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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, bloc 2 Uzina ARO,
etaj 3, 21 metri pătraţi, complet reno-
vată (baie, dormitor şi bucătărie), ter-
mopan, uşă metalică (posibilitate
branşament electric). Relaţii la numă-
rul de telefon 0748.902.216
(C.260220210001)

Vând apartament 2 camere, zona Ro-
tunda, etaj 3, cu multiple îmbunăţăţiri,
vedere spre sud. Preţ 32.000 euro uşor
negociabil. Relaţii la numărul de tele-
fon 0748.193.203 (BF. 0004.14.06).
(C.140620220001)
Vând apartament 2 camere, decoman-
dat, etaj 4, zonă centrală, vizavi de Big
& Small, cu centrală proprie. Relaţii la
numărul de telefon 0745.586.703,
0742.919.823 (BF. 0001.18.07).
(C.180720220002)
Vând apartament 2 camere, confort I,
recent renovat şi zugrăvit, bloc B3 (cu
bulină). Preţ 35.800 euro. Relaţii la nu-
mărul de telefon 0741.738.926 (BF.
0002.2.08). (C.060820220005)
Vând apartament 2 camere, decoman-
dat, etaj 1, mobilat şi utilat, cartier
Vişoi, bloc C4, zona Balada. Relaţii la
numărul de telefon 0742.088.373 (BF.
0007.29.08). (C.050920220004)
Vând apartament 2 camere, decoman-
dat, zona Rotunda, bloc 3. Relaţii la nu-
mărul de telefon 0751.027.880 (BF.
0003.29.08). (C.290820220001)
Vând apartament 2 camere, etaj 4,
acoperiş, centrală termică, termopan,
gresie, faianţă, balcon termopan, mo-
bilat, cartier Grui. Preţ 30.000 euro. Re-
laţii la numărul de telefon
0742.134.699             (C. 4).
(C.020520220010)
Vând apartament 2 camere, etaj 1, cu
centrală termică, termopan, gresie, fa-
ianţă, tâmplărie interior schimbată,
mobilat, bloc cărămidă. Preţ 36.000
euro. Relaţii la numărul de telefon
0742.134.699 (C. 4). (C.020520220008)
Vând apartament 2 camere, decoman-
dat, parter, cu centrală termică, zona
Vişoi. Preţ 26.000 euro. Relaţii la numă-
rul de telefon 0742.134.699 (C. 4).
(C.020520220007)

Vând apartament 2 camere, parter, cu
cetrală termică, termopan, gresie, fa-
ianţă, zona Vişoi, izolat exterior. Preţ
21.000 euro. Relaţii la numărul de tele-
fon 0742.134.699 (C. 4).
(C.020520220009)

Vând apartament 3 camere, semi de-
comandat, etaj 3/4, zona Rotunda,
lângă Clinica Mănescu, cu îmbunăţă-
ţiri. Preţ 21.500 euro. Relaţii la numărul
de telefon 0756.387.028 (BF.
002.17.08). (C.300520220002)
Vând apartament 3 camere, semi de-
comandat, etaj 3, la strada principală,
zona Rotunda, cu îmbunătăţiri. Preţ
20.800 euro. Relaţii la numărul de tele-
fon 0748.952.651 (BF. 0001.2.09).
(C.020920220001)
Vând apartament 3 camere, mobilat,
sanitare noi, centrală termică, termo-
pan, izolat, renovat, zona Pieţei Cen-
trale, bloc A3, etaj 3. Preţ 68.000 euro.
Relaţii la numărul de telefon
0722.651.887 (BF. 2.23.08).
(C.270820220004)
Vând apartament 3 camere, ultracen-
tral, 3 balcoane, etaj 3, deasupra la "Ie-
puraşul", bloc din cărămidă, centrală
termică. Relaţii la numărul de telefon
0740.370.478 (BF 000946/22.09)
(C.250920220002)
Vând apartament 3 camere, etaj 2, cu
centrală termică, termopan, parchet,
gresie, faianţă, mobilat, în spatele fos-
tei Pieţe Mici. Preţ 36.000 euro. Relaţii
la numărul de telefon 0742.134.699
(C. 4). (C.020520220014)
Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, parter, cu 2 balcoane, 2 băi, super
îmbunătăţit. Preţ 45.000 euro. Relaţii la
numărul de telefon 0742.134.699
(C. 4). (C.020520220016)
Vând apartament 3 camere, etaj 3,
bloc turn, cu centrală termică, termo-
pan, gresie, faianţă, mobilat. Preţ
32.000 euro.  Relaţii la numărul de te-
lefon  0742.134.699                 (C. 4).
(C.020520220012)
Vând apartament 3 camere, etaj 4, cu
acoperiş, bloc cărămidă, cu centrală
termică, termopan, gresie, faianţă,
super îmbunătăţit. Preţ 41.000 euro.
Relaţii la numărul de telefon
0742.134.699                       (C. 4).
(C.020520220013)

