
SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI 
SA, cu sediul în Moreni, str. Teiș, nr. 16, județul Dâmbovița, 
NRC J15/22/2001, cod fiscal RO 938970, tel: 0245-666830, 
fax 0245-665300, e-mail: automecanica@uamoreni.ro, 
scoate la vânzare prin licitație cu strigare competitivă, bunuri 
(mijloace de transport auto).

Denumirea bunurilor: mijloace de transport auto.
Descrierea bunurilor: conform listei puse la dispoziţie, 

odată cu Caietul de Sarcini.
Locul şi data licitaţiei: 22.05.2023, ora 10.00, la sediul 

societăţii din Moreni, str. Teiş, nr. 16, jud. Dâmboviţa.
Preţul de începere al licitaţiei: conform anexei Caietului 

de Sarcini.
Taxa de participare: 50 lei, inclusiv TVA, 

nerambursabilă.
Garanţia de participare: 10% din preţul de pornire la 

licitaţie pentru bunul la care licitantul subscrie.
Preţul Caietului de Sarcini: 50 lei, fără TVA.
Informaţii suplimentare: 
- bunurile pot fi vizualizate de luni până vineri la sediul 

societăţii, între orele 8-14;
- Caietul de Sarcini se poate cumpăra de la sediul 

societăţii, între orele 8-14, începând cu data de 15.05.2023;
- detalii se pot obţine la telefon 0245-666830, int. 2038;
- pentru poziţiile neadjudecate, licitaţia se reia în zilele 

de 29.05.2023 şi 06.06.2023, ora 10.
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SUPER OFERTĂ! Măneşti la intrare, 
vând (eventual închiriez) imobil 150 mp, 3 camere, 50 mp 

�ecare, termopan, pereţi groşi, de cărămidă, actual 
depozit de mere (fosta simigerie CAP Măneşti), terasă 

acoperită, utilităţi, alei ciment, gard, total teren 250 mp, 
pretabil spaţiu comercial, depozit, service auto sau 

transformare în locuinţă, preţ 27.000 EURO. 

Relaţii la telefon 0727.229179.

 

STII MESERIE SI AI NEVOIE SA 
OBTII IEFTIN SI RAPID UN 

CERTIFICAT DE CALIFICARE pentru: 

1. Agent de securitate 
2. Asfaltator 
3. Barman 
4. Brutar 
5. Bucatar 
6. Confectioner asamblor articole din textile 
7. Dulgher, tamplar, parchetar 
8. Electrician constructor 
9. Fierar-betonist 
10. Ingrijitoare batrani la domiciliu 
11. Ingrijitoare bolnavi la domiciliu 
12. Ingrijitoare copii 
13. Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze 
14. Lucrator finisor pentru constructii 
15. Lucrator in comert 
16. Lucrator in cresterea animalelor 
17. Lucrator in cultura plantelor 
18. Macelar 
19. Masinist la masini pentru terasamente 
20. Mecanic auto 
21. Operator introducere, validare, prelucrare date 
22. Ospatar/chelner/vanzator in unitati alimentatie 
23. Patiser 
24. Pavator 
25. Tractorist 
26. Zidar, rosar, tencuitor 

 

FARA A MAI FI NEVOIE SA 
PARTICIPI LA CURSURI? 

Contacteaza-ne! 
Asociația “Înapoi la Muncă” – A.S.I.M. 

Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 47, jud. Prahova, 100490 
Targoviste, str. Prof. Cornel Popa, nr. 69A, jud. Dambovita, 130012 

0244.523.068 | 0245.620.702 | 0733.681.443 
la_munca@yahoo.com | www.inapoilamunca.ro 

  

 

VREI SA URMEZI UN 
CURS DE CALIFICARE 

pentru: 

 Agent de curatenie 
 Brutar / Patiser 
 Bucatar 
 Cadru tehnic PSI 
 Camerista 
 Competente antreprenoriale 
 Competente digitale 
 Competente sociale si civice 
 Confectioner textile 
 Consilier in cariera 
 Dulgher, tamplar, parchetar 
 Evaluator competente 

profesionale 
 Evaluator in sistem FPC 
 Fierar betonist 
 Formator 
 Frigotehnist 
 Frizer, coafor, manichiurist, 

pedichiurist 
 Galvanizator 
 Infirmiera 
 Ingrijitoare batrani 
 Inspector in domeniul SSM 
 Inspector resurse umane 
 Instalator instalatii tehnico-

sanitare si de gaze 
 Lacatus constructii metalice si 

utilaj tehnologic 
 Lacatus mecanic de 

intretinere si reparatii 
universale 

Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița – A.S.S.D. 
Târgoviște, str. Prof. Cornel Popa, nr. 69A, jud. Dâmbovița, 130012 

Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 47, jud. Prahova, 100490 
0245.620.702 | 0244.523.068| 0733.681.443 

assd_tgv@yahoo.com | www.assd.ro 
  

 Finisor in constructii 
 Lucrator in comert 
 Lucrator social 
 Lucrator in tamplarie 
 Macelar 
 Manager proiect 
 Operator calculator 
 Operator masini unelte 

semiautomate si automate – 
Operator CNC 

 Sudor 
 Turnator 
 Zidar, pietrar, tencuitor 
 Zugrav, ipsosar, tapetar, 

vopsitor 
 Vulcanizator piese din 

cauciuc la prese 
 

INSCRIE-TE ACUM SI 
BENEFICIAZA DE: 

Cele mai bune preturi de 
pe piata 

Formator de renume 
Locatii de teorie si practica 

moderne, cu toate 
dotarile asigurate 

Certificate recunoscute 
national si european 

Program flexibil 
Acces in platforma de 
cursuri online oferit 

gratuit 
Plata in rate 

BUŞTENI - POIANA ŢAPULUI, zonă ultracentrală, 
vând VILĂ P+1+M, construcţie 2008 (beton şi BCA),
suprafaţă construită 240 mp + 200 mp teren aferent,
tencuită exterior şi parţial interior, acoperită cu tablă 

tip ţiglă LINDAB, compartimentată astfel:
• PARTER: living + baie, dormitor + baie, scară interioară beton
• ETAJ: 3 dormitoare + 3 bai şi 4 balcoane (unul pe holul etajului) 
• MANSARDĂ: nu este compartimentată, dar se pot face 4 camere
   Tâmplărie PVC Mahon, racordată la energie electrică cu prize şi 
   întrerupătoare trase, racordată la apă cu toate canalizările trase şi 
ţevile de centrală termică, fosă septică din beton cu 2 compartimente.      
   Cadastru şi intabulare, proprietar.

