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Un anunţ (aprox.15 cuvinte) - 1,5 lei! pentru 5 lei,
“Evenimentul muscelean” vă oferă  patru apariţii.

Doriţi să daţi un anunţ 
sau aţi pierdut acte?

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
pierdere carnet de şomer                                          5 lei
pierdere carnet de student                              - gratuit
pierdere legitimaţie de handicap                - gratuit

SC ImOBILIARE TOppREmIER AS SRL

Agenţie Imobiliară 8vânzări 8cumpărări 8închirieri 
8consultanţă şi asistenţă imobiliară

Comision vânzare 1%; cumpărare 1% 
Gratuit vizionare şi publicitate

Bulevardul I.C. Brătianu, nr. 12, mai jos de 
supermarket Carrefour, tel. 0742.134.699

8Vând apartament 2 camere, decomandat, par-
ter, cu cetrală termică, zona Vişoi. Preţ 26.000
euro. 

8Vând apartament 2 camere, etaj 1, cu centrală
termică, termopan, gresie, faianţă, tâmplărie in-
terior schimbată, mobilat, bloc cărămidă. Preţ
36.000 euro. 

8Vând apartament 2 camere, parter, cu cetrală
termică, termopan, gresie, faianţă, zona Vişoi, izo-
lat exterior. Preţ 21.000 euro. 

8Vând apartament 3 camere, etaj 4, cu acoperiş,
bloc cărămidă, cu centrală termică, termopan,
gresie, faianţă, super îmbunătăţit. Preţ 41.000
euro. 

8Vând apartament 3 camere, etaj 2, cu centrală
termică, termopan, parchet, gresie, faianţă, mobi-
lat, în spatele fostei Pieţe Mici. Preţ 36.000 euro. 

8Vând apartament 3 camere, etaj 3, cartier Grui,
cu centrală termică, termopan, gresie, faianţă.
Preţ 38.000 euro. 

8Vând apartament 3 camere, decomandat, par-
ter, cu 2 balcoane, 2 băi, super îmbunătăţit. Preţ
45.000 euro. 
8Vând casă P+1, cu 500 mp teren, apă, electrici-
tate, în comuna Bughea de Jos. Preţ 40.000 euro. 
8Vând casă P+1 şi 524 mp teren, living, 2 dormi-
toare, baie, bucătărie, zona Vişoi. Preţ 90.000
euro. 
8Vând 3.000 mp teren în Câmpulung, zona Grui-
staţia meteo, 18 metri deschidere. Preţ 40.000
euro negociabil. 

Vând garsonieră, zona ARO, multiple     îm-
bunătăţiri. Preţ negociabil. Tel. 0755.344.682,
0738.193.083                           (BF. 0003.15.11).
(C.260220210001)

Vând urgent garsonieră, confort I,           car-
tier Vişoi, strada Alexandru cel Bun, bloc
D26, etaj 2. Tel. 0741.111.620
(BF. 0011.25.01). (C.100620210009)

Vând apartament 2 camere, proapspăt reno-
vat, zona Vişoi, lângă Şcoala Nr. 7, etaj 3/4.
Tel. 0748.982.754 (BF. 0001.17.05).
(C.200520220002)

Vând apartament 2 camere, mobilat, etaj 4,
acoperiş tablă, bloc 4, zona Rotunda. Preţ
25.000 euro negociabil. Tel. 0743.212.378
(BF. 0003.17.05). (C.200520220003)

Vând apartament 2 camere, zona Grui, de-
comandat, etaj 3/4, cu gresie, faianţă, termo-
pan, parchet, apometre, fibră cablu, curat,
nemobilat, unic proprietar, acte la zi. Preţ
30.000 euro. Tel. 0752.313.288                 (BF.
0005.27.05). (C.300520220005)

Vând apartament 2 camere, etaj 4, acoperiş,
centrală termică, termopan, gresie, faianţă,
balcon termopan, mobilat, cartier Grui. Preţ
30.000 euro. Tel. 0742.134.699             (C. 4).
(C.020520220010)

Vând apartament 2 camere, bloc turn, etaj 2,
scara lângă "La doi paşi", fără îmbunătăţiri.
Preţ 19.000 euro negociabil. Tel.
0749.636.384 (BF. 0002.12.05).
(C.160520220002)

Vând apartament 2 camere, cartier              Flă-
mânda, etaj 4, cu acoperiş, izolat, centrală
termică, aer condiţional, multiple îmbunătă-
ţiri. Preţ 28.500 euro begociabil. Tel.
0751.843.901, 0728.997.151 (BF. 0002.7.09)
(C.090920210009)

