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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 centrală 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 centrală
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 apartament 2 camere, cartier Pes-
căreasa, parter, confort I. Relații la nu-
merele de telefon 0744.660.945 și
0740.162.989 (BF. 001169/24.11).
(C.220320220001)
Vând apartament 2 camere, decoman-
dat, etaj 4, zonă centrală, vizavi de Big
& Small, cu centrală proprie. Relații la
numerele de telefon: 0745.586.703 și
0742.919.823 (BF. 0001.18.07).
(C.180720220002)
Vând apartament 2 camere, decoman-
dat, etaj 4, cu acoperiş, gresie, faianţă,
uşi interior schimbate, bloc de cără-
midă. Preţ 21.000 euro. Relaţii la numă-
rul de telefon 0742.134.699 (C44)
(C.091020220002)
Vând apartament 2 camere, etaj 2,
zona Grui, cu centrală termică, termo-
pan, gresie, faianţă, tâmplărie interior
schimbată. Preţ 31.000 euro. Relaţii la
numărul de telefon 0742.134.699 (C44)
(C.091020220004)
Vând apartament 2 camere, semideco-
mandat, etaj 4, cu acoperiş, centrală
termică, termopan, gresie, faianţă, par-
chet, zona din spatele Pieţei Mici, bloc
din cărămidă. Preţ 33.000 euro. Relaţii
la numărul de telefon 0742.134.699
(C44)     (C.091020220005)
Vând apartament 2 camere, etaj 1,
zona Vişoi, cu centrală termică, termo-
pan, parchet, semimobilat. Preţ 32.000
euro. Relaţii la numărul de telefon
0742.134.699 (C44)
(C.091020220022)
Vând apartament 2 camere, decoman-
dat, etaj 2, cu centrală termică, termo-
pan, gresie, faianţă, parchet. Zona Vişoi.
Preţ 34.000 euro negociabil. Relații la
numărul de telefon: 0742.134.699
(C.261120220008)
Vând apartament 2 camere, parter,
zona Vişoi, cu centrală termică. Preţ
25.000 euro. Relații la numărul de tele-
fon: 0742.134.699  (C.261120220009)
Vând apartament cu 2 camere, zona
Grui, decomandat. Super îmbunătăţit,
mobilat şi utilat. Preţ 33.000 euro.
Relații la numărul de telefon:
0742.134.699 (C.261120220010)
Vând apartament cu 2 camere în car-
tier Grui. Relaţii la numărul de telefon:
0745.876.336 (C.261120220015)
Vând apartament cu două camere în
zona Altex. Relaţii la numărul de tele-
fon: 0721.207.720. (BF 000004/06.01)
(C.091220220001)