Zonă pitorească - IDEAL pentru PENSIUNE TURISTICĂ,
preţ 80.000 EURO negociabil. Relaţii la telefon 0746.216125.

Se oferă:
- Salariu atractiv – 2.000-6.000 lei/lună (net), în funcție de numărul de 

persoane evaluate/lunar;
- Transport în locațiile de derulare a evaluărilor (mașină de serviciu);
- Program part-time, extrem de flexibil; 
- Șansa de a lucra într-o echipă tânără, dinamică și flexibilă, cu posibilități 

multiple de dezvoltare.
Cerințe:

- Studii superioare finalizate în domeniile în care se derulează evaluarea;
- Experiența de lucru efectivă în domeniile în care se derulează evaluarea 

(3 ani din ultimii 5);
- Certificat de absolvire “Evaluator competențe profesionale” - opțional.

Centrul de Evaluare Competențe Profesionale ASIM 
angajează 

Evaluatori competențe profesionale

CV-urile se trimit la adresa: andreipiciorus@yahoo.com 

Se oferă:
- Salariu atractiv – 4.000-7.000 lei/lună (net), în funcție de responsabilități și 

experiență;
- Mașină de serviciu; program full-time;
- Șansa de a lucra într-o echipă tânără, dinamică și flexibilă;
- Posibilități multiple de avansare în cadrul organizației.

Cerințe:
- Studii medii sau superioare finalizate;
- Experiență în lucrul cu oamenii; spirit de echipă;
- Permis de conducere categoria B;
- Experiența în implementarea de proiecte europene constituie un avantaj.  

ASSD/ASIM angajează 
Expert implementare proiecte POCU

CV-urile se trimit la adresa: andreipiciorus@yahoo.com 



!
Garsonieră, MICRO 9, izolată termic, 
AC, etaj 1, preţ 22.000 EURO. Tel. 
0721.268568.
Garsonieră, 27 mp, utilată şi parţial 
mobilată, str. Avram Iancu, bloc 16, 
MICRO 9, etaj 4/4, preţ 23.500 EURO 
negociabil. Tel. 0729.988445.
Vând garsonieră, 25 mp, MICRO 
9, str. Avram Iancu, etaj 3, proaspăt 
renovată, totul nou, gresie, faianţă, 
centrală nouă, preţ 29.500 EURO 
negociabil sau schimb cu casă la ţară, 
Bungetu, Văcăreşti sau Dragomireşti. 
Tel. 0799.377196.
Garsonieră, str. G-ral I.E. Florescu, 
bl. 4, sc. A, ap. 75, MICRO 12. Tel. 
0728.952121.
Garsonieră, confort I, MICRO 9, preţ 
negociabil. Tel. 0723.460792.
Garsonieră transformată în 
apartament, multiple îmbunătăţiri, 
MICRO 6, preţ 37.000 EURO 
sau schimb cu casă în Priseaca, 
Dragomireşti, Decindeni sau 
Pârvuleşti. Tel. 0729.491417.

[
Apartament 2 camere, confort I, 
decomandat, zonă centrală Târgovişte, 
etaj 1, vizavi de Casa Sindicatelor, 
bloc închis, CT, preţ negociabil. Tel. 
0721.611515 sau 0721.361373.
Apartament 2 camere, bloc 53, str. 
Moldovei, MICRO 6, preţ 40.000 
EURO. Tel. 0730.391634.
Apartament 2 camere, etaj 2, BLOC 
9, micro 11, preţ negociabil. Tel. 
0720.038479.
Apartament 2 camere, MICRO 9, 
lângă magazinul HEXA, la parter, 
cu terasă, 40 mp locuibili, parchet, 
termopan, izolat termic, CT, gresie, 
faianţă. Tel. 0731.605429.
Apartament 2 camere, decomandat, 
etaj 4/10, zona PAVCOM, MICRO 6, 
preţ negociabil. Tel. 0722.927500.
Apartament 2 camere, decomandat, 
2 balcoane, etaj 4/4, Bd. I.C. Brătianu, 
zona Catedrală, preţ 48.000 EURO. 
Tel. 0727.417560.
Apartament 2 camere, etaj 4, Aleea 
Trandafirilor, foarte aproape de Şcoala 
Coresi, complet mobilat, CT proprie, 
uşă metalică intrare, termopan, 
preţ 40.000 EURO negociabil. Tel. 
0722.723321.
Apartament 2 camere, parter, MICRO 
11, preţ 55.000 EURO uşor negociabil, 
pretabil sediu firmă. Tel. 0729.886848.
Apartament 2 camere, decomandat, 
58 mp utili, bd. Independenţei, bloc J1, 
etaj 6/8, CT, contorizat individual, preţ 
55.500 EURO. Tel. 0722.592394.
Apartament 2 camere, MICRO 4, str. 
Renaşterii, bloc 12, scara B, parter, 
preţ negociabil. Tel. 0761.979613.