Vând apartament 3 camere, etaj 3, car-
tier Grui, cu centrală termică, termo-
pan, gresie, faianţă. Preţ 38.000 euro.
Relaţii la numărul de telefon
0742.134.699 (C. 4). (C.020520220015)
Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, cu 2 băi, 2 balcoane, etaj 3, cartier
Vişoi. Preţ 36.000 euro. Relaţii la numă-
rul de telefon 0742.134.699 (C. 4).
(C.020520220011)

Vând gospodărie ţărănească în Stoe-
neşti, 3 corpuri clădire, 4 camere, beci,
anexe şi 4.000 mp teren, la 150 de
metri de DN 72A Câmpulung - Târgo-
vişte. Preţ 60.000 euro negociabil. Re-
laţii la numărul de telefon
0248.530.493, 0754.700.540 (BF.
0003.9.08). (C.130820220001)
Vând casă din cărămidă, în Poienarii de
Muscel, la intrare în satul Groşani, cu
electricitate şi apă, preţ 5.000 euro ne-
gociabil şi 2.700 mp teren, preţ 7
euro/mp. Relaţii la numărul de telefon
0787.718.365 (BF. 0005.8.08).
(C.080820220001)
Vând casă în Câmpulung, strada Ion
Creangă, cartier rezidenţial, 250 mp
construiţi (180 mp utili), finisaje ultra-
moderne, 630 mp teren. Preţ 140.000
euro.  Relaţii la numărul de telefon
0754.468.985 (BF. 0008.25.07).
(C.290720220008)
Vând două corpuri de casă, unul cu 3
camere, bucătărie, baie, beci; celălalt
cu 2 camere, baie. Casele au acoperi-
şurile schimbate, sunt îmbrăcate cu
polistiren. Preţ 50.000 euro negociabil.
Relaţii la numărul de telefon
0729.936.288 (BF. 0006.29.08).
(C.050920220002)
Vând casă P+1, cu 500 mp teren, apă,
electricitate, în comuna Bughea de Jos.
Preţ 40.000 euro. Relaţii la numărul de
telefon 0742.134.699 (C. 4).
(C.020520220018)
Vând casă în Schitu Goleşti, P+1, cu 2
beciuri, terasă, la parter living, baie,
bucătărie, dormitor, la etaj 3 dormi-
toare, baie, centrală pe gaze şi 800 mp
teren. Preţ 83.000 euro.                        Re-
laţii la numărul de telefon
0742.134.699 (C. 4). (C.020520220017)
Vând casă P+1 şi 524 mp teren, living,
2 dormitoare, baie, bucătărie, zona
Vişoi. Preţ 90.000 euro. Relaţii la numă-
rul de telefon 0742.134.699 (C. 4).
(C.020520220019)

Vând casă P+1, construcţie nouă, la
parter bucătărie, baie, living, dormi-
toare, la etaj 3 dormitoare, baie, man-
sardă finisată, scară interioară, beci,
terasă, 2.000 mp teren, zona Lereşti.
Preţ 165.000 euro. Relaţii la numărul
de telefon 0742.134.699         (C. 4).
(C.020520220020)