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, instalaţii schimbate, etaj 4,
cu acoperiş. Preţ 31.500 euro negociabil. Tel.
0742.380.583      (BF. 0003.8.07).
(C.100620210009)

Vând apartament 2 camere, cartier Vişoi, vi-
zavi de Clinica „Mănescu”, strada IC Brătianu,
bloc 5, scara C, etaj 3. Preţ negociabil. Tel.
0735.550.223 (BF. 0002.13.01).
(C.181020210001)

Vând apartament 2 camere, etaj 1, cu cen-
trală termică, termopan, gresie, faianţă, tâm-
plărie interior schimbată, mobilat, bloc
cărămidă. Preţ 36.000 euro. Tel. 0742.134.699
(C. 4). (C.020520220008)

Vând apartament 2 camere, 50 mp, confort
I, decomandat, bloc din cărămidă, cu îmbu-
nătăţiri, bloc B2, scara E, etaj 3, cartier Vişoi,
vizavi de Balada. Tel. 0762.644.435
(BF. 0001.4.12). (C.061220210003)
Vând apartament 2 camere, etaj 3, cu multi-
ple îmbunătăţiri. Preţ negociabil. Tel.
0735.550.223 (BF. 0001.28.12).
(C.030120220004)
Vând apartament 2 camere, cartier             Pes-
căreasa, parter, confort I. Tel. 0744.660.945,
0740.162.989                                         (BF.
0005.05.01). (C.260420210002)
Vând apartament 2 camere, cartier Grui, 52
metri pătraţi, decomandat, etaj 2, cu îmbu-
nătăţiri. Preţ 30.000 euro negociabil. Tel.
0742.152.833 (BF. 0007.19.01).
(C.281020210012)
Vând apartament 2 camere, zona Rotunda,
etaj 3, cu multiple îmbunătăţiri, vedere spre
sud. Preţ 34.000 euro. Tel. 0748.193.203 (BF.
0006.19.01). (C.281020210012)
Vând apartament 2 camere, strada Traian, nr.
170, mobilat, cu îmbunătăţiri şi acoperiş. Tel.
0743.946.970 (BF. 0001.11.03).
(C.140320220002)

Vând apartament 2 camere, decomandat,
parter, cu cetrală termică, zona Vişoi. Preţ
26.000 euro. Tel. 0742.134.699 (C. 4).
(C.020520220007)
Vând apartament 2 camere, confort I, etaj 1,
57 mp, zona Vişoi III. Preţ negociabil. Tel.
0745.764.676                         (BF. 0004.16.03).
(C.280320220011)
Vând apartament 2 camere, parter, cu ce-
trală termică, termopan, gresie, faianţă, zona
Vişoi, izolat exterior. Preţ 21.000 euro. Tel.
0742.134.699 (C. 4). (C.020520220009)
Vând apartament 2 camere, etaj 1, bloc 8, cu
centrală termică, complet mobilat. Tel.
0744.300.104                      (BF. 0002.28.03).
(C.280320220006)
Vând apartament 2 camere, semidecoman-
dat, cartier Grui, bloc P11, etaj 2, liber, acte
în regulă. Tel. 0744.333.970
(BF. 0005.18.04). (C.280320220006)
Vând apartament 2 camere, decomandat,
etaj 1, mobilat şi utilat, cartier Vişoi, bloc C4,
zona Balada. Tel. 0742.088.373                     (BF.
0002.3.06). (C.020520220002)