Vând apartament 3 camere, etaj 4,
Turn, cu centrală termică, termopan,
gresie, faianţă, mobilat. Preţ 35.000
euro. Relaţii la numărul de telefon
0742.134.699 (C44)
(C.091020220006)
Vând apartament 3 camere, etaj 2, cu
centrală termică, termopan, gresie, fa-
ianţă, balcon termopan, zona Vişoi,
Bloc 12, strada Emil Gârleanu. Preţ
36.000 euro negociabil. Relaţii la nu-
mărul de telefon 0742.134.699 (C44)
(C.091020220007)
Vând apartament 3 camere, etaj 2,
zona Grui, cu centrală termică, termo-
pan, gresie, faianţă. Preţ 35.000 euro.
Relaţii la numărul de telefon
0742.134.699 (C44)
(C.091020220010)
Vând apartament 3 camere, etaj 3,
zona Grui, cu centrală termică, termo-
pan, gresie, faianţă, tâmplărie de inte-
rior schimbată, izolat exterior. Preţ
37.000 euro. Relaţii la numărul de tele-
fon 0742.134.699 (C44)
(C.091020220011)
Vând apartament 3 camere, etaj 2, cu
centrală termică, termopan, gresie, fa-
ianţă, balcon termopan, zona Vişoi,
Bloc 12, strada Emil Gârleanu. Preţ
36.000 euro negociabil. Relaţii la nu-
mărul de telefon 0742.134.699 (C44)
(C.091020220007)
Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, etaj 3, zona Vişoi, în spate la Ba-
lada, 2 băi, 2 balcoane, centrală
termică, termopan. Preţ 36.000 euro.
Relaţii la numărul de telefon
0742.134.699 (C44)
(C.091020220008)
Vând apartament 3 camere, etaj 4, cu
acoperiş, superîmbunătăţit, bloc din
cărămidă. Preţ 43.000 euro. Relaţii la
numărul de telefon 0742.134.699 (C44)
(C.091020220009)
Vând apartament 3 camere, strada Ale-
xandru cel Bun, superîmbunătăţit,
două balcoane, două băi. Preţ 55.000
euro. Relaţii la numărul de telefon
0741.452.912 (BF.001125/16.11).
(C.161120220002)
Vând apartament 3 camere, etaj 3,
zona Vişoi, pe lângă şcoala de şoferi
KLM. Fără îmbunătăţiri, 2 băi. Preţ
32.000 euro. Relaţii la numărul de tele-
fon 0742.134.699.  (C.261120220004)
Vând apartament 3 camere decoman-
dat. Parter, zona Grui, cu centrală ter-
mică, termopan, 2 băi, balcon 7 metri
pătrați. Preţ 37.000 euro. Relaţii la nu-
mărul de telefon:  0742.134.699.
(C.261120220006)

Vânzare apartament în zona Grui cu 3
camere, 2 băi, complet renovat recent,
cu centrală proprie. Suprafaţa totală
este de 74,99 metri pătrați. Relaţii la
numărul de telefon: 0745.067.569 (BF
001070/28.10.2022). (C.281020220002)
Vând apartament în zona Grui, etaj 2,
apartament 9, bloc P15, scara A. Trei ca-
mere decomandate. Centrală termică,
parchet, gresie, faianţă, termopan. Re-
laţii la numărul de telefon:
0748.622.918 (BF 001224/14.12)
(C.161220220003)
Vând apartament 3 camere, decoman-
dat. Zona Grui, parter. Vilă cu 2 bal-
coane, 2 băi, gresie, faianţă, termopan,
fără centrală termică. Preţ 45.000. Rela-
ţii la numărul de telefon:  0742.134.699
(C.261120220011)
Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, 68 metri pătrați, zona Balada, etaj
3 din 4. Relaţii la numărul de telefon
0746.127.110 (BF 001247/27.12)
(C.301220220002)

Vând apartament 4 camere, etaj 3,
zona Vişoi, lângă Şcoala nr. 7, cu 2 băi,
centrală termică, termopan, parchet.
Relaţii la numărul de telefon
0742.134.699 (C44)
(C.091020220012)

Vând casă în Câmpulung, strada Negru
Vodă, nr. 222, cu 280 metri pătrați
teren. Preţ negociabil. Relaţii la
numărul de telefon: 0752.302.774 (BF.
001256/30.12). (C.300520220008)
Vând casă, P+1 + mansardă, cu teren în
suprafaţă de 687 metri pătraţi,
mobilată, parter - bucătărie, living,
baie, debara; etaj - 3 dormitoare, baie,
3 balcoane, scară interioară din lemn
masiv, gresie, faianţă, termopane,
izolată exterior, centrală termică pe
gaz. Preţ 130.000 euro. Relaţii la
numărul de telefon 0742.134.699 (C44)
(C.091020220013)
Vând casă pe Valea Unchiaşului,
P+1+M, cu teren în suprafaţă de 1.230
metri pătraţi, finisată. Preţ 85.000 euro.
Relaţii la numărul de telefon
0742.134.699 (C44)    (C.091020220014)
Vând casă în Câmpulung, 3 camere,
baie, bucătărie, anexe, teren în
suprafaţă de 400 metri pătraţi, gresie,
faianţă, izolată exterior. Preţ 100.000
euro. Relaţii la numărul de telefon
0742.134.699 (C44)
(C.091020220015)