Vând 4.500 metri pătraţi teren în Băli-
leşti, sat Priboaia. Relaţii la numărul de
telefon 0744.786.478 (BF. 0009.6.06).
(C.200620220006)
Vând 2.000 mp teren intravilan în
Schitu Goleşti, la 200 metri de strada
principală (DN 73), cu toate utilităţile
(curent, apă, canalizare, gaze). Preţ 10
euro/mp, 20.000 euro negociabil. Re-
laţii la numărul de telefon
0756.393.348 (BF. 0006.4.07).
(C.060720220008)
Vând 1.500 mp teren intravilan în Vlă-
deştii de Sus. Preţ 9.000 euro. Relaţii la
numărul de telefon 0742.134.699 (C.
4). (C.290720220007)
Vând 500 mp teren intravilan, zonă
centrală în Rucăr, la şoseaua principală,
cu toate utilităţile. Preţ 45 euro/mp ne-
gociabil. Relaţii la numărul de telefon
0740.096.704 (BF. 0004.23.08).
(C.270820220001)
Vând 2.000 mp teren în Câmpulung,
strada Valea Uncheaşului. Preţ 12.000
euro. Relaţii la numărul de telefon
0742.134.699 (C. 4). (C.020520220022)
Vând 1.500 mp teren intravilan în Vlă-
deştii de Sus. Preţ 9.000 euro. Relaţii la
numărul de telefon 0742.134.699       (C.
4). (C.251120210001)
Vând 900 mp teren în Câmpulung,
zona Grui. Preţ 16 euro/mp. Relaţii la
numărul de telefon 0742.134.699
(C. 4). (C.020520220023)
Vând 3.000 mp teren în Câmpulung,
lângă "Şuşteru". Preţ 25.000 euro. Rela-
ţii la numărul de telefon 0742.134.699
(C. 4). (C.020520220025)
Vând 3.300 mp teren în Furnicoşi, 73 m
deschidere la stradă. Preţ 3,5 euro/mp.
Relaţii la numărul de telefon
0742.134.699 (C. 4). (C.020520220024)

Cumpăr obiecte vechi: mobilier, ta-
blouri, fotografii şi elemente decora-
tive case vechi, tradiţionale, rezultate
din demolări. Relaţii la numărul de te-
lefon 0744.321.899                     (BF.
0001.3.02). (C.190820210012)

Cumpăr auto, orice marcă sau stare,
chiar şi cu volan pe dreapta. Relaţii la
numărul de telefon 0748.924.873
(BF. 0001.30.11). (C.301120210001)
Cumpăr maşini româneşti, an fabrica-
ţie anterior 1995. Relaţii la numărul de
telefon 0744.321.899  (BF. 0001.3.02).
(C.190820210012)
Cumpăr casă sau teren în centrul
Câmpulungului. Relaţii la numărul de
telefon 0740.457.486
(C.090920210008)

Închiriez apartament 2 camere, zona
Vişoi, mobilat şi utilat. Relaţii la numă-
rul de telefon 0754.646.945 (BF.
0002.22.08). (C.220820220001)
Primesc fete de liceu în gazdă, aparta-
ment în spatele Clubului ARO, condiţii
deosebite. Relaţii la numărul de tele-
fon 0749.877.118 (BF. 0003.22.08).
(C.220820220003)
Închiriez apartament 2 camere, deco-
mandat, zona Vişoi, mobilat şi utilat.
Preţ 800 lei. Relaţii la numărul de tele-
fon 0742.134.699 (C. 4).
(C.220820220004)
Închiriez apartament 3 camere, cartier
Grui, mobilat şi utilat. Preţ 800 lei. Re-
laţii la numărul de telefon
0742.134.699 (C. 4). (C.220820220005)
Ofer spre închiriere apartament 2 ca-
mere, complet mobilat şi utilat, zonă li-
niştită. Relaţii la numărul de telefon
0753.876.420 (BF. 0001.5.09).
(C.050920220005)
Închiriez spaţiu 160 mp, plus birouri, în
zona Pieţei Centrale, cu acces la curte
şi parcare proprie. Tel. 0744.594.655
(BF. 0001.6.09). (C.060920220002)
Închiriez apartament 2 camere, etaj 2,
mobilat şi utilat, zona Centru. Relaţii la
numărul de telefon 0742.956.395 (BF.
0001.26.08). (C.270820220002)
Închiriez casă mică în Câmpulung,
zona Grui, cameră, bucătărie, baie, hol,
singur în curte. Preţ 400 lei. Relaţii la
numărul de telefon 0745.072.232.
Închiriez apartament 2 camere, deco-
mandat, zona Vişoi, mobilat şi utilat.
Preţ 800 lei. Tel. 0742.134.699 (C. 4).
(C.220820220004)
Închiriez apartament 3 camere, cartier
Grui, mobilat şi utilat. Preţ 800 lei. Tel.
0742.134.699 (C. 4). (C.220820220005)
Închiriez apartament 2 camere, deco-
mandat, zona Vişoi, mobilat şi utilat.
Preţ 800 lei. Tel. 0742.134.699 (C. 4).
(C.220820220004)