Vând apartament 3 camere, etaj 2, cu cen-
trală termică, termopan, parchet, gresie, fa-
ianţă, mobilat, în spatele fostei Pieţe Mici.
Preţ 36.000 euro. Tel. 0742.134.699
(C. 4). (C.020520220014)
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, suprafaţă 100
mp, 70 mp locuibili, cu ieşire la terasa de 30
mp, etaj 4, cartier Grui-Vile, cu îmbunătăţiri
şi acte la zi (cadastru). Preţ 30.000 euro ne-
gociabil. Tel. 0735.851.497
(BF. 0002.9.06). (C.100620210009)
Vând apartament 3 camere, strada IC Bră-
tianu, suprafaţă utilă 42,5 mp, posibilitate
balcon, etaj 4, vedere pe partea din faţă, vi-
zavi de „Clubul Sănătăţi” (Mănescu). Preţ
13.700 euro. Tel. 0757.616.433
(BF. 0006.14.10). (C.170420210001)
Vând apartament 3 camere, decomandat,
parter, cu 2 balcoane, 2 băi, super îmbună-
tăţit. Preţ 45.000 euro. Tel. 0742.134.699
(C. 4). (C.020520220016)
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 3 camere, decomandat, 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, etaj 3, bloc turn,
cu centrală termică, termopan, gresie, fa-
ianţă, mobilat. Preţ 32.000 euro. Tel.
0742.134.699 (C. 4). (C.020520220012)
Vând apartament 3 camere, et. 1, decoman-
dat, 2 băi, izolat exterior, 2 balcoane, îmbu-
nătăţit interior, zona Grui. Preţ 40.000 euro
negociabil. Tel. 0741.025.457 (BF.0004/09.08)
(C.090820210001)
Vând apartament 3 camere, semi decoman-
dat, etaj 3, vedere la strada principală, zona
Rotunda, cu îmbunătăţiri.  Preţ 19.0000 euro.
Tel. 0748.952.651                     (BF. 0001.1.10).
(C.160820210011)
Vând apartament 3 camere, etaj 4, cu acope-
riş, bloc cărămidă, cu centrală termică, ter-
mopan, gresie, faianţă, super îmbunătăţit.
Preţ 41.000 euro. Tel. 0742.134.699           (C.
4). (C.020520220013)
Proprietar, vând apartament 3 camere, bu-
levardul IC Brătianu, suprafaţă utilă 42,5 mp,
posibilitate balcon, etaj 4, vedere pe faţă, la
Centrul Medical "Clubul Sănătăţii" (Mă-
nescu). Preţ 13.700 euro. Tel. 0757.616.433
(BF. 0003.25.10).  (C.090920210007)
Vând apartament 3 camere, fără îmbunătă-
ţiri, 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, cartier
Grui, cu centrală termică, termopan, gresie,
faianţă. Preţ 38.000 euro. Tel. 0742.134.699
(C. 4). (C.020520220015)
Vând apartament 3 camere, semi decoman-
dat, etaj 4, cu acoperiş, centrală termică, ter-
mopan, izolat, zona Vişoi. Preţ 27.000 euro.
Tel. 0751.824.071                        (BF. 0005.15.09).
(C.160920210016)
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, decomandat, cu
2 băi, 2 balcoane, etaj 3, cartier Vişoi. Preţ
36.000 euro. Tel. 0742.134.699 (C. 4).
(C.020520220011)

Vând apartament 3 camere, semi decoman-
dat, etaj 3, vedere la strada principală, zona
Rotunda, cu îmbunătăţiri. Preţ 19.000 euro.
Tel. 0748.952.651       (BF. 0002.28.12).
(C.160820210011)

Vând apartament 3 camere, semidecoman-
dat, etaj 1, zona Rotunda. Tel. 0774.933.732
(BF. 0004.17.02). (C.210220220005)

Vând apartament 3 camere, semi decoman-
dat, etaj 3/4, zona Rotunda, lângă Clinica
Mănescu, cu îmbunătăţiri. Preţ 22.500 euro.
Tel. 0756.387.028 (BF. 0005.30.05).
(C.300520220002)

Vând apartament 4 camere, etaj 3,             car-
tier Vişoi, cu centrală termică, termopan, gre-
sie, faianţă, parchet, izolat exterior, mobilat.
Preţ 41.000 euro. Tel. 0742.134.699           (C.
4). (C.130620200006)    

Vând urgent parter casă, 60 mp, 2 camere,
beci şi 140 mp teren, lângă Colegiul "Dinicu
Golescu". Preţ negociabil. Rog seriozitate! Tel.
0775.272.301 (BF. 0004.2.05).
(C.020520220006)

Vând casă în Schitu Goleşti, P+1, cu 2 beciuri,
terasă, la parter living, baie, bucătărie, dor-
mitor, la etaj 3 dormitoare, baie, centrală pe
gaze şi 800 mp teren. Preţ 83.000 euro. Tel.
0742.134.699 (C. 4). (C.020520220017)

Vând casă, cu 3 camere, baie, bucătărie, ve-
randă, 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 negociabil. Tel.
0747.294.129 (BF. 0004.20.05).
(C.190820210008)

Vând casă P+1 şi 524 mp teren, living, 2 dor-
mitoare, baie, bucătărie, zona Vişoi. Preţ
90.000 euro. Tel. 0742.134.699 (C. 4).
(C.020520220019)

Vând casă în Lereşti, cu două corpuri, unul
cu 3 camere şi celălalt cu 2 camere, baie, bu-
cătărie, dependinţe şi 1.200 mp teren. Preţ
52.000 euro negociabil. Tel. 0749.036.507
(BF. 0006.5.05). (C.090520220002)

Vând casă în Câmpulung, cu 3 camere, de-
pendinţe, 3.450 mp teren, mobilată, gaze şi
apă la poartă, zona Leculeşti - Valea Bărbuşii.
Preţ 42.000 euro negociabil. Tel.
0752.577.598, 0751.123.923).
(C.070320220005)

