Gãseºte-þi un loc de muncã aici!
ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMANIA SRL
cu sediul în Com. Oarja, Km.102, Jud. Argeº,
angajeazã:
Matriþer - minim 5 ani experienþã;
Electrician automatist - minim 5 ani experienþã;
Cãutãm persoane organizate, cu simþ de rãspundere
ºi disponibile sã lucreze în 3 schimburi
Oferim:
Contract pe duratã nedeterminatã
Salariu atractiv
Spor de noapte 25%
Bonus pentru prezenþã
Transport gratuit
Tichete de masã 20 Ron/zi
Bonusuri pentru Paºte ºi Crãciun
CV-urile se pot trimite prin email la adresa: imanuca@pelzerpimsa.ro, pe fax la
0348. 410. 900, sau se pot depune la sediul firmei. Informaþii suplimentare
se pot obþine la tel. 0729. 106. 212.
Prin aplicarea pentru acest post, va exprimaþi acordul
ca datele dumneavoastra cu caracter personal
sã fie gestionate de catre ADLER PELZER
AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

S.C. Image angajeazã:

controlori de calitate & operatori producþie pentru
fabricile de componente auto din judeþul Timiº

Se oferã:
✸ Cazare în apartamente mobilate, utilate
(plata utilitãþilor ºi chiriei asiguratã de societate)
✸ Transport asigurat / decontat de la cazare la locul de muncã / Timiº - domiciliu
✸ Diurnã
✸ Plata orelor suplimentare 200%
✸ Spor pentru orele de noapte 25%
✸ Program de lucru în 3 sau 4 schimburi
✸ Instruire la locul de muncã
Persoanele interesate ne pot contacta la numarele
de telefon 0735 533 811 / 0756 083 394 sau pot depune un CV
la biroul nostru din Piteºti, str. Banu Mãrãcine, nr. 117, bl. D5A,
parter, intrarea de lângã scara B

S.C. MARTUR AUTOMOTIVE S.R.L.
ANGAJEAZÃ CU SAU FÃRÃ EXPERIENÞÃ:
OPERATORI PRODUCÞIE ªI MANIPULANÞI MARFÃ
CERINÞE:

Atât puternicã,
cât ºi bine echilibratã, drujba
cu baterii Husqvarna 340i
are o capacitate mare
de tãiere ºi manevrabilitate pentru
utilizare integralã pe proprietatea ta

Tel: 0248.251.220

Ne gãsiþi pe Calea Craiovei, bloc P4, parter, Piteºti

- DEXTERITATE
- STUDII: MINIM 8 CLASE
- DISPONIBILITATE DE LUCRU
ÎN 3 SCHIMBURI
- CAPACITATEA DE A LUCRA
ÎN PICIOARE
- SERIOZITATE

ºi EMBEDDED
◆ analist SOFTWARE (QA)
◆ operatori call center
◆ electromecanici

Se oferã:
- Contract perioadã
nedeterminatã
- Condiþii
de muncã excepþionale
- Salariu atractiv

Mai multe detalii la nr de tel: 0742.221.816

SC DELTA TERMO
CONSTRUCT 1999 SRL

- Salariu de bazã începând de la 2.750 lei
- Creºtere salarialã dupã 6 luni - 2.950 lei
- Bonus brut lunar de 360 lei
- Spor ore de noapte 25 %
- Plata orelor suplimentare 175 %
- Tichete de masã: 20 lei pe zi
- Primã vacanþã, Crãciun ºi Paºte- 900 lei
- Bonusuri aniversare 5 ani- 1.000 lei
- Bonusuri evenimente deosebite 500 lei
- Transport gratuit

CV-URILE SE DEPUN LA: SEDIUL SOCIETÃÞII:
Str. Dacia A1, nr. 250, Sat Cãtanele,
Cãteasca - Argeº ADRESA DE E-MAIL:
recrutare@martur.ro sau secretary@martur.ro