APARTAMENT 2  CAMERE

APARTAMENT 3  CAMERE

VÂNZĂRI CASE

VÂNZĂRI TERENURI 

GARSONIERE

CUMPĂRĂRI

ÎNCHIRIERI
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Închiriez apartament 3 camere, cartier
Grui, mobilat şi utilat. Preţ 800 lei. Tel.
0742.134.699 (C. 4). (C.220820220005)

Vând Opel Astra H Break, 1,7 CDTI, fa-
bricaţie 2008. Tel. 0742.554.704 (BF.
0001.28.06). (C.060720220002)
Vând Smart, fabricaţie 2001, motor
benzină, cutie automată, 62.000 km
rulaţi. Preţ 2.150 euro. Relaţii la numă-
rul de telefon (BF. 0001.30.06).
(C.060720220003)
Vând Skoda Octavia, an 2005, 70.000
kilometri, gri metalizat, funcţionare
perfectă. Relaţii la numãrul de telefon
0740.370.478 (BF 000946/22.09)
(C.250920220003)

Vând viţele de 3-4 luni şi capre (ţapi).
Relaţii la numerele de telefon
0785.645.304, 0785.645.305 (BF.
0001.15.08). (C.150820220001)
Vând iezi şi capre cu lapte. Relaţii la
numărul de telefon 0722.888.139 (BF.
0001.25.08). (C.250820220004)
Vând 8 miei carabasi, vârsta 8 luni,
pentru pastramă. Preţ 18,50 / kg, ne-
gociabil, în Schitu Goleşti. Relaţii la nu-
mărul de telefon 0742.122.052. (BF
000957/26.09)  (C.260920220001)

Vând urgent două locuri de veci în Ci-
mitirul Grui, aleea principalã (pe par-
tea dreaptă). Preţ 1.500 euro. Relaţii la
numerele de telefon 0756.614.398,
0746.379.845 (BF. 0001.2.05).
(C.020520220001)
Vând calorifere cu dimensiunile:
0,6x1,40; 0,6x065 (cu un rând de ce-
lule); calorifer baie 0,70x097 (între
găuri). Preţ 550 lei. Tel. 0741.054.229
(BF. 0001.6.06). (C.060620220007)
Vând cavou cu două locuri, nou, în Ci-
mitirul Flămânda. Relaţii la numărul de
telefon 0771.018.273 (BF. 0004.17.08).
(C.180720220008)
Vând wc portabil, cu cadru din alumi-
niu, vas tip oliţă, detaşabilă, nou, pen-
tru persoane cu probleme de
mobilitate, cu greutatea de maxim
100 kg. Preţ 200 lei. Relaţii la numărul
de telefon 0743.163.995 (BF.
0001.25.07).  (C.290720220005)
Vând opt ferestre termopan şi două
calorifere Romstal. Preţ avantajos. Re-
laţii la numărul de telefon
0748.199.499 (BF. 0001.21.07).
(C.290720220006) 
Vând ţuică de prune. Relaţii la numărul
de telefon 0744.345.753 (BF.
0006.8.08). (C.130820220002) 
Vând mobilier magazin alimentar: raf-
turi, tonete şi vitrină frigorifică meze-
luri.  Relaţii la numărul de telefon
0746.645.019 (BF. 0004.23.08).
(C.250820220002)  
Vând bicicletă electrică nouă, Flecher
MTB 250W, autonomie 60 km, viteză
maximă 30 km/h, frâne pe disc, schim-
bătoare Shimano, oglinzi retrovizoare,
portbagaj, înălţător cu pipă reglabilă,
alarmă cu telecomandă. Preţ negocia-
bil. Relaţii la numărul de telefon
0729.846.840 (BF. 0001.5.08).
(C.060820220003) 
Vând fân depozitat în grajd; maşină
tocat coceni, manuală; grapă; maşină
cusut; cartofi. Relaţii la numărul de te-
lefon 0722.888.139 (BF. 0001.25.08).
(C.250820220003) 
Vând tobe în stare bună. Relaţii la te-
lefon 0759.426.010. (BF
0 0 0 9 2 5 / 1 5 . 0 9 . 2 0 2 2 )
(C.180920220001) 
Vând 8 butoaie de duraluminiu (bere),
capacitate 100 litri, pretabile pentru li-
chid alimentar. Relaţii la numărul de
telefon 0741.048.951 (BF
000953/22.09) (C.250920220004) 
Vând 2 tuburi metalice, în lungime de
6 şi 4 metri, diametrul 30 cm, grosime
2 cm. Relaţii la numărul de telefon
0741.048.951 (BF 000953/24.09)
(C.250920220005)