#
Apartament 3 camere, 64 mp, 
MICRO 4, Târgovişte sau schimb cu 
apartament 3 camere, mai mic, MICRO 
4 sau MICRO 5. Tel. 0721.011168.
Apartament 3 camere, decomandat, 
etaj 1, mobilat cu mobilă din Italia, 
MICRO 3, sau schimb cu apartament 
Bucureşti. Tel. 0723.498022.
Apartament 3 camere, decomandat, 
mobilat complet cu mobilă CANADA, 
zona Parcarea PENNY - MICRO 11, 
parter, 2 intrări, pretabil sediu firmă, 
toate utilităţile, renovat complet, 
preţ 70.000 EURO negociabil. Tel. 
0723.884482 sau 0730.468315.
OCAZIE! Apartament 3 camere, 
MICRO 6, bloc 19, etaj 3, lângă 
Spitalul Judeţean, preţ 43.500 
EURO uşor negociabil, valabil şi prin 
Programul Prima Casă sau credit. Tel. 
0729.479254.
Apartament 3 camere, MICRO 6, 
str. V. Voiculescu, bloc 19, etaj 3 faţă, 
46 mp utili, fără balcon, CT, geamuri 
termopan, izolat interior-exterior, preţ 
43.500 EURO uşor negociabil, valabil şi 
prin Programul Prima Casă sau credit. 
Tel. 0721.618881.

$
Târgovişte, ultracentral! Apartament 
4 camere, hol, bucătărie, terasă, 
mari, spaţioase, preţ 90.000 EURO 
negociabil. Tel. 0799.780865.

%
MORENI! Apartament 2 camere, 
confort II, etaj 3/4, centrală, izolat 
termic, termopan, necesită renovare, 
preţ negociabil la faţa locului. Tel. 
0722.686886.
PUCIOASA! Apartament 2 camere, 
decomandat, etaj 2, îmbunătăţiri, 
termopan, balcon închis, preţ 30.000 
EURO negociabil. Tel. 0724.155778 
sau 0721.121117.
PUCIOASA, lângă CERES! 
Apartament 3 camere, 
semidecomandat, 2 balcoane, etaj 
4, mobilat, balcon închis termopan, 
preţ 42.000 EURO negociabil. Tel. 
0721.729662.
Pucioasa, str. Florin Popescu! 
Apartament 2 camere, decomandat, 
confort I, parter, gresie, faianţă, 
parchet, termopan, CT, semimobilat, 
preţ negociabil. Tel. 0033.758680807.
MORENI, str. Mihai Eminescu! 
Apartament 2 camere, balcon 14 
m, parter, plus teren cu boltă de vie 
între case şi bloc, pretabil şi pentru 
sediu firmă, preţ la faţa locului. Tel. 
0736.650480.
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APARTAMENTE:
Garsonieră Laminorului - 23 mp, 

centrală termică, termopan, izolată 
complet la interior, renovată, utilată şi 
mobilată complet, preţ 19.900 euro

Micro 11 - 2 camere, 47 mp, renovat 
total, etaj 1, zonă bună, preţ 31.500 
euro, negociabil

Micro 3 - 3 camere, confort 1, 
decomandat, multiple îmbunătăţiri, 
preţ 65.000 euro

Sagricom - 2 camere, confort 1, 
semidecomandat, bloc cu parter şi 
etaj, acoperiş, 59 mp, preţ 39.000 
euro, negociabil

Găeşti - 2 camere, confort 1, 
decomandat, etaj superior, fără 
îmbunătăţiri, preţ 25.900 euro, 
negociabil

Târgovişte, Tudor Vladimirescu - 3 
camere, centrală termică, îmbunătăţit, 
etaj inferior, preţ 75.000 euro, 
negociabil

Micro 4 - 3 camere, etaj superior, 78 
mp, centrală termică, termopan, preţ 
64.900 euro, uşor negociabil

CASE:
Bungetu - casă 247 mp, teren total circa 

2.500 mp, deschidere la DN 71 - 50 
ml, toate utilităţile, preţ 120.000 euro, 
negociabil

Malu cu Flori - casă 125 mp, teren 
total 1.214 mp, deschidere 20 ml, apă 
şi curent electric, preţ 35.000 euro, 
negociabil

Dumbrava - casă nouă, construită în 
2015, 228 mp, teren total 740 mp, 
deschidere 16 ml, preţ 89.900 euro, 
uşor negociabil

Voineşti - casă 190 mp, teren total 
1.407 mp, toate utilităţile, preţ 50.000 
euro, negociabil

Priseaca - casă P+M, construită în 
2018, 248 mp, izolată la exterior, 
acoperită cu Lindab, tâmplărie din 
PVC cu geam termopan, 6 camere, 2 
băi, interiorul la gri, teren total 2.500 
mp, preţ 89.600 euro negociabil

Gemenea - casă 3 camere, 64 mp, 
teren total 942 mp, deschidere dublă 
25 ml, respectiv 31 ml, preţ 24.900 
euro, negociabil

Târgovişte, Centru - Vilă S+P+1+M, 
amprentă la sol 66 mp, total construit 
264 mp, 10 camere, 3 băi, garaj, teren 
total 111 mp, construită în 2011, preţ 
165.000 euro, negociabil

Voineşti - casă demolabilă 23 mp 
plus anexă 40 mp, apă şi curent 
electric, livadă, teren total 2.630 mp, 
deschidere 28,6 ml, preţ 29.900 euro, 
negociabil

Priboiu - casă P+E, construită în 
1996, amprentă la sol 187 mp, toate 
utilităţile, centrală termică, teren 1.092 
mp, 7 camere, 2 băi, preţ 89.000 euro, 
negociabil

Bilciureşti - casă solidă, 142 mp 
amprentă, plus casă de 91 mp, teren 
total 1.367 mp, deschidere 29 ml, preţ 
55.900 euro, uşor negociabil

Săcueni - casă P+E, amprentă la sol 
69,75 mp, total construit 139,5 mp, 
teren 1.092 mp, toate utilităţile, 3 
camere, 2 băi, bucătărie, verandă şi 
balcon, construită în 2004, preţ 85.000 
euro, negociabil

Voineşti - 2 case în aceeaşi curte, una 
de 79 mp cu 4 camere, 2 holuri şi sală, 
iar cealaltă 46 mp cu 2 camere şi hol, 
teren total 3.280 mp cu deschidere de 
31 ml, preţ 55.000 euro, negociabil