Tel: 0799 604 315 / 0799 604 300

SC TECHWISE ELECTRONICS SRL angajeazã:
◆ programatori RUBY FLUTTER

OFERIM:

SUBANSAMBLE AUTO S.A.
cu sediul în Piteºti, str. G. Coºbuc, nr. 59

angajeazã :

- Electromecanic
- Sculeri matriþeri
- Electrician

Se oferã:
- Salariul de bazã + spor vechime;
- Tichete de masã pentru fiecare zi lucratã;
- Prime de vacanþã, Crãciun ºi Paºte;
- Plata orelor de noapte cu un spor de 25% la salariu;
- Plata dublã a orelor suplimentare + bonus;
- Program de 8 ore/zi pe 3 schimburi de lucru;
- Instruire la locul de muncã;

Persoanele interesate sunt rugate sã depunã un CV la sediul nostru sau
sã il trimitã pe email la adresa resurse.umane@gic.ro.
Relaþii suplimentare la telefon 0248/ 282200.
Vor fi contactate numai persoanele care corespund cerinþelor postului !

ANGAJEAZÃ:

- buldoexcavatorist
- lãcãtuº mecanic
- instalator
- muncitori necalificaþi
- tehnician devize studii superioare

Se pune la dispoziþie un pachet salarial
atractiv ºi alte sporuri oferite de companie
CV-URILE SE POT TRANSMITE LA FAX:
0248.272.797
sau deltatermoconstruct@yahoo.com
Adresa Piteºti, Bascov - Str. Serelor, Nr. 11 - Argeº

Angajãm DISPECER
Transport Internaþional
cu sau fãrã experienþã
Dacã eºti interesat sã faci parte din echipa noastrã,
contacteazã-ne la numãrul de telefon 0732.120.294

Gãseºte-þi un loc de muncã aici!
Adler Pelzer Group cu sediul în Com.
Oarja, Km 102, Jud. Argeº angajeazã:

● Operatori producþie cu ºi fãrã experienþã

Cãutãm persoane organizate cu simþ
de rãspundere capabile sã lucreze în 3 schimburi

Oferim:

● salariu atractiv
● transport gratuit

15.06.2022

● tichete de masã
● bonusuri pentru
Paºte ºi Crãciun

Contract pe duratã nedeterminatã;
posibilitate de ore suplimentare, plãtite
200%, instruire la locul de muncã

Cv-urile se pot trimite prin email la adresa :
apuiu@pelzerpimsa.ro
pe fax la 0348.410.900 sau se pot aduce la sediul firmei.
Informaþii suplimentare, puteþi obþine la nr de tel 0799.803.558

SC ALFA ROM angajeazã pentru
atelierul din Mãrãcineni:
Angajãm ºofer comunitate categ. C+E.
Pentru cei fãrã experienþã oferim
perioadã de instructaj plãtitã

Dacã eºti interesat sã faci parte din echipa noastrã,
contacteazã-ne la numãrul de telefon 0732.120.298
CERINÞE:

- Permis cât. C+E;
- Card tahograf;
- Atestat transport marfã;
- Disponibilitatea de a lucra 2 luni cu 2-3
sãptãmâni acasã (perioada este flexibilã
ºi se stabileºte de comun acord).
BENEFICII:

- Formare ºi suport pentru ºoferii nou-veniþi
în firma pentru adaptarea la normele interne
ale companiei;
- Transport asigurat ºi gratuit;
- Maºina de serviciu (la baza din Italia);
- Dispecerat ºi asistenþã tehnicã prin telefon 24/7

în limba românã;
- Baze dotate cu grupuri sanitare, duºuri, salã
de mese ºi acces gratuit la maºini
de spãlat rufe;
- Flotã modernã de vehicule Mercedes
ºi Volvo euro 5 ºi euro 6;
- Stabilitate într-o companie cu peste 2000
de autovehicule;
- Program de lucru în conformitate
cu normele Europene aflate în vigoare.