Vând ţuică de prune, fân, lemne de
foc, nuci în coasă. Relaţii la numărul de
telefon 0744.345.753. (BF
000961/26.09) 

Învăţător şi profesor pensionar, acord
meditaţii pentru ciclul primar şi gim-
nazial la Limba Română, Matematică
(până la clasa a VII-a); acord meditaţii
şi pentru Bacalaureat la Limba Ro-
mână. Pot oferi meditaţii şi la domici-
liu. Răspund la numerele de telefon
0787.894.364, 0762.560.646. Strada
Islaz, nr.1, Pescăreasa, Câmpulung (BF
000951/23.09)      (C.250920220001)
Execut lucrări de zugrăveli, glet, lava-
bilă, placări cu polistiren şi parchet la
preţuri accesibile. Ofer şi cer seriozi-
tate maximă! Relaţii la numărul de te-
lefon 0720.565.642 (BF. 0001.12.08).
(C.150820220002)
Caut de lucru! Montez mobilă, cosesc
cu motocositoarea profesională şi alte
munci în gospodărie, posed permis
categoria B. Ofer şi cer seriozitate! Re-
laţii la numărul de telefon
0729.936.288 (BF. 0006.29.08).
(C.050920220003)
Caut îngrijitor pentru o bãtrînă. Relaţii
la numărul de telefon 0722.595.328.
(BF 000932/19.09.2022)
(C.190920220002)

Pierdut certificat constatator nr.
43041/20.09.2016 Alberto Play SRL. Se
declară nul (BF 0001/22.09)
(C.220920220001)
Pierdut talon ajutor social pe numele
Grancea Remus Ionuţ. Se declară nul
(BF 0001/20.09) (C.220920220002)
Pierdut talon ajutor social pe numele
Burulea Vasilică. Se declar nul (BF
0002/20.09) (C.220920220003)
Pierdut talon ajutor social pe numele
Burulea Lideras. Se declară nul
(0003/20.09) (C.220920220004)
Pierdut talon ajutor social pe numele
de Frunză Liviu. Se declară nul (BF
000923/14.09) (C.140920220001)
Pierdut talon de ajutor social pe nu-
mele Tinca Florina. Se declară nul. (BF
0 0 0 9 3 3 / 1 9 . 0 9 . 2 0 2 2 )
(C.190920220001)

Mulţumiri şi toată recunoştinţa mea
pentru profesionalismul domnului
doctor urolog PETRICĂ FLORIN, alături
de personalul cu care lucrează la Spi-
talul Judeţean Piteşti. Nana DASCĂLU.  

VÂNZĂRI AUTO

VÂNZĂRI DIVERSE

DIVERSE

VÂNZĂRI ANIMALE

PIERDERI

MULŢUMIRE

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:
Vând casă în Câmpulung + teren, cu
toate utilităţile, cadastru şi carte
funciară. Preţ negociabil. Relaţii la
numărul de telefon 0741.115.514.

VÂNZĂRI TERENURI:
Vând 5.000 mp teren în satul Slănic.
Relaţii la telefon 0723.468.037. 