Vând vilă nouă, 4 camere, teren 177
metri pătraţi, în comuna Rucăr, parter -
living 40 mp, bucătărie, baie, cameră
tehnică a centralei, coş construit stan-
dard pentru şemineu; mansarda - o
sală primire, baie + apartament cu 2
camere, cu baie proprie + beci. Propri-
etatea se vinde împreună cu un teren
de 2.793 metri pătraţi, cu destinaţie
construcţia unei cabane la munte, în
zona Căpitanu, Rucăr. Notă: vila deţine
canalizare, gaz, internet, apă, curent.
Preţ 79.000 euro. Relaţii la numărul de
telefon 0757.076.261 (BF
000995/05.10)         (C.091020220019)
Vând casă de locuit în centrul comunei
Dâmbovicioara. Casa are 3 camere,
sobă, beci, cămară. Teren 675 metri
pătraţi, intern 593 metri pătraţi şi 82
metri pătraţi  extern. Preţ 2.000.000 lei
negociabil. Relaţii la numărul de tele-
fon: 0751.068.001 (C.201220220001)
Vând casă, parter+etaj 1. Construcţie
2010. Teren 1230 metri pătrați. Preţ
85.000 euro. Relaţii la numărul de tele-
fon: 0742.134.699 (C.261120220014)

Vând 2.000 metri pătrați teren intravi-
lan în Schitu Goleşti, la 200 metri de
strada principală (DN 73), cu toate uti-
lităţile (curent, apă, canalizare, gaze).
Preţ 10 euro/mp, 20.000 euro negocia-
bil. Relaţii la numărul de telefon:
0756.393.348 (BF. 0006.4.07).
(C.060720220008)
Vând teren 2.500 metri pătraţi, zona
Grui. Beton turnat pentru hală pe o su-
prafaţă de 120 mp. Preţ 40.000 euro.
Relaţii la numărul de telefon
0742.134.699 (C44)
(C.091020220016)
Vând teren 3.000 metri pătraţi, zona
Grui, staţia meteo, deschidere 18 metri.
Preţ 38.000 euro negociabil. Relaţii la
numărul de telefon 0742.134.699 (C44)
(C.091020220017)
Vând teren 1.083 metri pătraţi, zona
Rotunda, cu utilităţi la poartă, gaz, ca-
nalizare, apă, curent electric, deschi-
dere 21 metri. Preţ 35.000 euro. Relaţii
la numărul de telefon 0742.134.699
(C44)      (C.091020220018)
Vând 4.300 metri pătrați teren în Le-
reşti, zona Ţarină şi 2.400 metri pătraţi
teren în Câmpulung, strada Colonel
Alexandrescu. Accept şi variante cu
auto. Relaţii la numărul de telefon
0744.508.738  (C.261020220005)

Vând teren intraurban 1.500 metri
pătraţi, comuna Vlădeştii de Sus. Preţ
9.500 euro. Relaţii la numărul de tele-
fon 0742.134.699 (C.261120220005)
Vând teren 680 metri pătraţi în Câm-
pulung. Relaţii la numărul de telefon:
0745.547.148 (BF 001216/12.12)
(C.121220220002)
Vând teren 1.350 metri pătrați în co-
muna Bughea de Jos. Apă, lumină. Preţ
13.000 euro. Relaţii la numărul de tele-
fon 0742.134.699 (C.261120220012)
Vând teren 1.200 metri pătrați, zona
Apa Sărată, la stradă. Preţ 14 euro/mp.
Relaţii la numărul de telefon
0742.134.699 (C.261120220013)

Cumpăr apartament cu 2 sau 3 camere
sau casă modestă, în Câmpulung. Re-
laţii la numărul de telefon
0721.673.203 (BF 001060/26.10.2022).
(C.261020220003)