- LÃCÃTUª CONFECÞII METALICE - 4 posturi, cunoscãtor
desen tehnic, cu experienþã;
- LÃCÃTUª CONFECÞII METALICE - 1 posturi, începãtor
- STIVUITORIST cu atribuþi recepþie materiale - 1 post (sã ºtie
sã mãsoare cu ºubler ºi ruletã)
- SABLATOR piese metalice - 1 post (se acceptã
fãrã experienþã)
SE OFERÃ SALARIU MOTIVANT, TRANSPORT PE RUTA
PITEªTI-MÃRÃCINENI, BONURI DE MASÃ.
SELECÞIA SE FACE PE BAZÃ DE INTERVIU ªI PROBÃ DE LUCRU

INFORMAÞII LA TEL: 0726.372.251
CV LA EMAIL: recrutare@alfarom.net, fax: 0348.401.904
Piteºti, str. Depozitelor nr. 14B, Biroul 1

Compania SuperTaxi angajeazã
conducãtor auto cu atestat taxi!

Tel: 0751.842.108

S.C. INTENS PREST SRL, cu sediul în mun. Piteºti, str. Lânãriei
nr.6 (Prundu spre DISTRIGAZ), ANGAJEAZÃ în condiþiile legii:

- 10 muncitori necalificaþi sau calificaþi pentru construcþii
- 5 fierari - betoniºti
- 5 dulgheri

TONETE ZIARE ªI DE TOATE angajeazã vânzãtor

pensionar pentru chioºc ziare
Tel: 0748.192.233

Oferim: contract de munã pe duratã nedeterminatã,
salariul negociabil în funcþie de experienþã

Musa Piteºti ‘96 SRL
Firmã producãtoare de ºtanþe, matriþe, piese
presate, dispozitive de sudurã ºi montaj,
machete de control ºi piese prototip,
ANGAJEAZÃ pentru Piteºti ºi punct de lucru
Coºeri-Cãteasca:

Se solicitã disponibilitate de a desfãºura
activitatea ºi în deplasare

Pentru informaþii ºi detalii vã aºteptãm la sediul firmei

-MECANICI
-ELECTRICIENI
-SUDORI
-PRESATORI
-MATRIÞERI
-FREZORI CNC

Relaþii la telefon: 0744.333.272/ 0725.409.244

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajeazã:
- Mecanic buldoexcavator

- Mecanic miniîncãrcãtor
- Mecanic excavator
pneuri
- Muncitor necalificat
- Inginer constructor
- Zidar pietrar

-

Zugrav
Fierar betonist
Sudor polietilenã
Lãcãtuº mecanic
Montator pavele,
borduri
- Instalator

Relaþii la telefon: 0722.844.986 sau 0724.509.988

Oferim:
- Salariu motivant
- Spor ore de noapte
- Recunoaºterea ºi rãsplãtirea performanþelor prin acordarea de bonusuri
- Plata orelor suplimentare plãtite în
weekend 200%
- Tichete de masã - 15lei/zi
- Facilitate transport
- Prime de vacanþã de sãrbãtori

Dacã doreºti sã faci parte din echipa
noastrã, nu ezita sã aplici acum!
Ne poþi trimite CV-ul tãu la adresa de
email: recutare@musa.ro, sau la
adresa Piteºti, str. Cãpitan Cuþui nr.
23, jud. Argeº

10 miercuri, 6 iulie
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autorizaþie de mediu ( 45 cmp) - 150 lei/ ap ● pierdere acte firmã/ paºaport (6 cmp)- 50 lei/ ap ● prestãri servicii (6 cmp)- 10 lei/ ap ● pierdere carnet de
asigurat/ ºomer (6 cmp)- 50 lei/ ap ● vânzãri/ închirieri imobile (6 cmp)- 10 lei/ ap ● vânzãri/ închirieri auto (6 cmp)- 10 lei/ ap ● vânzãri diverse (6 cmp)- 10 lei/ ap ● pierdere carnet student/ legitimaþii veteran- 50 lei/ap ●
deces, comemorare- 50 lei/ap, PREÞURILE ENUMERATE SUNT PENTRU ANUNÞURILE ÎN CHENAR