VÂNZĂRI DIVERSE: 
Vând piese auto Dacia 1400. Relaţii la
telefon 0723.468.037. 
Vând balcon metalic 2x1 metri. Relaţii la
telefon 0723.468.037. 
Vând ţiglă Jimbolia, marca Leu. Relaţii la
telefon 0723.468.037. 
Vând giurgiuvele 1,20  x 60, cu geamuri,
complete. Relaţii la telefon
0723.468.037.  
Vând fân. Relaţii la telefon 0723.468.037. 
Vând sobă de teracotă pentru dormitor,
completă, preţ la jumătate. Relaţii la
telefon 0749.416.902. 

Vând mere  + hidrofor. Relaţii la telefon
0743.330.649. 
Proprietar din Poienarii de Muscel, vând
miei şi oi, rasa carabaş sârbesc. Vând
purcei şi porci. Relaţii la telefon
0753.079.312. 
Vând strung pentru lemn, în perfectă
stare de funcţionare, preţ 700 lei fără
motor, preţ 800 lei cu motor, sau schimb
cu porc, oaie sau viţel. Relaţii la telefon
0726.840.613.  
Vând cazan de baie, 200 litri, făcut din
tablă groasă 15 mm, preţ 500 lei, sau
schimb cu porc, oaie sau viţel. Relaţii la
telefon 0726.840.613. 
Vând lăzi pentru fructe din lemn, 60 x 40
x 30, foarte rezistente, 25 bucăţi - 25 lei
fiecare. Relaţii la telefon 0726.840.613. 
Vând 2 lămâi, în Câmpulung. Relaţii la
telefon 0723.694.079. 
Vând struguri pentru vin, cantitate
mare, preţ negociabil. Relaţii la telefon
0745.966.256.    
Vând mere de livadă, de diferite soiuri,
în Mioarele. Preţ 0,50 lei/kg. Relaţii la
numărul de telefon 0756.808.319.   

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

“Evenimentul Muscelean”!

YVăduv, 65 ani, cu casă în
Câmpulung, doresc cunoştinţă
cu doamnă pensionară, între
60 şi 70 ani. Tel. 0753.480.182
(BF. 0003.28.06).
(C.060720220005)
YDomn singur, 54 ani, caut
persoană cu suflet pentru o
relaţie serioasă. Tel.
0774.974.523 (BF.
0 0 0 3 . 2 6 . 0 7 ) .
(C.260720220002)
YPensionar, caut doamnă
pentru convieţuire. Tel.
0734.570.296 (BF.
0 0 0 8 . 1 8 . 0 7 ) .
(C.290720220011)
YDomn, 60 ani, caut doamnă
de vârstã apropiatã pentru o
relaţie de cãsãtorie. Tel.
0749.385.670 (BF.
0 0 0 1 . 2 4 . 0 8 ) .
(C.250820220001)
YDomn fără obligaţii, 52 de
ani, doresc cunoştinţă cu o
doamnă, de vârstă apropiată
pentru o relaţie foarte
serioasă. Rog serio-zitate! Tel.
0758.563.630 (BF.
0 0 0 3 . 2 4 . 0 8 ) .
(C.270820220003)
YVăduv, doresc cunoştinţă cu
doamnă, 50-60 ani pentru
căsătorie sau concubinaj. Ofer
tot ce-i trebuie unei distinse
doamne. Tel. 0759.539.157
(BF. 0004.6.09)
(C.060920220003)
YDomn, 78 ani, caut doamnă
pentru căsătorie. Stănescu
Petre, sat Cândeşti, comuna
Albeştii de Muscel. (BF.
0001.6.09). (C.060920220004)
YDivorţat, 60 ani, doresc
cunostinţă cu o doamnă de
vârstă apropiată, pentru o
relaţie serioasă.
Tel.074.938.56.70
Caut doamnă la vârsta de 65
de ani, femeie de casă şi
serioasă, să nu fie grasă, ci
slăbuţă. Relaţii la numărul de
telefon 0758.751.388 (BF
000950/23.09) 
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Redacţia nu-şi asumă răspunderea pentru  conţinutul anunţurilor publicate

Încheind un abonament, poştaşul vă aduce acasă

EvENIMENTUl MUSCElEAN!
Abonamentele se încheie până pe data de 25 a lunii

COMUNICAT DE PRESĂ
În fiecare săptămână, societatea

Edilul CGA SA face publice rezultatele
analizei apei, care ajunge în reţeaua din
Câmpulung. Sunt recoltate probe la
plecarea din Staţia de Tratare Calea
Pietroasă şi din două puncte ale reţelei
de distribuţie (mal stâng şi mal drept). În
această ediţie vă prezentăm buletinul de
analiză executat pe 26 septembrie 2022.