TERENURI
Săteni - teren 1.305 mp, toate utilităţile 

la hotar, preţ 22.500 euro, foarte uşor 
negociabil

Priseaca - teren 5.000 mp, deschidere 
18 ml, toate utilităţile în zonă, preţ 20 
euro/mp, uşor negociabil

Târgovişte, micro 9 - casă demolabilă 
cu teren 435 mp, toate utilităţile, preţ 
42.000 euro

Târgovişte, Sagricom - teren intravilan 
în suprafaţă de 2.500 mp, deschidere 
19 ml, toate utilităţile, preţ 25 euro/mp, 
uşor negociabil

Campus Universitar - teren 739 mp, 
deschidere 17 ml, preţ 35.000 euro, 
negociabil

Târgovişte - teren ideal construcţie 
spaţiu comercial, suprafaţă 143 mp, 
toate utilităţile la hotar, preţ 27.000 
euro

Viforâta - teren intravilan arabil, în 
suprafaţă de 3.000 mp, deschidere 
8 ml la DN71, toate utilităţile, ideal 
construcţie hală, preţ 12 euro/mp, 
negociabil

Viforâta - teren intravilan 3.000 mp, 
deschidere 75 mp, parcelabil, preţ 21 
euro/mp, uşor negociabil

Târgovişte, micro 3 - teren intravilan 
1.400 mp, toate utilităţile la hotar, preţ 
100 euro/mp

Crângurile - teren intravilan 800 mp, 
zonă liniştită, ideal pentru locuinţă sau 
casă de vacanţă, 5.000 euro

Piatra Arsă - teren intravilan, suprafaţă 
13 hectare, zonă turistică în plină 
dezvoltare, deschidere la 2 drumuri, 
preţ 10 euro/mp

Teiş - parcelă de teren, suprafaţă 500 
mp, deschidere 20 ml, toate utlităţile, 
preţ 13.600 euro

INCHIRIERI
Teren în suprafaţă de 143 mp, 

deschidere 11 ml, zonă exclusivă 
pentru spaţii comerciale, toate 
utilităţile, preţ 3,50 euro/mp

Class Park - apartament 3 camere, 
mobilat şi utilat, centrală termică, aer 
condiţionat, totul nou, nelocuit, preţ 
420 euro, uşor negociabil

Dacă doriți să vindeți, să închiriați, sau să cumpărați o proprietate 
imobiliară, vă așteptăm la sediul agenției situat în Târgoviște, MICRo 4, 

str. Radu cel Mare, bl. 17 A, sc. A, parter, ap. 1, vizavi de Supermarket Diana!



&
TÂRGOVIŞTE! Casă, 4 camere, baie, 
bucătărie, CT, curte 292 mp, zona 
Spitalul Judeţean, pretabil sediu firmă 
sau spaţiu comercial. Tel. 0730.915507.
Targoviste, casa 3 camere, bucatarie, 
toate utilitatile situata pe str. Serban 
Greceanu nr. 21. Relaţii la tel. 
0729420689. Pret 28.000 EURO.
Casă, bd. Tudor Vladimirescu, nr. 63, 4 
camere, pivniţă, bucătărie 3x2 m, baie, 
cămară.
Casă 3 camere + 1 cameră pe 
beci, toate utilităţile, teren 300 mp, 
Târgovişte, str. Mihai Bravu, preţ 
119.000 EURO. Tel. 0752.209598.
Casă, 4 camere, beci, toate utilităţile, 
teren 800 mp, cartierul Sârbi - 
Târgovişte, preţ 120.000 EURO 
negociabil la vedere sau variante cu 
apartament în Târgovişte + diferenţă. 
Tel. 0744.780456.
Casă deosebită, Târgovişte, zona 
NOVA 2, an construcţie 2017, P+M, 
living, 2 dormitoare, 2 băi, beci, încălzire 
în pardoseală, centrală modernă 
cu lemne, teren 1.000 mp, curte 
amenajată, 2 garaje. Tel. 0726.346322.
Zonă foarte liniştită - Protecţia Plantelor! 
Casă, construcţie nouă, P+M, locuibilă 
parter, mansardă aproape la gata, 160 
mp utili, 600 mp curte, toate utilităţile, 
preţ acceptabil. Tel. 0721.496657.
Casă cu etaj, str. C-tin. Brâncoveanu, 
la parter: sufragerie, bucătărie, garaj, 
baie cu cabină duş, hol mare; la etaj: 
3 dormitoare, baie, hol. Preţ 170.000 
EURO. Tel. 0733.757264.
Târgovişte, str. Prelungirea 
Luceafărului nr. 30! Casă, 2 camere 
mari, bucătărie, baie, îmbunătăţiri, 
apă, curent, teren 550 mp, anexe, 
şi o fundaţie nouă în curte, preţ 
55.000 EURO uşor negociabil. Tel. 
0733.476104.
Casă, str. Crişan, nr. 15 (fostă nr. 19). 
Rog seriozitate. Tel. 0721.268534.
Casă! Calea Domnească, aproape 
de Biserica Albă, 4 camere, baie, 
bucătărie, încălzire centrală, suprafaţă 
casă + teren 500 mp, preţ 90.000 
EURO negociabil. Tel. 0720.299359.
Casă cu teren 500 mp, zonă istorică, 
lângă Comisariat, str. Pârvan 
Popescu, nr. 14A, preţ negociabil. Tel. 
0723.639155.
Vând sau ofer spre închiriere casă şi 
două spaţii comerciale, str. Constantin 
Brâncoveanu, poziţie centrală, 
construcţie nouă, utilată complet pentru 
clinică, grădiniţă, birouri, firmă. Tel. 
0720.681264.

Casă cu teren 1.100 mp, Calea 
Domnească - Halta Teiş, zonă liniştită, 
toate utilităţile, teren 800 mp cu viţă 
de vie, solar, merită văzută. Tel. 
0728.223254 sau 0766.655129.