Vând casă P+1, cu 500 mp teren, apă, elec-
tricitate, în comuna Bughea de Jos. Preţ
40.000 euro. Tel. 0742.134.699 (C. 4).
(C.020520220018)

Vând imobil în Câmpulung, strada Traian, cu
două corpuri de casă, cu 3 şi 2 camere şi 700
mp teren, acoperişuri schimbate, izolate.
Preţ 43.000 euro negociabil. Tel.
0729.936.288 (BF. 0001.25.03).
(C.280320220002)

Vând casă în Câmpulung, strada Dr. Fălco-
ianu, nr. 14 bis, cu toate utilităţile, unic pro-
prietar. Preţ 47.000 euro negociabil. Tel.
0767.685.232                   (BF. 0003.22.03).
(C.280320220003)

Vând casă în Lereşti, cu două corpuri, unul
cu 3 camere şi celălalt cu 2 camere, baie, bu-
cătărie, dependinţe şi 1.200 mp teren. Preţ
52.000 euro negociabil. Tel. 0749.036.507
(BF. 0002.4.04). (C.280320220003)

Vând casă P+1, construcţie nouă, la parter
bucătărie, baie, living, dormitoare, la etaj 3
dormitoare, baie, mansardă finisată, scară in-
terioară, beci, terasă, 2.000 mp teren, zona
Lereşti. Preţ 165.000 euro. Tel. 0742.134.699
(C. 4). (C.020520220020)

Vând casă în Câmpulung, zona Valea Româ-
neştilor, cu 5 camere, apă, electricitate la
stradă, amprentă 100 mp, 800 mp teren,
construcţie 1974, din cărămidă, cu beci, de-
pendinţe, depusă cerere pentru gaze, cadas-
tru. Preţ 60.000 euro. Tel. 0741.654.801 (BF.
0003.25.05). (C.300520220004)

Vând casă în Câmpulung, strada Negru
Vodă, nr. 222, cu 280 mp teren. Preţ negocia-
bil. Tel. 0752.302.774 (BF. 0002.24.05).
(C.300520220008)

Vând 4.550 mp teren în comuna Mihăeşti,
punct Frăcioaia, vizavi de pepiniera Ocolului
Silvic Mihăeşti, cu toate utilităţile. Tel.
0743.945.691 (BF. 0003.23.03).
(C.220320220003)

Vând 1.000 mp teren intravilan în Fundata,
judeţul Braşov, la şoseaua naţionala DN 73
sau schimb cu teren sau casă în Câmpulung
sau împrejurimi. Tel. 0746.107.204
(BF. 0004.6.06). (C.060620220003)

ApARTAmENT 2  CAmERE

ApARTAmENT 3  CAmERE

ApARTAmENT 4  CAmERE

VÂNZĂRI CASE

Vând casă în Câmpulung,  ultra-
centrală, compusă din 5 camere,
hol, băi, verandă, strada Negru
Vodă, nr. 108. Tel. 0744.676.558

VÂNZĂRI TERENURI 

Preţuri promoţionale! Vând case
noi în Câmpulung, cartier reziden-

ţial, zonă deosebită. Tel.
0744.490.190, 0744.501.161

GARSONIERE

Vând 3.500 mp teren intravilan,
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 Tudo-
rilor, drum asfaltat, utilităţi la

poartă (gaze, apă, curent electric),
acte şi cadastru în regulă. Preţ
negociabil. Tel. 0745.623.033 

Vând apartament 2 camere, zona
Vişoi-Rotunda, bloc 8, etaj 1, ultra

mobilat complet. Tel. 0744.300.104 
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Vând 3.000 mp teren în Câmpulung, zona
Grui- staţia meteo, 18 metri deschidere. Preţ
40.000 euro negociabil. Tel. 0742.134.699 (C.
4). (C.020520220021)

Vând 4.600 mp teren în Poienarii de Muscel
şi 680 mp la „Apa Sărată”. Tel. 0745.547.148
(BF. 0005.11.01). (C.050820210005)
Vând 3.000 mp teren intravilan în  Bughea

de Sus, strada Dobreştilor, punctul "La Uli-
cioară”, intabulat şi cu carte funciară, uşor de
racordat la reţelele de apă, canalizare şi elec-
tricitate. Preţ 8 euro/mp. Tel. 0746.394.295
(C.080420210004)
Vând 900 mp teren în Câmpulung, zona
Grui. Preţ 16 euro/mp. Tel. 0742.134.699
(C. 4). (C.020520220023)