1.Tip probă: apă potabilă
Client: S.C. EDILUL CGA S.A.
Loc de prelevare: Plecare Staţia de Tratare
Calea Pietroasă
Data executării: 20.09.2022
Proba prelevată conform SR ISO 5667-
5/1998 şi ISO 19458/2006 (E)
Observaţii: apa se încadrează în valo-
rile admise, conform Legii calităţii apei
nr. 458/2002 cu completările ulte-
rioare
pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de
pH), valoare obţinută: 6,7
Turbiditate: (valoare admisă: < 5 FNU),
valoare obţinută: 1,00 FNU
Amoniu (NH4+): (valoare admisă: 0,50
mg/l), valoare obţinută: ˂0,03 mg/l
Azotaţi (NO3-): (valoare admisă: 50
mg/l), valoare obţinută: 1,10 mg/l
Azotiţi (NO2-): (valoare admisă: 0,50
mg/l), valoare obţinută: ˂0,01mg/l
Clor rezidual (Cl2): liber (valoare
admisă: 0,1-0,5 mg/l), valoare obţinută:
0,50 mg/l
Duritate totală: (valoare admisă: >5
grade germane), valoare obţinută: 1,54
Din punct de vedere microbiologic, apa
este conformă.

2. Tip probă: apă potabilă
Client: S.C. EDILUL CGA S.A.
Loc de prelevare: Piața Agroalimentară
(mal stang)
Data executării: 20.09.2022
Proba prelevată conform SR ISO 5667-
5/1998 şi ISO 19458/2006 (E)
Observaţii: apa se încadrează în valo-
rile admise, conform Legii calităţii apei
nr. 458/2002 cu completările ulte-

rioare
pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de
pH), valoare obţinută: 6,9
Turbiditate: (valoare admisă: < 5 FNU),
valoare obţinută: 1,00 FNU
Amoniu (NH4+): (valoare admisă: 0,50
mg/l), valoare obţinută: ˂0,03 mg/l   
Azotaţi (NO3-): (valoare admisă: 50
mg/l), valoare obţinută: 1,32 mg/l
Azotiţi (NO2-): (valoare admisă: 0,50
mg/l), valoare obţinută: ˂0,01 mg/l 
Clor rezidual (Cl2): liber (valoare
admisă: 0,1-0,5 mg/l), valoare obţinută:
0,30 mg/l
Duritate totală: (valoare admisă: >5
grade germane), valoare obţinută: 1,67
Din punct de vedere microbiologic, apa
este conformă.

3.Tip probă: apă potabilă
Client: S.C. EDILUL CGA S.A.
Loc de prelevare: Școala Gimnazială
„Theodor Aman” (mal drept)
Data executării: 20.09.2022
Proba prelevată conform SR ISO 5667-
5/1998 şi ISO 19458/2006 (E)
Observaţii: apa se încadrează în valo-
rile admise, conform Legii calităţii apei
nr. 458/2002 cu completările ulte-
rioare
pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de
pH), valoare obţinută: 7,0
Turbiditate: (valoare admisă: < 5 FNU),
valoare obţinută: 0,89 FNU
Amoniu (NH4+): (valoare admisă: 0,50
mg/l), valoare obţinută: ˂0,03 mg/l   
Azotaţi (NO3-): (valoare admisă: 50
mg/l), valoare obţinută: 1,10 mg/l
Azotiţi (NO2-): (valoare admisă: 0,50
mg/l), valoare obţinută: ˂0,01 mg/l 
Clor rezidual (Cl2): liber (valoare
admisă: 0,1-0,5 mg/l), valoare obţinută:
0,25 mg/l
Duritate totală: (valoare admisă: >5
grade germane), valoare obţinută: 1,68
Din punct de vedere microbiologic, apa
este conformă.
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Relaţii la numărul de
telefon 0745.044.324 