]
Gura Ocnitei - vand casa de vacanta: 
are 3 camere mari, bucatarie, baie, 
garaj, magazie, foisor, beci, toate 
utilitatile, amplasata stradal; are 
teren 2400mp cu vie si pomi fructiferi. 
Pret 40.000 euro negociabil. Tel.: 
0733.593386, 0244.521440.
Căsuţă cu 2 camere, construcţie 
1994, toate facilităţile, boiler baie, 
pe gaze (marca Dedeman), VALEA 
VOIEVOZILOR, nr. 198, lângă barieră. 
Tel. 0729.123759.
TĂTĂRANI! Casă 3 camere, baie, 
bucătărie, 2 holuri, teren 2.000 
mp, pădure alături 2.500 mp, toate 
utilităţile, verdeaţă, asfalt, trafic redus. 
Tel. 0723.032009.
IEDERA la intrarea dinspre Moreni! 
Casă 100 mp, 3 camere, baie, 
bucătărie, cu anexe, toate utilităţile, 
teren intravilan 275 mp, preţ 29.600 
EURO. Tel. 0721.516127.
VALEA VOIEVOZILOR, lângă barieră! 
Căsuţă 2 camere, bucătărie, toate 
utilităţile, construcţie 2004, boiler 
gaze. Tel. 0729.045691.
SĂCUENI - în centrul satului, la DN 
Târgovişte - Ploieşti! Casă 8 camere, 8 
focuri de gaze, baie, bucătărie, garaj, 
grădină, anexe, total 2.700 mp, preţ 
la faţa locului. Tel. 0762.616362 sau 
0767.168135.
DOICEŞTI, str. Gării! Casă, 2 camere, 
bucătărie, hol, cămară, 644 mp 
total teren, apă, curent, gaze, preţ 
negociabil. Tel. 0722.309463.
RĂZVAD! Casă din cărămidă cu 2 
camere, baie, bucătărie, terasă BCA, 
renovată cu plasă de Buzău, şapă 
turnată în camere, instalaţii electrică şi 
sanitară noi, acoperiş şi gard noi, teren 
700 mp, preţ 42.000 EURO negociabil. 
Tel. 0723.802791.
RÂU ALB, str. Bărbos! Casă, 
suprafaţă 40 mp, 2 camere, 
bucătărie, hol, racordată la energie 
electrică, construcţie din BCA, 
terenul în suprafaţă de 2.100 mp. Tel. 
0723.357084.

ULIEŞTI, DB! Casă cărămidă, 150 mp 
utili, 4 camere, baie, bucătărie, pivniţă, 
canalizare, apă, curent, mansardă 
nefinalizată, teren cu livadă 2.000 mp 
sau schimb cu apartament 2 camere 
în Târgovişte sau Bucureşti. Tel. 
0726.804591.

VLĂDENI, DB! Casă cu teren 416 
mp, 2 camere mari, hol, în construcţie, 
utilităţi la poartă, ieşire la strada 
principală, preţ 600.000 lei. Tel. 
0799.074429.

ŞOTÂNGA, str. Valea Popii, nr. 2! 
Vând casă. Tel. 0724.954284.

RÂNCACIOV! Casă, 3 camere, sală, 
curent, apă în casă şi în curte, gaze la 
poartă, teren 1.000 mp, ieşire la strada 
principală. Tel. 0727.698854.

Casă de vacanţă P+E, rustic, 
amplasată în livadă, 1.485 mp, 
comuna LUCIENI, zonă retrasă, toate 
utilităţile, preţ 32.000 EURO. Tel. 
0722.463850.

VĂCĂREŞTI, str. Principală! Casă, 
teren 2.200 mp, apă, gaze, curent 
electric, preţ 40.000 EURO. Tel. 
0725.971954.

FOARTE URGENT! Casă la 9 km de 
Târgovişte (aproape de VIIŞOARA), 
construcţie 2012, P+M, 2 camere şi 
bucătărie, toate utilităţile, total teren 
400 mp, preţ 17.000 EURO negociabil. 
Tel. 0757.201399.

DOICEŞTI! Casă, 3 camere, baie, 
sobe de teracotă, gaze în curs, izolată 
termic nou, teren total 240 mp, în 
apropiere de şoseaua principală, Aleea 
Sinaia, zonă liniştită, ieşire la drum 
asfaltat sau schimb cu apartament în 
Târgovişte, etaj 1 sau 2, zonă liniştită, 
plus diferenţă. Tel. 0721.150600.

VĂCĂREŞTI, str. Poliţiei, nr. 259! 
Casă 3 camere, hol, dependinţe, 
teren 1.000 mp, preţ 25.000 EURO 
negociabil. Tel. 0736.759370.

GURA OCNIŢEI! Casă de vacanţă, 3 
camere mari, bucătărie, baie, garaj, 
magazie, foişor, beci, toate utilităţile, 
amplasată stradal, teren 2.400 mp 
cu vie şi pomi fructiferi, preţ 40.000 
EURO negociabil. Tel. 0733.593386 
sau 0244.521440.

Sat FIERBINŢI, comuna ŞELARU, 
DB, la 25 km de Găeşti şi 90 km de 
Bucureşti! Casă paiantă, demolabilă, 
2 camere, teren 1.900 mp, deschidere 
150 m la strada principală, energie 
electrică, puţ în curte, pomi, zonă 
liniştită, preţ 6 EURO/mp teren 
negociabil. Tel. 0722.299439.

ULMI! Casă, str. Principală nr. 331. 
Rog seriozitate. Tel. 0721.268534.

URGENT! GURA OCNIŢEI - şoseaua 
Principală! Casă, 4 camere, hol 12 m, 
baie, bucătărie, teren 1.350 mp, apă, 
curent, gaze, renovată de la zero, 
uşi noi, totul nou, preţ 40.000 EURO 
negociabil. Tel. 0721.210900.

