0001.4.06). (C.100620210007)

Execut lucrări de amenajări interioare
şi exterioare, glet, lavabilă, placări cu
polistiren şi parchet. Ofer şi cer serio-
zitate maximă. Tel. 0720.565.642      
Bărbat, caut de muncă cu ziua la cules
de prune, mere sau alte munci gospo-
dăreşti. Tel. 0770.669.283
(BF. 0001.22.09). (C.230920210001) 
Sobar, montez, demontez, repar sobe
de teracote, repar şi curăţ coşuri fum.
Tel. 0749.416.902 (BF. 0004.15.09). 
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)

Vând urgent 3 berbeci carabaşi pen-
tru sacrificat, vârsta 8 luni, greutate de
50-60 kg, în Schitu Goleşti. Preţ 13
lei/kg în viu, negociabil. Tel.
0742.122.052, 0743.138.621
(BF. 0002.16.11). (C.011120210001)
Vând vacă cu lapte. Tel. 0748.434.803
(BF. 0007.7.10) (C.050820210002)
Vând porc de 250 kg; purcei; ţuică de
prune. Tel. 0726.753.140
(BF. 0003.21.10). (C.211020210002)
Vând capre gestante, rasa Bănăţeană,
pe alese, eventual şi un ţap tânăr, de
circa 100 kg. Tel. 0745.005.254
(BF. 0003.2.11). (C.041120210008)

Dăruiesc patru căţeluşi de 6-7 săptă-
mâni, cu primul vaccin făcut, părinţi
de talie mare, buni paznici. Tel.
0745.005.254 (BF. 0003.2.11). 

Pierdut talon ajutor social pe numele
Ursu Maria. Se declară nul.
(BF. 0003.24.11). (C.251120210010)
Pierdut talon ajutor social pe numele
Mondoc Dan. Se declară nul.
(BF. 0001.25.11). (C.251120210011)
Pierdut talon ajutor social pe numele
Mărunţelu Aurel. Se declară nul.
(BF. 0002.25.11). (C.251120210012)
Vişileanu GIS 2003 SRL anunţă pierde-
rea cărţii de identervenţie a casei de
marcat Daisy Expert ZEX 013433. Se
declară nulă. (BF. 0004.23.11).
(C.251120210003)
Pierdut talon ajutor social pe numele
Feraru Gabriela. Se declară nul.
(BF. 0001.23.11). (C.251120210006)
Pierdut talon ajutor social pe numele
Coşcodaru Constantin. Se declară nul.
(BF. 0002.23.11). (C.251120210007)
Pierdut talon ajutor social pe numele
Grancea Costinela Romela. Se declară
nul. (BF. 0001.24.11).
(C.251120210008)
Pierdut talon ajutor social pe numele
Ursu Nistor. Se declară nul.
(BF. 0002.24.11). (C.251120210009)

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 

ÎNCHIRIERI

VÂNZÃRI AUTO

VÂNZÃRI DIVERSE 

CUMPĂRĂRI

Aduc la comandă cărbuni de
foc (lignit), de calitate supe-

rioară, încărcaţi manual, fără
praf sau pământ, cu putere ca-

lorică de trei ori mai mare
decât a lemnului.
Tel. 0756.301.357 

Vând şapte anvelope
Michelin, 195/65/15, preţ 500
lei; kit Mazda original, cu cric,

cârlig remorcare, cheie roţi,
roată rezervă.

Tel. 0770.500.291

DIVERSE
VÂNZÃRI ANIMALE 

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

4.600 mp.
Tel. 0744.645.958 

PIERDERI
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VÂNZĂRI CASE ŞI APARTAMENTE:

Vând apartament 2 camere, central,
decomandat, etaj 3, orientat sud, fără
îmbunătăţiri, contorizat, necesită ren-
ovare, balcon închis, baie cu aerisire,
bloc izolat termic, telefon fix, zona Vila
Paul. Preţ. 35.000 euro negociabil. Tel.
0755.265.737

Vând casă cu 1.000 mp teren, în co-
muna Mihăeşti, sat Drăghici. Tel.
0756.228.466

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, zona Grădişte. Tel. 0747.466.339

Vând apartament 2 camere, zona turn,
izolat exterior, centrală, dotat şi utilat,
liber. Tel. 0748.864.978

Vând sau închiriez casă, 3 camere de-
comandate, 85 mp construcţie, 1.831
mp teren, în Godeni, aproape de
Primărie. Tel. 0742.889.583â

VÂNZĂRI TERENURI:

Vând teren Bughea de Jos, suprafaţă
2600mp. Acces uşor la utilităţi.
0744.700.096

Vând 2.500 mp teren în Bughea de
Sus, pe strada Mălin, utilităţi în curte.
Preţ 10 euro/mp. Tel. 0743.512.691