Închiriez apartament 2 camere, zona
Grui, mobilat şi utilat, preţ 1.000 lei. Re-
laţii la telefon 0742.134.699 (C44).
(C.111120220002)
Închiriez spaţiu pretat pentru firme,
zona Rotunda, vis-a-vis de piaţa mică.
Relaţii la numărul de telefon:
0744.786.478 (BF 001150/21.11)
(C.261120220002)
Închiriez garsonieră în zona Vişoi, par-
ter. Preţ 800 lei. Relaţii la numărul de
telefon 0740.084.860 (BF001229/15.12)
(C.161220220001)
Închiriez apartament cu 2 camere, se-
midecomandat, etajul 4, 54 metri pă-
traţi, renovat, utilat şi mobilat, zona
Rotunda. Relaţii la numărul de telefon
0758.691.507 (BF 001258/03.01)
(C.050120230003)
Închiriez apartament cu 2 camere, se-
midecomandat, cu cabină de duş, par-
chet, termopan, centrală termică, fără
maşină de spălat. Strada I.C. Brătianu,
nr.56, blocul 6, scara D, etaj 1, aparta-
ment 8, vizavi de Clinica Mănescu. Preţ
700 lei. Relaţii la numărul de telefon
0745.162.950 (BF 001283/09.01)        

Vând Ford Focus Break, an 2008,
216.000 kilometri, preţ 3.200 euro ne-
gociabil. Relaţii la numărul de telefon
0751.130.749 (BF 001222/13.12).
(C.111120220010)

APARTAMENT 2  CAMERE APARTAMENT 3  CAMERE

VÂNZĂRI TERENURI 

APARTAMENT 4 CAMERE

VÂNZĂRI CASE

CUMPĂRĂRI

ÎNCHIRIERI

VÂNZĂRI AUTO
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Vând iediţe de rasă şi capre cu lapte.
Vând 5 ţapi de 50-80 kg; 5 capre cu
lapte; cal 10 ani, culoare maro. Relații
la numărul de telefon 0722.888.139
(BF. 001233/15.12). (C.250820220004)
Donez pisicuţe junioare sau adulte,
castrate sau nu, de diverse culori. Re-
laţii la numerele de telefon
0729.921.674 şi 0729.356.021
(C.091220220006)
Vând două căpriţe alpine foarte tinere.
Originale, gestante. Comuna Poienarii
de Muscel. Relaţii la numărul de tele-
fon 0751.306.651 (BF 001236/19.12)
(C.231220220001)
Vând porc de circa 80-100 kilograme.
Preţ negociabil. Relaţii la numărul de
telefon 0786.330.932 (BF
001264/04.01) (C.050120230002)

Vând urgent două locuri de veci în Ci-
mitirul Grui, aleea principală (pe par-
tea dreaptă). Preţ 1.500 euro. Relaţii la
numerele de telefon 0756.614.398 și
0746.379.845 (BF. 0001.2.05).
(C.020520220001)
Vând fân depozitat în grajd; maşină  de
tocat coceni, manuală; grapă; maşină
de cusut. Relaţii la numărul de telefon
0722.888.139 (BF. 001232/16.12).
(C.250820220003)
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
kilograme. Preţ 200 lei. Relaţii la numă-
rul de telefon 0743.163.995 (BF.
0001.25.07).  (C.290720220005)
Vând lemne pentru  foc şi fân pentru
animale. Relaţii la numărul de telefon
0744.345.753 (BF 00003/05.01)
(C.050120230001)

Vând cauciucuri iarnă, Michelin Alpin
6, noi, 195/65/RIS jante cu 5 şuruburi.
Relaţii la numărul de telefon
0740.239.713 (BF001126/16.11). 
Vând televizor Schneid cu diagonala
66 cu telecomandă şi suport perete.
Preţ negociabil. Vând televizor LG cu
diagonala 110, cu talpă. Preţ negocia-
bil. Vând centrală termică de gaze The-
maclasic F25E funcţională. Preţ
negociabil. Relaţii la numărul de tele-
fon 0741.054.229 (BF 001217/12.12)
(C.121220220001)
Vând tanc răcire lapte nou. Preţ 500 lei.
Vând mulgătoare vaci cu 2 posturi,
nouă. Vând cazan ţuică 400 litri cu
fund dublu de alamă, curată peste 80
de ani. Vând şnec încărcare-descărcare
cereale. Relaţii la numărul de telefon
0740.088.651 (BF 001200/7.12)
(C.091220220008)
Vând vitrină frigorifică Arctic cu uşă
din sticlă. Stare ireproşabilă. Preţ 400
lei. Relaţii la numărul de telefon
0747.453.928 (BF 001249/28.12) 
Vând loc de veci nou. Cavou suprapus
cu 2 locuri, în cimitirul Flămânda. Rela-
ţii la numărul de telefon 0771.018.273
(BF 001187/2.12) (C.021220220001)