DRAGOMIREŞTI (ZONĂ 
CENTRALĂ)! VÂND LA PREŢ 
NEGOCIABIL IMOBIL CASĂ CU 3 
CAMERE ŞI DEPENDINŢE (HOL, 
BAIE, BECI), CU SUPRAFAŢĂ 
CONSTRUITĂ DE 75 MP, 
RACORDATĂ LA UTILITĂŢI (GAZE, 
ENERGIE ELECTRICĂ, APĂ), 
ÎMPREUNĂ CU TEREN SUPRAFAŢA 
1.391 MP, CURŢI-CONSTRUCŢII 
ŞI GRĂDINĂ (VIŢĂ DE VIE, POMI 
FRUCTIFERI). Tel. 0787.826237.
COMIŞANI! Casă cu ieşire la 
heleşteul mare, 6 camere, beci, pătul, 
puţ în curte, curent. La poartă: gaze, 
apă, canalizare, deschidere 37 m, 
teren 5.228 mp, preţ 55.000 EURO 
negociabil. Tel. 0723.098448 sau 
0732.089711.
COBIA - GHERGHIŢEŞTI! Casă cu 
teren şi curte, poziţie excelentă, ieşire 
la stradă, zonă cu multă verdeaţă, apă 
şi curent, preţ bun. Tel. 0720.927968.
GĂEŞTI! Casă, gaze, canalizare, 
construcţie 1997, suprafaţă utilă 50 
mp, teren 200 mp, garaj, aproape 
de gară sau schimb cu garsonieră 
Bucureşti sau Titu, maxim etaj 2. Tel. 
0763.535774.
Casă bătrânească, cu teren aferent 
5.400 mp, DOICEŞTI, toate utilităţile, 
preţ 27.000 EURO. Tel. 0733.906273.
MĂNEŞTI! Teren arabil, 9.200 mp, 
punctul POGOANE, aşezat între 
localităţile MĂNEŞTI şi GHEBOIENI, 
la proximativ 300 m de şoseaua 
Târgovişte - Câmpulung, preţ la 
vedere. Tel. 0733.962185.
MORTENI! Casă 5 camere, baie, 
bucătărie, canalizare, apă curent, 2 
puţuri apă potabilă, panou solar apă 
caldă, grădină pomi fructiferi, solar, 
fântână arteziană, teren 2.500 mp, 
zonă centrală, preţ negociabil sau 
schimb cu apartament 2 camere în 
Târgovişte, etaj 1-2, plus diferenţă. 
Tel. 0723.612194.
Casă cu etaj, central, GURA OCNIŢEI, 
8 camere mari şi înalte, 2 balcoane, 
4 săli, dependinţe, posibilitate 
privatizare, cadastru efectuat, teren 
aferent 2.000 mp, gaze, apă, curent 
electric, preţ 71.000 EURO negociabil. 
Tel. 0726.260069.
GURA ŞUŢII! Casă cu teren 4.000 mp, 
deschidere la drum 40 m, acte la zi, 
utilităţi la poartă. Tel. 0245.615534 sau 
0726.702101.
TĂTĂRANI, GHEBOIENI! Casă 
bătrânească cu teren 1.400 mp, preţ 
20.000 EURO. Tel. 0721.404366.
MORENI! Casă nouă, subsol, parter, 
etaj, mansardă, teren 1.200 mp, toate 
utilităţile trase, cadastru la zi; mobilă 
sufragerie; 6 cauciucuri 175x65x14; 
VW Passat, fabricaţie 2013, dotări full. 
Tel. 0722.404129 sau 0724.776280.

(
Teren 2.600 mp, PRISEACA, 
extravilan, preţ 1 EURO/mp. Tel. 
0763.323353.
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SUPER OFERTĂ! Măneşti la intrare, 
vând (eventual închiriez) imobil 150 mp, 3 camere, 50 mp 

�ecare, termopan, pereţi groşi, de cărămidă, actual 
depozit de mere (fosta simigerie CAP Măneşti), terasă 

acoperită, utilităţi, alei ciment, gard, total teren 250 mp, 
pretabil spaţiu comercial, depozit, service auto sau 

transformare în locuinţă, preţ 27.000 EURO. 

Relaţii la telefon 0727.229179.



Vând teren zonă agrement vizavi de 
baza de agrement, suprafață 1250 
mp, cu utilități la marginea terenului. 
Deschidere la stradă 12 m cu lățire 
spre 14 m. Preț negociabil. TEL. 
0727.217079.
600 mp teren intravilan, curţi - 
construcţii cu utilităţi, asfalt, zona noul 
MALL Dâmboviţa, preţ 80 EURO/mp. 
Tel. 0721.268568.
Teren 2.500 mp, SAGRICOM, vizavi 
de blocuri, deschidere 19 m la strada 
principală, toate utilităţile la stradă, 
preţ 45 EURO/mp. Tel. 0722.229465.
PRISEACA! Teren extravilan, 4.200 
mp, zona Platforma oţelăriei, preţ 
5.000 EURO. Tel. 0763.323353.
Teren 1.000 mp, Târgovişte, str. Prof. 
Cornel Popa, în spatele Parcului 
Chindia, zona amenajată. Tel. 
0730.939024.
VÂND LA PREŢ NEGOCIABIL 
TEREN INTRAVILAN ÎN SUPRAFAŢĂ 
DE 1.762 MP, CU DESCHIDERE 
LA CALEA DE ACCES 44,50 M, 
AMPLASAT ÎN TÂRGOVIŞTE, ÎN 
VECINĂTATEA MAGAZINULUI 
LEROY MERLIN. Tel. 0787.826237.
Teren intravilan, 500 mp, str. Morilor, în 
spate la vile înşiruite, utilităţi la poartă, 
deschidere 12 m la stradă, zonă în 
construcţie, la 5 minute de mers pe jos 
de centrul oraşului, ideal pentru casă, 
preţ 67 EURO/mp. Tel. 0724.259690.
Zona REDIE (în spatele platformei 
OŢEL INOX) teren extravilan, 2.600 
mp, T30, P415, preţ 3.000 EURO. Tel. 
0763.323353.
VÂND teren pe ALEEA MÂNĂSTIRII, 
pana in calea ferata pe partea stanga 
pe sensul de mers dinspre Târgoviste 
spre Aleea Mânăstirii, teren vecin cu 
Cartierul de vile al Dianei Duțescu, 
la nr 21C. Are deschidere de 5 mp la 
strada principala prin Alee de acces, 
în suprafata totala de 6.500 mp, 
eventual parcelabil in loturi nu mai 
putin de 2.000 mp, toate utilitatile la 
fata locului, 20 EURO mp, negociabil 
in functie de suprafata achizitionata, 
acte la zi, telefon 0722862526, direct 
proprietar fara Agentii Imobiliare 
sau Intermediari. ROG Si OFER 
SERIOZITATE!!!!
5.100 mp teren intravilan, centura 
TÂRGOVIŞTE, vizavi de Dâmboviţa 
MALL, în imediata vecinătate a 
sensului giratoriu, deschidere stradală 
43,53 m, proprietar, acte în regulă, 
toate utilităţile. Tel. 0735.029683.
Teren zona SARO (SERE), acces 
la calea ferată, 5.000 mp. Tel. 
0728.223254.
Teren zona Campus Universitar 
(DEDEMAN), 300 mp (6 m x 50 m). 
Tel. 0728.223254.
Teren 10.000 mp, respectiv 1.000 mp 
teren extravilan, cartier Priseaca. Tel. 
0245.214731 sau 0729.363920.
Teren 2.500 mp pădure, vizavi de 
Campingul cartier Priseaca. Tel. 
0245.214731 sau 0729.363920.