Vând 3.250 mp teren intravilan în
Nămăeşti. Preţ 16.500 euro. Tel.
0747.049.794

Vând 2.400 mp teren în Bughea de Jos,
zona Hulubeşti. Tel. 0746.269.643

VÂNZĂRI MAŞINI:

Vând Ford Focus, fabricaţie 2007,
motor diesel Euro 4. Preţ 3.000 euro
uşor negociabil. Tel. 0751.068.001

Vând Peugeot break, 7 locuri,
fabricaţie 2005, diesel, albastru, unic
proprietar. Tel. 0744.313.011

Vând remorcă, pretabilă ATV sau mo-
tocultor. Tel. 0744.313.011

VÂNZĂRI DIVERSE:

Vând set, masă cu trei scaune rotunde,
tradiţionale. Preţ 500 lei/set. Tel.
0726.840.613

Vând lăzi pentru fructe, din lemn,
foarte rezistente (60x40x30 cm). Preţ
22 lei/bucata, execut la comandă orice
dimensiuni. Tel. 0726.840.613

Vând strung pentru lemn. Preţ 800 lei
(cu motor) sau 700 lei (fără motor),
bonus 5-6 dălţi sau schimb cu porc sau
viţel de tăiat plus diferenţă. Tel.
0726.840.613

Vând bălegar de capră, în apropierea
Câmpulungului. Tel. 0748.342.529

Vând boiler baie, pe lemne, capacitate
200 litri, foarte puţin folosit. Preţ 500
lei sau schimb cu porc sau viţel de tăiat
plus diferenţă. Tel. 0726.840.613

Vând căţeluşi pechinezi, foarte
frumoşi, negri. Tel. 0743.864.065

Vând butoaie de 220 litri, din tablă.
Preţ 40 lei/bucata. Tel. 0744.313.011

Vând mere, calitatea I, aduse în Câm-
pulung. Preţ 2 lei/kg, indiferent de soi.
Tel. 0747.090.209 

Vând porci de 14-150 kg şi 200 kg. Tel.
0722.833.345

CUMPĂRĂRI: 

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

Cumpăr auto indiferent de marcă sau
stare. Tel. 0740.678.143

Cumpăr 10 oi breze şi 10 capre, de
preferat alpină franceză, bune de
lapte. Tel. 0742.752.770

Cumpăr nuci în coajă, circa 100 kg.
Ofer 6-7 lei/kg. Tel. 0726.753.140

Cumpăr butelii aragaz. Tel.
0744.313.011

Cumpăr porc, greutate medie. Tel.
0740.144.467

DIVERSE:

Doamnă, doresc să îngrijesc doamnă,
domn, din Câmpulung. Rog
seriozitate! Tel. 0741.573.921

Închiriez camere în Câmpulung. Tel.
0738.292.565
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Redacţia nu-şi asumă răspunderea pentru 
conţinutul anunţurilor publicate

YDoamnă, 56 ani/1,6/80,
văduvă, pensionară, fără
obligaţii, cu uşor handicap
locomotor, doresc domn din
Câmpulung. Tel.
0771.383.975
YDomn, 54 ani, caut
doamnă, de vârstă apropiată
pentru o relaţie de căsătorie.
Tel. 0742.817.053
YDomn, 66 ani, manierat,
educat, fără obligaţii, doresc
doamnă pentru prietenie,
căsătorie. Tel. 0729.307.623
YDomn, 60 de ani, caut
doamnă, de vârstă apropiată
pentru căsătorie. Tel.
0749.385.670
YDomn, 43 ani, profesor în
comuna Cuca, caut doamnă,
de vârstă apropiată pentru
căsătorie. Tel. 0732.635.503
YTânăr, 34 ani, doresc
cunoştinţă cu doamnă sau
dominişoară pentru o relaţie
serioasă de prietenie, even-
tual căsătorie. Rog seriozi-
tate! Tel. 0786.330.932
YDomn, 63 de ani, cu casă la
curte, dorescu cunoştinţă cu
doamnă de vârstă apropiată,
pensionară, pentru o relaţie
serioasă. Tel. 0753.480.182 
YDomn prezentabil, fără
vicii şi obligaţii, 54 de ani,
situaţie materială bună,
doresc cunoştinţă în vederea
căsătoriei cu o doamnă
singură. Exclus aventura! Tel.
0756.844.590 
YDomn, 66 ani, manierat,
educat, mutat de curând în
Câmpulung, fără obligaţii,
doresc doamnă pentru pri-
etenie, căsătorie, pedantă,
manierată, până în 65 ani.
Tel. 0729.307.623 
YPensionară, divorţată, fără
obligaţii, caut domn peste 65
de ani, divorţat sau văduv,
pentru o relaţie serioasă,
care să locuiască la mine.
Tel. 0743.945.231
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