Persoană fizică, execut şi repar instala-
ţii apă, instalaţii gaz, instalaţii electrice.
Repar centrale termice. Cumpăr cen-
trale termice. Relaţii la numărul de te-
lefon 0757.181.899 (BF 000001/06.01)
(C.070120230001)

Pierdut certificat constatator model 2,
cu numărul 3872/22.01.2019. Se de-
clară nul. (BF 000002/06.01)
(C.060120230001)
Pierdut certificat de înregistrare
B3803101/23.01.2019. Se declară nul.
(BF 000003/06.01) (C.060120230002)
Pierdut talon de ajutor social pe nu-
mele Prundaru Luminiţa. Se declară
nul. (BF 001280/09.01)
Pierdut talon de ajutor social pe nu-
mele Prundaru Daniel. Se declară nul.
(BF 001281/09.01)
Pierdut talon de ajutor social pe nu-
mele Onea Lămâiţa Roxana. Se declară
nul. (BF 001282/09.01)   

VÂNZĂRI DIVERSE

DIVERSE

VÂNZĂRI ANIMALE

PIERDERI

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 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, zona Vila Paul. Preţ. 35.000 euro nego-
ciabil. Relaţii la numărul de telefon
0755.265.737

Vând apartament 2 camere, zona Balada,
etaj 2. Relaţii la numărul de telefon
0746.127.110. 

Vând apartament două camere, zona Vila
Paul, complet utilat, preţ 46.000 euro nego-
ciabil. Relații la numărul de telefon:
0729.169.710.

VÂNZĂRI CASE:
Vând casă în Câmpulung + teren, cu toate
utilităţile, cadastru şi carte funciară. Preţ ne-
gociabil. Relaţii la numărul de telefon
0741.115.514. 

VÂNZĂRI TERENURI: 
Vând 4.550 metri pătraţi de teren pentru
construcții în comuna Mihăești, la 20 de kilo-
metri de Câmpulung, cu toate utilitățile: apă,
curent, gaze. Preț 6 euro. Relații la numerele
de telefon: 0742.648.148 și 0743.945.691

Vând cămin de casă în centrul comunei
Dragoslavele, la strada princupală, suprafaţă
1750 metri pătraţi. Relaţii la numărul de tele-
fon 0744.327.221.

Vând teren 10.569 metri pătrați în comuna
Dâmbovicioara, amplasat în punct Valea
Popii. Relații la numărul de telefon
0751.068.001.

VÂNZĂRI DIVERSE: 
Vând fân și otavă 2022. Relații la numărul de
telefon 0740.811.623 

Vând cașcaval afumat de vacă. Preț negocia-
bil. Livrare la domiciliu, indiferent de
distanță. Relații la numărul de telefon:
0743.864.865

DIVERSE: 
Vând untură. Preţ 15 lei, 35 kg. Relații la
numărul de telefon 0741.452.019

Cumpăr convector pe butelie sau sobă pe
motorină. Relații la numărul de telefon
0764.200.355

Cumpăr monede de aur “Franz Joseph”.
Relații la numărul de telefon 0768.555.312

Caut femeie pentru îngrijirea unei bătrâne în
Bucureşti. Relații la numărul de telefon
0752.064.052. 

Cumpăr două cauciucuri de iarnă, second-
hand sau noi, 175x70 R14, şi o butelie dublă
rusească. Relaţii la numărul de telefon
0749.829.190. 