Vând 4.300 mp teren în Lereşti, zona Ţa-
rină şi 2.400 mp teren în Câmpulung,
strada Colonel Alexandrescu. Accept şi va-
riante cu auto. Tel. 0744.508.738
(BF. 0005.28.12). (C.190920190015)
Vând 3.000 mp teren în Câmpulung, lângă
"Şuşteru". Preţ 25.000 euro. Tel. 0742.134.699
(C. 4). (C.020520220025)
Vând 3.300 mp teren în Furnicoşi, 73 m des-
chidere la stradă. Preţ 3,5 euro/mp. Tel.
0742.134.699 (C. 4). (C.020520220024)
Vând teren intravilan în Câmpulung, strada
Gruiului, nr. 26, cu 40 metri deschidere la
stradă, toate utilităţile la poartă (fără gaz).
Preţ 15 euro/mp. Tel. 0753.521.576
(BF. 0003.25.11). (C.251120210001)

Vând 900 mp teren în Câmpulung, zona
Valea Româneştilor. Preţ 9.000 euro.
Tel. 0742.134.699 (C. 4). (C.020520220026)
Vând 2.000 mp teren în câmpulung, strada
Valea Uncheaşului. Preţ 12.000 euro.
Tel. 0742.134.699 (C. 4). (C.020520220022)

Vând 2.500 mp teren în comuna Rucăr, Valea
lui Ecle. Preţ 3 euro/mp. Tel. 0769.850.532
(BF. 0001.23.05). (C.300520220006)

Cumpăr obiecte vechi: mobilier, tablouri, fo-
tografii şi elemente decorative case vechi,
tradiţionale, rezultate din demolări. Tel.
0744.321.899                      (BF. 0001.3.02).
(C.190820210012)
Cumpăr auto, orice marcă sau stare, chiar şi
cu volan pe dreapta. Tel. 0748.924.873
(BF. 0001.30.11). (C.301120210001)
Cumpăr maşini româneşti, an fabricaţie an-
terior 1995. Tel. 0744.321.899
(BF. 0001.3.02). (C.190820210012)
Cumpăr ARO 10, cu acte şi doar de la pro-
prietar. Tel. 0729.106.149 (BF. 0002.29.03).
(C.190820210012)
Cumpăr casă sau teren în centrul             Câm-
pulungului. Tel. 0740.457.486
(C.090920210008)

Închiriez apartament 2 camere, zona „Vila
Paul”. Tel. 0742.089.609 (C.300920210003)
Închiriez apartament 2 camere, cartier
Rotunda, renovat, utilat, zonă liniştită. Tel.
0758.691.507 (BF. 0002.25.03).
(C.280320220001)
Închiriez apartament 3 camere, cartier Vişoi,
zona Balada, etaj 1, bloc 21. Tel.
0745.636.104 (BF. 0001.1.04).
(C.140320220004)
Închiriez apartament 2 camere, mobilat şi
utilat, centrală termică, termopan, cartier
Grui, etaj 4. Tel. 0769.681.721
(BF. 0006.11.04). (C.110420220003)
Închiriez apartament 2 camere, nedecoman-
dat. Preţ 700 lei, plus avans pe două luni, ga-
ranţie. Tel. 0740.312.780 (BF. 0001.25.05).
(C.300520220007)
Închiriez apartament 3 camere, zona Vişoi,
mobilat şi utilat, bloc turn, etaj 6. Tel.
0759.310.908 (BF. 0005.31.05).
(C.060620220006)

Vând Dacia Logan 1,5 diesel, fabricaţie 2005,
verde cameleon, 165.000 km, unic proprie-
tar, stare perfectă de funcţionare. Preţ 1.899
euro. Tel. 0744.754.292           (BF. 0001.31.03).
(C.151120210006)
Vând Dacia Logan, motor 1400 cmc, fabrica-
ţie 2009. Tel. 0723.468.037        (BF. 0001.4.05).
(C.090520220005)
Vând Volkswagen Beetle, în stare foarte
bună de funcţionare. Tel. 0744.158.908
(C.090920210008)
Vând Opel Astra H, fabricaţie 2005, break, 1,6
benzină, full, metalizat, 212.000 km. Tel.
0752.821.615                 (BF. 0003.4.12).
(C.090920210008)

Vând auto pentru programul Rabla. Tel.
0743.366.941 (BF. 0005.18.05).
(C.200520220001)