Teren 8.800 mp şi 1 ha pădure în 
prelungirea acestuia, ambele situate 
în cartier Priseaca. Tel. 0245.214731 
sau 0729.363920.
Teren intravilan 6.650 mp, deschidere 
36 m, str. Soarelui, cartier Priseaca, 
toate facilităţile. Tel. 0245.214731 sau 
0729.363920.
Teren ultracentral, certificat 
urbanism, 700 mp, toate utilităţile. Tel. 
0723.362642 sau 0765.276226.
OFERTĂ SUPER! URGENT! Teren 
zona Priseaca, 120.000 mp (12 ha), 
parcelat 600 mp şi 1.000 mp, cadastru, 
intabulare, certificat urbanism. Tel. 
0723.362642 sau 0765.276226.
PRISEACA! Teren intravilan 11.420 
mp, deschidere 42 m, str. Soarelui, 
toate facilităţile. Tel. 0245.214731 sau 
0729.363920.
Teren 5.800 mp, 18 m deschidere, 
str. Soarelui, Cartier Priseaca. Tel. 
0245.214731 sau 0729.363920.

)
PRISEACA, teren 540 mp intravilan, 
1900 mp extravilan, utilități la stradă, 
posibilități parcelare, preț 11.900 
EURO negociabil. Tel: 0745.025705.
SAT MATRACA, lângă cartier vile. 
VÂND teren intravilan, 1700 mp, 35 
EURO/mp, parcelabil, utilități, gaze, 
curent, canal. Tel: 0766.346699.
Vând teren 10.000 mp, sat MATRACA, 
utilităţi, deschidere 34 m, 2 ieşiri, 
şoseaua Târgovişte - Lazuri. Tel. 
0766.346699.
VALEA LUNGĂ CRICOV! Terenuri, 
preţ la faţa locului. Tel. 0721.011168.
FIENI, sat COSTEŞTI, zona târgului! 
Teren 2.200 mp, preţ 5 EURO/mp. Tel. 
0726.328852.
DRAGOMIREŞTI! Teren 7.500 mp, 
preţ 15 EURO/mp, vizavi de Hanul 
Logofătului. Tel. 0724.187357.
Teren intravilan, 10.000 mp, comuna 
ANINOASA, parcelabil a 1.000 mp, 
proprietar, preţ 25 EURO/mp. Tel. 
0721.268568.
Teren arabil, fertil, extravilan, 14.000 
mp, pretabil cultivare legume, lângă 
satul SĂLCIOARA. Tel. 0733.757264.
ULMI - DIMOIU! Teren extravilan, 
9.000 mp, pretabil legumicultură, preţ 
1 EURO/mp. Tel. 0723.640750.
RĂZVAD, str. Revedenţa! Teren 
intravilan 1.000 mp, utilităţi la stradă, 
preţ 15 EURO/mp. Tel. 0723.640750.
RĂZVAD, str. Redevenţa! Teren 
intravilan 3.000 mp, drum de servitute 
pe ambele părţi, preţ 12 EURO/mp. 
Tel. 0723.640750.
Teren casă 600 mp, zona MATRACA - 
ULMI, deschidere 20 m, intravilan, preţ 
30 EURO/mp. Tel. 0765.599053.
BRĂTEŞTI, DN 71! Teren 5.000 mp, 
deschidere 29 m, între ARCTIC şi 
intrarea în sat, aproape de case, 
utilităţi la strada principală, preţ 12 
EURO/mp. Tel. 0722.229465.

Teren extravilan, 2.380 mp, pe 
şoseaua Băleni - Nucet, deschidere 
9,5 m la asfalt, stâlpi curent la 
capul locului, preţ negociabil. Tel. 
0726.376823.

IONEŞTI! Teren agricol, 15.000 
mp, în apropiere de autostrada 
Bucureşti - Piteşti, preţ negociabil. Tel. 
0727.712369.

Comuna BĂLENI, zonă centrală! 
Teren intravilan, 800 mp, utilităţi apă, 
gaze, curent, canalizare şi 1.250 
mp teren în afara comunei Băleni, 
posibil intravilan, zonă bună. Tel. 
0745.316968.

BEZDEAD! Teren intravilan, 7.600 
mp, toate utilităţile, preţ 3 EURO/mp 
negociabil. Tel. 0721.474756.

BUCŞANI! Teren 1.600 mp între 
case, deschidere 13,30 m la strada 
Principală, utilităţi la stradă, preţ 
negociabil. Tel. 0721.746093.