Apartamente
Vânzãri
Vând apartament, 3
camere, decomandat,
Trivale. TEL 0744.315.
160
Vând sau schimb
apartament, 3 camere,
Calea Bucureºti, et 4,
cu apartament 2
camere, parter sau etaj
1. TEL 0733 227 657
Vând apartament, cartier
Rãzboieni, BL. 2, SC. D, ET.
1, AP. 6.TEL 0745 483 601
Vând apartament, douã
camere conf. 1, zona
Craiovei, preþ
avantajos.

TEL 0722 390 008/ 0723
36 2 3 3 7
Schimb Rãzboieniapartament, 2
camere, conf.3,
parter, decomandat,
izolat cu centralã,
îmbunãtãþit, apã separat cu o casã în
Piteºti.TEL 0747 438
327
Vând apartament 3
camere, confort 1,
parchet, gresie,
faianþã, termopan,
uºã metalicã,
N i c o l a e Bãlcescu, etaj
10.TEL. 0732 633 897
Vând apartament, 3
camere, confort 1,
Topoloveni. TEL. 0758
508 639
Vând apartament 3
camere, confort, parchet,gresie,faianþã,termopan, uºã metalicã,
aer condiþionat, Nicolae
Bãlcescu, etaj 10
Piteºti.Tel.0732 633
897

Cel mai rapid taxi din oraº!

Închirieri
VÂND CASÃ ULTRACENTRAL, în PITEªTI zona
SFÂNTA VINERI, 5 camere,
toate uti-litãþile, plus grãdinã, tel. 0740 135 566.
Închiriez apartament în Piteºti,
în cartierul Craiovei, situat în
bloc nou, str. Constructorilor,
bloc Izvor, lângã ªcoala
Generalã Nr. 11 (,,Mihai
Eminescu“). Apartamentul este
la etajul 4 din 7, are o
suprafaþã utilã de 65 mp, este
decomandat ºi cuprinde: 2
camere, o bucãtãrie, o baie,
balcon foarte mare ºi hol. Este
eficient termic, dispunând de
finisaje superioare, iarna nu
este nevoie de centralã termicã, deoarece se menþin 20-21
grade Celsius, iar vara este
rãcoros. Complet mobilat ºi utilat cu: maºinã de spãlat rufe,
frigider, aragaz cu cuptor,
mobilã în sufragerie, dormitor ºi
bucãtãrie. Este conectat la
internet ºi tv. Preþul este de 400
euro. La semnarea contractului
de închiriere se percepe chiria
pe luna în curs ºi echivalentul
unei luni de chirie garanþie (se
returneazã la terminarea
perioadei închiriate, dacã
nu sunt
probleme).Apartamentul
este disponibil
imediat.Pentru
mai multe informaþii sunaþi la
numãrul de telefon: 0744 349
887.
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T e l e f o n : 0248.941
M o b i l : 0723.300.941 / 0745.041.941 /
0769.720.389 / 0348 800 941 / 0348 801 941

VÂND TEREN LA MUNTE pretabil cabanã în
POIENIÞELE VÂLSANULUI,
lângã BRÃDET, 500m, în
apropierea pârtiei de
schi MOLIVIS,
tel. 0744 313 866.
Vând pianinã cu
corzi (instrument
nobil), stare bunã.
Tel: 0744313866
Vând teren
Moºoaia, stradal.
Tel:0740.135.566
Vând Chevrolet Spark,
an fabricaþie 2009,
în perfectã stare.

Tel: 0744 313 866
VÂND CASÃ COMUNA BRADU, 8 camere,
4 bãi, living, bucãtãrie, cãmarã garaj
pentru maºini,380v-220v, toate utilitãþile,
p+et.1+M, la 4 km. Depãrtare de PITEªTI
{de la târgul auto}.