Vând criptă nouă, cu două locuri suprapuse,
în Cimitirul Flămânda, poziţie bună. Tel.
0766.752.508                 (BF. 0003.16.11).
(C.181120210002)
Vând lavoar Kuma, neutilizat. Tel.
0729.136.267 (C.211020210005)
Vând fân, depozitat în grajd; o tonă cartofi
sămânţă; maşină de tocat coceni, manuală;
grapă; maşină de cusut. Tel. 0722.888.139,
0723.980.471 (BF. 0002.18.03).
(C.190820210012)
Vând convenabil maşină de tricotat cu car-
tele, puţin folosită, japoneză, cu ace de
schimb şi foarte multe materiale de tricotat;
şi cazan de ţuică, de 6 găleţi, cu învârtitor,
aramă veche. Tel. 0740.381.230
(BF. 0003.21.03).  (C.210220220018)
Vând fân. Preţ negociabil. Tel. 0730.093.221
(BF. 0003.28.03). (C.280320220003)
Vând 14 table galvanizate (3x1 m). Preţ ne-
gociabil. Tel. 0744.790.867      (BF. 0002.8.03).
(C.210220220004)
Vând ţuică prune. Tel. 0744.345.753
(BF. 0001.30.03).  (C.090920210008)
Vând urgent două locuri de veci în Cimitirul
Grui, aleea principală (pe partea dreaptă).
Preţ 14.000 euro. Tel. 0756.614.398,
0746.379.845 (BF. 0001.2.05).
(C.020520220001)
Vând motosapă DAC 6000K, stare perfectă.
Preţ 1.000 lei. Tel. 0740.575.864
(BF. 0003.5.05). (C.090520220003)
Vând magnetofion Kashtan, cu benzi; moară
cu ciocănele; diferite piese auto Dacia 1400.
Tel. 0723.468.037                         (BF. 0001.4.05).
(C.090520220007)
Vând moară pentru huruială; clociotoare (in-
cubator); 45 pari (babe) salcâm. Tel.
0745.858.436 (BF. 0001.12.05).
(C.160520220003)
Vând casă; teren cu pomi fructiferi; lemne
pentru foc. Tel. 0787.718.365
(BF. 00001.30.05). (C.300520220001)
Vând ţeavă PVC SN 4, 6 metri, diametru 250
mm, utilizabilă pentru stâlpi de beton sau
traversări rigole. Preţ la jumătate. Tel.
0747.453.928 (BF. 0001.26.05).
(C.300520220003)
Vând două chioşcuri termopan de culoare
maro, 2x2 metri, respectiv 3,5x5 metri. Tel.
0775.352.249 (BF. 0006.6.06).
(C.060620220014)
Vând calorifere cu dimensiunile: 0,6x1,40;
0,6x065 (cu un rând de celule); calorifer baie
0,70x097 (între găuri). Preţ 550 lei. Tel.
0741.054.229 (BF. 0001.6.06).
(C.060620220007)

Optimutil SRL pierdut certificat înregistrare
seria B. 4399221 emis pe 07.10.2021 şi elibe-
rat pe 08.10.2021. Se declară nul.
(BF. 0008.6.06). (C.300520220010)
Pierdut talon ajutor social pe numele Vă-
duva Nicolae. Se declară nul. (BF. 0002.2.06).
(C.060620220010)
Pierdut talon ajutor social pe numele Bulf Si-
mona. Se declară nul. (BF. 0001.6.06).
(C.060620220011)
Pierdut talon ajutor social pe numele Onea
Ion. Se declară nul. (BF. 0002.6.06).
(C.060620220012)

Pierdut talon ajutor social pe numele Racol-
ţea Luca Ionuţ. Se declară nul.
(BF. 0004.6.06). (C.060620220013)
Spoon Me Right SRL pierdut aparat de mar-
cat electronic fiscal Galaxy Plus, seria AC
90017798. Se declară nul. (BF. 0002.1.06).
(C.060620220005)
Optimutil SRL pierdut certificat înregistrare
seria B. 4399221 emis pe 07.10.2021 şi elibe-
rat pe 08.10.2021. Se declară nul.
(BF. 0008.6.06). (C.060620220015)
Dimitriu Gabriela Ştefania anunţă pierderea
documentelor: Certificat de atestare a drep-
tului de proprietate, plus anexă ne.
13214/4/25.08.1997; Contract de construire
nr. 5987/21.07.1970; Proces verbal de pre-
dare-primire-recepţie din 06.01.1971; schiţă
anexă; dovada achitării integrale (dacă a fost
cumpărat în rate); Certificat de moştenitor
nr. 508/04.07.1985. Se declară nule. (BF.
0004.31.05). (C.060620220008)
Pierdut talon ajutor social pe numele Rafira
Neculae. Se declară nul. (BF. 0001.2.06).
(C.060620220009)

Vând 5 ţapi de 50-80 kg; 5 capre cu lapte; cal
10 ani, culoare maro. Tel. 0722.888.139
(BF. 0001.17.03). (C.220320220005)