Caut persoană pentru îngrijirea unei per-
soane, internă (şi pe timpul nopţii), la domi-
ciliu. Relaţii la numărul de telefon
0747.811.872.  

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

“Evenimentul Muscelean”!

YDomn, 60 de ani, realizat, fără
obligaţii, doresc cunoştinţă cu
doamnă de vârstă apropiată,
pentru prietenie, căsătorie.
Relaţii la numărul de telefon
0755.645.138 (BF 000001/07.01)   
YPensionar văduv, 75 de ani,
fără vicii, situaţie materială
bună. Doresc să cunosc o
doamnă pensionară fără vicii sau
obligaţii, cu vârstă apropiată.
Pretenţie căsătorie şi să
locuiască la mine la ţară. Relaţii
la numărul de telefon:
0751.379.673 (BF 001208/09.12)
(C.101220220002)
YDomn, 45 de ani, cu contract
de muncă şi casă în Italia. Doresc
să cunosc o doamnă sau
domnişoară pentru întemeierea
unei familii frumoase cu copii.
Relaţii la numărul de telefon
00393347300214 (BF
0 0 1 2 0 9 / 0 9 . 1 2 )
(C.101220220003)
YDomn, 43 de ani, caut femeie
pentru o relaţie de căsătorie pen-
tru tot restul vieţii. Relaţii la
numărul de telefon:
0712.455.286 (BF 00126/04.01)
(C.050120230004)

MM aa tt rr ii mm oo nn ii aa ll ee

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 din 09 ianuarie 2023.
1.Tip probă: apă potabilă
Client: S.C. EDILUL CGA S.A.
Loc de prelevare: Plecare Staţia de Tratare Calea Pietroasă
Data executării: 03.01.2023
Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/1998 şi ISO 19458/2006 (E)
Observaţii: apa se încadrează în valorile admise, conform Legii calităţii apei nr.
458/2002 cu completările ulterioare
pH (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de pH), valoare obţinută: 7,0
Turbiditate (valoare admisă: < 5 FNU), valoare obţinută: 0,58 FNU
Amoniu (NH4+) (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: ˂0,03 mg/l
Azotaţi (NO3-) (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obţinută: 1,05 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: 1,58
Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă.

2. Tip probă: apă potabilă
Client: S.C. EDILUL CGA S.A.
Loc de prelevare: Valea Bărbuşii (mal stang)
Data executării: 03.01.2023
Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/1998 şi ISO 19458/2006 (E)
Observaţii: apa se încadrează în valorile admise, conform Legii calităţii apei nr.
458/2002 cu completările ulterioare
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: 1,14 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: 0,13 mg/l
Duritate totală (valoare admisă: >5 grade germane), valoare obţinută: 1,58
Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă.

3.Tip probă: apă potabilă
Client: S.C. EDILUL CGA S.A.
Loc de prelevare: str. Traian (mal drept)
Data executării: 03.01.2023
Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/1998 şi ISO 19458/2006 (E)
Observaţii: apa se încadrează în valorile admise, conform Legii calităţii apei nr.
458/2002 cu completările ulterioare
pH (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de pH), valoare obţinută: 6,9
Turbiditate (valoare admisă: < 5 FNU), valoare obţinută: 0,91 FNU
Amoniu (NH4+) (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: ˂0,03 mg/l   
Azotaţi (NO3-) (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obţinută: 1,13 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: 0,43 mg/l
Duritate totală (valoare admisă: >5 grade germane), valoare obţinută: 1,59
Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă.
Elaborant, Șef Laborator, ing. Laura Pepenel
Director General, ing. Mihail Vasilescu