Tel. 0744 313 866

Închiriez o camerã din
apartament unei fete/
bãiat, cartier Trivale,
între orele 14-17.00.
TEL. 0745876829
Închiriez garsoinerã
Gãvana III, lângã
piaþã, mobilatã, utilatã, centralã disponibilã. TEL. 0757 438 954
Închiriez garsonierã în zona
Tudor Vladimirescu, 4 din 4, în
bloc mixt, costuri întreþinere mici,
zonã liniºtitã, aproape de garã,
Centru, autogarã, magazine,
grãdiniþe, ºcoli,
staþie.Garsoniera este renovatã
recent, mobilatã, utilatã complet.Pentru detalii contactaþi la
Nr. TEL. 0766661714/
0766933314

O nouã locaþie în parcarea VIVO MALL

FÃCÃTOAREA
de minuni,
Rodica din Piteºti
REZOLVÃ ORICE
PROBLEMÃ ÎN 3 ZILE:
DEZLEAGÃ CUNUNII, FARMECE
ªI BLESTEME, APROPIE IUBIT
DE IUBITÃ, ÎMPACÃ FAMILII
DEZBINATE ªI CUPLURI
DESPÃRÞITE,
DESCÂNTÃ DE SPOR
ÎN CASÃ ªI ÎN AFACERI, SCOATE
„ARGINTUL VIU“. EA VINDECÃ
BOLI GRAVE, EPILEPSIE, PSORIAZIS, ALCOOLISM, IMPOTENÞÃ,
INFERTILITATE,
DEPRESII, AMEÞELI,
DURERI DE CAP, DE MÂINI ªI DE
PICIOARE. VÃ VA AJUTA ÎN
ORICE DOMENIU!

Un alt mod
de a-þi
curãþa hainele

Rezultate garantate!

Ai intrebari? Contacteazã-ne
la 0770.31.81.91
sau pe www.muralaundry.ro

Suntem o echipã tânãrã ºi dinamicã, iar dorinþa noastrã
este sã fim cât mai aproape de voi, cu colectarea
ºi livrarea gratuitã

MARCEL DIN ITALIA: MII DE MULÞUMIRI DOAMNEI RODICA PENTRU CÃ MI-A DEZLEGAT
CUNUNIA LA 33 DE ANI CÂND ÎMI PIERDUSEM
TOATÃ SPERANÞA.
MULÞUMESC DOAMNEI RODICA SUNT
MIRELA DIN SPANIA, MI-A ADUS SOÞUL
ÎNAPOI PLECAT DE CEVA VREME.

Apelaþi cu
încredere!
TELEFON:
0759.550.302
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● Vânzãri auto ● Prestãri servicii ● Matrimoniale ● Vânzãri diverse
Decupaþi talonul de mai jos, completaþi-l
cu textul anunþului dvs. ºi cu numãrul de
telefon ºi depuneþi-l la redacþie.
Anunþul va apãrea gratuit în ziar.
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Vânzãri
diverse

Vând ladã frigorificã orizontalã, preþ 450 lei. TEL 0732
436 330
Vând rotisoare la proþap.
TEL. 0765. 684. 151
Vând leagãne ºi puþuri rustice din bile. TEL. 0765. 684.
151
Vând cãruþã din lemn. TEL.
0765. 684. 151
Vând 5 cauciucuri de varã
SH, 225/50/17, 50 de lei

Vânzãri apartamente

bucata. TEL 0770 338 340
Vând maºinã de cusut nouã
SEWIZ, LA JUMÃTATE DE
PREÞ. TEL. 0787 665 585/
0787 730 012
Vând douã ºorturi
naþionale deosebite. TEL
0725 977 245
Vând câine ciobãnesc
carpatin la 20 km de
Piteºti, castrat, preþ
negociabil.TEL 0730 001
205