Vând taur de un an, 450 kg, rasă carne "Al-
bastru belgian", preţ 4.000 lei; junică de 1,2
ani, crotaliată, preţ 3.000 lei. Tel.
0740.088.651 (BF. 0001.14.05).
(C.160520220004)

Tapiţez şi recondiţionez colţare, canapele,
fotolii, scaune, saltele, recamiere, divane, cu
imitaţie de piele şi stofa, la cele mai mici pre-
ţuri. Tapiţer cu experienţă! Tel. 0724.600.388
(C.140320220001)                                 

Montez parchet de orice tip, raşchetez şi lă-
cuiesc cu maşini profesionale. Tel.
0784.408.600 (BF. 0002.11.03).
(C.140320220001) 

Lucrăm acoperişuri şi executăm lucrări de
construcţii şi amenajări interior / exterior la
case, inclusiv scări de bloc. Tel. 0722.904.201
(BF. 0001.9.05). (C.090520220001)  

Arendez 5 hectare teren cu lucernă, în lunca
Bughea. Tel. 0740.088.651     (BF. 0001.14.05).
(C.160520220005)

Caut o femeie serioasă pentru a suprave-
ghea o doamnă în vârstă pe timp de noapte
sau zi. Totul se negociază. Tel. 0753.581.126,
0722.339.384 (BF. 0001.3.06).
(C.060620220004) 

CUMPĂRĂRI

ÎNCHIRIERI

VÂNZĂRI AUTO

VÂNZĂRI DIVERSE

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

caţi manual, fără praf sau pământ,
cu putere calorică de trei ori mai

mare decât a lemnului.
Tel. 0756.301.357 

Vând două suprafeţe de teren în
Albeştii de Muscel, zona

Brătioara, 2.500 mp şi 4.600 mp.
Tel. 0744.645.958 

DIVERSE

PIERDERI

VÂNZĂRI ANIMALE

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 5.000 mp teren intravilan în
Valea Mare Pravăţ, sat Şelari, acces
la drum asfaltat şi facil de racordat
la utilităţi, pretabil şi pentru vân-
zare pe parcele. Preţ 15 euro/mp.

Tel. 0744.752.312

Vând BMW 530 XD, fabricaţie 2006,
94.000 km, fără probleme sau erori,
funcţionează excelent ca o maşină

de 3-4 ani, unic proprietar, stock
fără modificări, tapiţerie piele, fa-

ruri adaptive, roţi de rezervă (vară),
cauciucuri noi iarna.

Tel. 0752.630.263 

Anunţurile se primesc după următorul program: marţi, miercuri,
vineri - 08.30 - 17.00, luni şi joi - 08.30 - 12.00, iar sâmbătă - 09.00-
14.00 şi sunt afişate şi pe site-ul : www.evenimentulmuscelean.ro

VÂNZĂRI CASE ŞI APARTAMENTE: 

Vând apartament 2 camere, central, decoman-
dat, etaj 3, orientat sud, fără îmbunătăţiri, con-
torizat, 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 casă cu 1.000 mp teren, în comuna
Mihăeşti, sat Drăghici. Tel. 0756.228.466

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

Vând apartament 2 camere, zona Rotunda,
semidecomandat, utilat, mobilat, acoperiş
tablă. Preţ 25.000 euro negociabil. Tel.
0751.917.518

Vând apartament 2 camere, mobilat, zona
Vişoi, bloc 8, etaj 1, îmbunătăţit. Tel.
0744.300.104

Vând casă în Câmpulung, cu toate utilităţile şi
teren. Preţ negociabil. Tel. 0741.115.514

VÂNZĂRI TERENURI:

Vând patru suprafeţe de teren în Văleni
Dâmboviţa. Tel. 0753.670.345

Vând 10.000 mp teren în Mihăeşti, cu ieşire la
pârâul Bughea, acte în regulă. Tel.
0742.752.770

Vând 2.600 mp teren intravilan în Bughea de
Jos. Tel. 0744.700.096

Vând 700 mp teren, zona Grui - Bughea de Jos.
Tel. 0746.269.643 

VÂNZĂRI MAŞINI: 

Vând tractoraş japonez, cu ITP şi carte de iden-
titate. Tel. 0745.132.875 

Vând Kia Ceed,  cu 5 locuri, fabricaţie 2012,
motor 1,6 diesel, arată şi funcţionează impeca-
bil. Tel. 0729.169.710, 0754.859.663

Vând Toyota Corola, fabricaţie 2005, motor
benzină, 95.000 km, unic proprietar, stare
bună. Preţ 2.000 euro. Tel. 0753.109.305

VÂNZĂRI DIVERSE:

Apicultor, vând miere polifloră şi mere sub
preţul pieţei. Tel. 0747.090.209

Vând găini, raţe, o claie fân. Tel. 0754.652.146

Vând magnetofon Kashtan; fân, ţiglă, coame.
Tel. 0723.468.037

Vând mere ecologice, calitate extra. Preţ 2
lei/kg. Tel. 0734.115.681 

Vând centrală Rielo, pentru piese schimb. Tel.
0767.502.907

Vând bovină adultă. Tel. 0748.946.726

Vând iepure „cap de leu” şi cocoşi pentru tăiat.
Tel. 0765.593.707

Vând două capre cu lapte, ciute, roşii. Tel.
0743.864.065

Vând convenabil trotinetă electrică „Speed
XMax”. Tel. 0729.169.710

Vând avantajos bicicletă accesorizată cu motor
nou. Tel. 0742.561.131

Vând capră cu doi iezi, bună de lapte. Tel.
0743.864.065

Vând două butelii (una rusească); cărămidă din
demolări; o casă din lemn masiv de brad. Tel.
0747.745.199, 0749.829.190

Vând cuţite strung şi rampă auto. Tel.
0732.595.734

Vând telemea capră. Preţ negociabil. Tel.
0743.864.065

Vând săpun de casă, flori de tei uscate, ie
naţională. Tel. 0743.872.335

Vând două vaci cu lapte; vier de peste 120 kg,
rasă de carne. Tel. 0748.434.803

Vând brânză de capră veche şi proaspătă. Tel.
0748.342.529

Vând vacă bună de lapte, 4 viţei. Tel.
0722.611.588

Vând centrală termică pe lemne, marca Vi-
adrus, 40 Kw, cu boiler şi coş. Tel. 0745.589.333

Apicultor, vând miere de salcâm, producţie
2022, adusă la comandă în Câmpulung. Tel.
0747.090.209

Vând 50 litri ţuică naturală de prune. Tel.
0740.811.623

CUMPĂRĂRI: 

Cumpăr auto străine, româneşti, de lux, avari-
ate, neavariate. Tel. 0747.848.774

Cumpăr auto indiferent de marcă sau stare. Tel.
0740.678.143

Cumpăr apartament 2 camere, decomandat,
mobilat şi utilat. Tel. 0745.132.875

Cumpăr cazan (boiler) pe lemne. Tel.
0749.829.190

Cumpăr garsonieră, confort I, etaj intermediar,
cu sau fără îmbunătăţiri, zona Carrefour. Tel.
0756.387.028

DIVERSE:

Caut femeie pentru îngrijire doamnă la domi-
ciliu. Tel. 0757.717.229

Închiriez camere în Câmpulung cu totul inclus.
Tel. 0738.292.565

Caut femeie pentru îngrijire doamnă, în Câm-
pulung. Tel. 0723.529.454

Caut doamnă serioasă pentru îngrijire bătrâni
într-o casă de lângă Mioveni. Ofer cazare,
masă, salariu. Tel. 0743.801.017

Închiriez apartament 2 camere, zona turn, mo-
bilat, centrală termică. Tel. 0748.864.978

Închiriez camere în Câmpulung. Tel.
0738.292.565

Sunaţi la 0248.512.117 sau la 0753.311.650 şi
anunţul dumneavoastră apare GRATUIT în 

“Evenimentul Muscelean”!

YDomn serios, 61 ani, cu
locuinţă, maşină şi serviciu,
doresc cunoştinţă cu doamnă
serioasă, 55-60 ani, pentru o
relaţie de prietenie sau căsătorie.
Tel. 0756.337.567
YDivorţat, 43 ani, din              Câm-
pulung, doresc cunoştinţă cu
doamnă de vârstă apropiată,
pentru o relaţie serioasă.
Tel. 0746.087.522.
YDomn, prezentabil, din zona
Câmpulung, în vârstă de 52 ani,
doresc să cunosc o doamnă, de
vârstă apropiată pentru o relaţie
foarte serioasă. Rog seriozitate!
Tel. 0758.563.630
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, 55 ani, caut doamnă de
vârstă apropiată pentru o relaţie
de căsătorie. Tel. 0724.459.122
YDomn, 70 de ani, pensionar,
situaţie materială bună, din
Vlădeni-Mihăeşti, caut doamnă
de vârstă apropiată, care să
locuiască la mine.
Tel. 0742.752.770
YDomn, 67 ani, cu situaţie bună
la ţară, doresc cunoştinţă cu
doamnă, de vârstă apropiată,
care să locuiască la mine.
Tel. 0742.619.192 
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Redacţia nu-şi asumă răspunderea pentru  conţinutul anunţurilor publicate