Redacţia nu-şi asumă răspunderea pentru  conţinutul anunţurilor publicate

COMUNICAT
Primăria Municipiului Câmpu-

lung face cunoscut tuturor
deţinătorilor de autorizaţii taxi că în
conformitate cu prevederile Regula-
mentului de organizare, funcţionare
şi autorizare a serviciului public de
transport persoane în regim de taxi
şi a Legii nr.38/2003 cu modificările
ulterioare, în perioada 09.01.2023 -
31.01.2023, au obligaţia depunerii
documentelor în vederea obținerii
vizei anuale.
Documentele necesare:
a)Cerere de preschimbare a autorizaţiilor
taxi;
b)Autorizaţia de transport public de per-
soane în regim de taxi;
c)Certificatul de înregistrare ca trans-
portator şi Certificatul Constatator eliber-
ate de Oficiul Registrulului Comerţului
Argeş;
d)Cazierul fiscal al transportatorului elib-
erat de Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Argeş;
e)Adeverinţă eliberată de Direcţia
Generală a Finanţelor Publice Argeş din
care să reiasă că nu a avut activitatea
suspendată în anul 2022 şi nu există o ast-
fel de soluţionare în curs;
f )Certificatul de competenţă profesională
a managerului de transport în regim de
taxi pentru transportatorul persoană
juridică sau asociaţie familială;
g)Certificatele de cazier judiciar ale
conducătorilor auto şi, după caz, ale man-
agerului de transport în regim de taxi, din
care să rezulte că acesta nu a fost con-
damnat pentru: infracţiuni contra
siguranţei pe drumurile publice,
infracţiuni privind traficul şi consumul de
droguri, infracţiuni contra vieţii, sănătăţii
şi integrităţii corporale, infracţiuni privind
traficul şi exploatarea persoanelor vulner-
abile, infracţiuni contra libertăţii şi
integrităţii sexuale, infracţiuni contra pat-
rimoniului;
h)Cartea de identitate a autovehiculului;
i)Certificatul de înmatriculare al autove-
hiculului cu inspecţia tehnică periodică
valabilă;
j)Certificatul de agreare eliberat de RAR,
privind utilizarea autovehiculului;
k)Buletin verificare metrologică;
l)Contractul de leasing (dacă este cazul);
m)Asigurare călători şi bagajele acestora;

n)Asigurare de răspundere civilă auto;
o)Contract prestări servicii de dispecerat
taxi;
p)Pentru şoferii angajaţi: Contract individ-
ual de muncă cu numărul din REVISAL,
Certificat de atestare profesională a
conducătorului auto, Permis de conduc-
ere, Act de identitate;
q)Raport tarife emis de aparatul de mar-
cat electronic fiscal.

Documentele vor fi prezentate într-
un dosar de încopciat, din carton, sau într-
un dosar de PVC cu perforaţii, zilnic, între
orele     900  - 1400 , ştampilate şi semnate
pentru conformitate.

Se propune achitarea taxelor prin vi-
rament bancar în contul: 

CONSILIUL LOCAL CÂMPULUNG  MUSCEL
CONT : RO 69 TREZ 047 21 16 02 03 XXXXX

COD FISCAL : 4122 361
TREZORERIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG

MUSCEL
Detalii plată: Sumele reprezintă tax-

ele de autorizație taxi și autorizație de
transport persoane în regim de taxi pen-
tru anul 2023.

Conform HCL nr. 303/27.12.2022,
Anexa 7: 
=Taxa emitere/vizare autorizație trans-
port persoane în regim de taxi: 200 lei
=Taxa emitere/vizare autorizație taxi:
200 lei
=Taxa emitere/vizare autorizație dis-
pecerat taxi: 200 lei

În caz de neconcordanţă între docu-
mentele prezentate, precum şi lipsa unui
document din cele solicitate, sau în cazul
în care documentele prezentate nu sunt
în termenele de valabilitate precizate în
lege, autorizaţiile taxi respective şi ecu-
soanele aferente se suspendă conform
legii.

După data limită stabilită pentru
depunerea documentelor, autorizaţiile
taxi pentru care nu   s-au depus docu-
mentele solicitate, vor fi de asemenea
suspendate de autoritatea de autorizare,
conform prevederilor legale. 

Relaţii suplimentare se pot obţine de
la Compartimentul Transport Public Local
(Camera 13).                                     PRIMAR,

Elena-Valerica LASCONI
ARHITECT ȘEF,

Dr. Urb. Arh. Mădălina ZĂGĂRIN