Vând aragaz+hotã.TEL
0741 120 686
V ând bicicletã copii
DSYH nouã, cu roþi de
sprijin ºi coºuleþ,
albastrã.TEL 0733 969
005
Vând combinã frigorificã Arctic- congelatorul 4 sertare, de un
an, preþ avantajos. TEL
0787 665 585/ 0787
730 012

Prestãri servicii /
Cumpãrãri / angajãri
Cumpãr fier vechi, cupru, aluminiu,
bronz, baterii vechi, inox, jante aluminiu. TEL 0744 253 317
Femeie serioasã caut îngrijire bãtrâni
ºi menaj. TEL 0743 933 250 . Nu am
obligaþii
Cumpãr apartamnet 2 camere, confort
II, et 1, parter, exclus agenþii.TEL 0741
120 686
Caut doamnã pentru îngrijire. Salariu
sau locuinþã. TEL 0752062004
Vopsit manichiurã, pedichiurã la
domiciliu.TEL 0774553574
Caut loc de muncã, deþin permis de
conducere,în þarã sau în Franþa, cu
contract de muncã, deþin card vital
de sãnãtate francez. TEL
0738474043
Caut doamnã pentru menaj. TEL.
0752062004
Echipã demolãm pereþi din beton,

gresie faianþa decojim pereþi .
Montãm parchet laminat, , uºi metalice, termosistem tâmplãrie PVC ,
maºini de spãlat,instalaþie sanitarã,
lavabilã .TEL. 0732366832
Cumpãr Dacie 1310 pe injecþie ºi
gaz din 2003-2004.TEL.
0741274628
Caut sã am grijã de o gospodãrie
la þarã. Rog seriozitate.TEL.
0723123035
Caut sobar pentru 2 sobe de teracotã .TEL. 0775269668
Cumpãr calorifere fontã ºi maºini
pentru dezmembrat ºi materiale
neferoase.TEL.0742 631 524
Maistru constructor execut case la roºu
,faþade, amenejãri interioare, glet,
lavabilã gresie. Tel. 0754 439 345
Cumpãr calorifere fontã fier vechi,
cupru,aluminiu, bronz, plumb.Tel. 0744
253 317
Cumpãr calorifere din fontã ºi materiale neferoase ºi maºini vechi.Tel. 0742
631 524

Vânzãri auto

zile. Preþ convenabil. TEL 0720 622
693

Proprietar vând Reno Laguna Bose
2012, Euro 5, Disel, ful, metalizat,
130 CP, 6 trepte, consumabile
schimbate recent, taxe la zi, stare
impecabilã. 4500 Euro, negociabil
TEL 0770 338 340
Vând Solenza cu toate taxele la zi
plãtite, cu ITP, rovinetã pe un an de

Vând Sandero convenabil, ful,
în garanþie, negociabil. Tel:
0753.053.946

Anunþ telefonic auto
GRATUIT O ZI, la
0348.44.55.55

Vând VW Beetle, în stare foarte
bunã de funcþionare. Relaþii la nr
de telefon: 0744.158.908
Vând maºinã pentru programul rabla. Tel. 0746

nþ
● A n ui a r z
n
o
l
ta
litate
v a l a b iz i
1

Matrimoniale
Domn 46 de ani, 1,78,
90, prezentabil, serios,
sufletist, fãrã obligaþii
anti-alcoolic, pensionar
cu locuinþã proprie
doresc cunoºtinþã cu o
doamnã de vârstã
apropiatã pentru prietenie, cãsãtorie. TEL
0770 298 427
184 218
Vând auto Subaru Legancy,
an 2007, 1960-CC Benz. GPL tel. 0730 621 625
Vând Dacia Sandero, an 2009,
motor 1.4. Preþ 2850euro
negociabil. TEL 0749 232 366
Vând maºinã Mercedes A
Class, an fabricaþie 2004.

Vânzãri
diverse

Prestãri
servicii

Doamnã 69 de ani,
vãduvã, pensionarã
doresc cunoºtinþã domn
pensionar vãduv, fãrã
obligaþii, vârstã apropiatã pentru prietenie.
TEL. 0748 679 752
Doamnã pensionarã,
vãduvã, 60 de ani,
doresc cunoºtinþã
domn vãduv fãrã
obligaþii, vicii,
nefumãtor, pânã în 65
de ani pentru prietenie. TEL. 0754 364
494
Domn 1,71-64-85, sunt
de la þarã, cu casã,
doresc cunoºtinþã cu o
doamnã, sã vinã la
þarã. TEL. 0752 563
138
TEL 0755 397 083
Vând maºinã Opel Agila ºi
Sandero Dacia, cu acte la zi. Preþ
convenabil. TEL 0744 568 278
VÂND MERCEDES C 220,
an fabricaþie 2008, diesel capacitate 2,2, panora-mic, full total
tel. 0744 313 866

luare
Program pre LEFON
ANUNÞ LA TE

09:00-12:00

luare
Program pre Þ
TALON ANUNREDACÞIE
GRATUIT LA
:00

09:00-12

Tarife anunþuri de mica publicitate/ comunicate de presã: ●

autorizaþie de mediu ( 45 cmp) - 100 lei/ ap ● pierdere acte firmã/ paºaport (6 cmp)- 50 lei/ ap ● prestãri servicii (6 cmp)- 10 lei/ ap ● pierdere carnet de
asigurat/ ºomer (6 cmp)- 50 lei/ ap ● vânzãri/ închirieri imobile (6 cmp)- 10 lei/ ap ● vânzãri/ închirieri auto (6 cmp)- 10 lei/ ap ● vânzãri diverse (6 cmp)- 10 lei/ ap ● pierdere carnet student/ legitimaþii veteran- 50 lei/ap ●
deces, comemorare- 50 lei/ap, PREÞURILE ENUMERATE SUNT PENTRU ANUNÞURILE ÎN CHENAR

Vând casã, trei camere, izolatã, poziþie excelentã. TEL
0749 497 433

case /
terenuri

Vând casã 3 camere sau
închiriez la 20 km Piteºti, apã
rece+apã caldã, grãdinã pomi
fructiferi, termopan, 2
intrãri.TEL 0730 001 205
Vând teren cu pãdure 7700

mp, din fag ºi stejar în comuna
Coloneºti,jud Olt la 200 m de
þoseaua naþionalã PiteºtiSlatina .Preþ 1Euro/mp.TEL 0770
275 626/ 0348 438 409
Vând gospodãrie cu teren 6900
mp, în comuna Coloneºti,jud Olt
la 25 km de Piteºti satul
Mãrunþei cu toate utilitãþile
pomi fructiferi, fântâna în curte,

10 nuci pe rod ºi vite de vie
preþ convenabil .TEL 0770 275
626
Vând casã , comuna Rîca, jud
Argeº, casa are toate utilitãþile, teren 2.500 mp,pomi
fructiferi, casa cu 4 camere izolatã interior ºi exterior. TEL
0728231900.
Ofer spre închiriere casã

Hârtieºti , 4 camere. TEL
0741084501
Vând sau schimb casã la
Bradu,4 km., casa este la
roºu, cu utilitãþi, termopan,
schimb cu apartament. TEL
0754032331
Vâ n d c a s ã c u t e r e n î n
Piteºti, 567mp, cu
deschidere 20m, toate

utilitãþile, strada
ªtefan cel Mare. Preþ
negociabil. TEL
0770275626/
0348438409
Vând 18.400 mp compact, teren format din:
5000 intravilan, construibil, D=70 ml ºi
13.400 pãdure secularã
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D=170 ml. Teren plat,
utilitãþi, 14 km distanþã de Piteºti,
Stlãtioarele, 2E/mp.TEL
0727.855.736
Vând teren str.
Baloteºti, 2300 mp.
Toate utilitãþile.
Telefon:
0737.923.544
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