MOŢĂIENI! Teren, 300 mp, punct 
barieră - baraj, preţ 7 EURO/mp. Tel. 
0723.357084.

Sat COBORÂŞ, comuna RACIU! 
Teren intravilan, 5.000 mp, deschidere 
13 m, toate utilităţile la poartă, ieşire la 
şoseaua principală spre LUCIENI, preţ 
17.000 EURO. Tel. 0033.645898687 
sau 0735.388086.

VALEA LUNGĂ - CRICOV! Teren 
intravilan, 2.000 mp, zonă centrală, 
deschidere drum de acces 70 m, 
utilităţi, ideal pentru construcţia 
unei case. Tel. 0724.011580 sau 
0727.824486.

RĂZVAD - str. Gării! Teren intravilan, 
1.000 mp, deschidere 14 m, preţ 
negociabil. Tel. 0732.395645.

VOINEŞTI! Teren extravilan, 8.000 mp, 
cu posibilitate de irigare, ideal pentru 
solarii şi plantaţii, preţ negociabil. Tel. 
0736.485457.

VOINEŞTI! Teren intravilan, 2.200 mp, 
cu pomi fructiferi pe rod, ideal pentru 
construcţie casă, preţ la faţa locului. 
Tel. 0736.485457.

URGENT, PUCIOASA, (lângă Parc)! 
Teren 1.300 mp, toate facilităţile, 
cadastru făcut, merită văzut. Preţ 
negociabil. Tel. 0747.469880 sau 
0748.931137.

DRAGOMIREŞTI, sat UNGURENI! 
Teren intravilan, suprafaţă 1.957 mp, 
deschidere 17,7 m, utilităţi la poartă, 
preţ 20.000 EURO. Tel. 0722.654127.

VALEA VOIEVOZILOR, aproape de 
calea ferată! Teren intravilan, 600 mp, 
deschidere 8 m, utilităţi la 100 m, preţ 
12 EURO/mp. Rog seriozitate. Tel. 
0720.905620.

ŞOTÂNGA! Teren intravilan, arabil, 
punct Ciobani, 1.100 mp, ofer cadastru, 
preţ 3.000 lei. Tel. 0722.260652.

1 ha pădure, SĂLCIOARA, preţ 
5.000 EURO uşor negociabil. Tel. 
0733.757264.

Teren intravilan, 759 mp, VIFORÂTA, 
deschidere 18,5 m, intrare pe la 
şcoală, cadastru efectuat, apă, curent 
la poartă, gaze la 70 m distanţă, situat 
în spatele parcului pentru copii pe 
strada spre Mănăstirea Viforâta, preţ 
13.000 EURO. Tel. 0726.787782.
FOARTE URGENT! VALEA LUNGĂ! 
Teren intravilan 1.100 mp, toate 
facilităţile, zonă de deal, construibil, 
acte la zi, cadastru, preţ 5.500 EURO 
negociabil. Tel. 0770.922091.
VALEA VOIEVOZILOR! Teren 
intravilan, 2.150 mp şi 1.180 mp, 
str. T. Vladimirescu lângă Parcul de 
rezervoare, preţ 2,50 EURO/mp uşor 
negociabil. Tel. 0767.330788.
DRAGOMIREŞTI, sat Decindeni! 
Teren intravilan, 3.000 mp, preţ 
negociabil. Tel. 0784.933807.
UNGURENI - DRAGOMIREŞTI, lângă 
transformator! Teren livadă cu pomi, 
3.000 mp, preţ la faţa locului. Tel. 
0784.933807.
DRAGOMIREŞTI, lângă Hanul 
Logofătului! Pădure, 9.000 mp, 
deschidere 90 m. Tel. 0784.933807.
Teren agricol, 5.500 mp, situat între 
Gura Ocniţei şi Adânca, deschidere la 
strada principală. Tel. 0730.939024.
URGENT DE VÂNZARE! 
DRAGOMIREŞTI, teren 2.444 mp, în 
apropiere de terenul de fotbal, ieşire la 
strada principală, toate utilităţile. Tel. 
0733.168226.
URGENT DE VÂNZARE! Teren 
DRAGOMIREŞTI, 2.444 mp la 300 m 
între vile, str. Silozului, toate utilităţile, 
ieşire la strada principală. Tel. 
0733.168226.
FOARTE URGENT! MATRACA! Teren 
extravilan, 4.300 mp, preţ 3 EURO/mp 
negociabil. Tel. 0721.298734.
Teren pădure 2.500 mp, RĂSCĂIEŢI, 
preţ 10.000 lei. Tel. 0763.683865.
Teren cu pomi, extravilan, 12.000 
mp, cu ieşire la stradă, în punctul 
IAMANDOAICA, sat Cucuteni, 
Comuna MOŢĂIENI, Dâmboviţa. Tel. 
0729.003578.
SĂCUENI! Teren extravilan, 10.000 
mp, în luncă, preţ 1 EURO/mp. Tel. 
0762.616362 sau 0767.168135.
SĂCUENI! Teren 20.000 mp, la 
intrarea dinspre Târgovişte, pretabil 
construcţii, locuinţă, utilităţi în 
apropiere, preţ 5 EURO/mp negociabil. 
Tel. 0762.616362 sau 0767.168135.
RĂZVAD! Teren extravilan, 800 mp, 
T130, P3256, preţ 1.000 EURO. Tel. 
0763.323353.
VALEA VOIEVOZILOR! Teren 
intravilan, str. Tudor Vladimirescu, în 
apropiere de halta CFR, 1.000 mp, 
cadastru, preţ 2 EURO/mp negociabil. 
Tel. 0723.404682.
URGENT! VALEA VOIEVOZILOR! 
Terenuri intravilane arabile, str. 
Baranga, 6.000 mp şi 2.400 mp, 
alăturate, cadastru efectuat, utilităţi, 
preţ 2 EURO/mp negociabil. Tel. 
0723.404682.
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Vând sau închiriez teren agricol 
extravilan, 3.600 mp, cu cadastru 
făcut, pentru accesare Fonduri 
Europene, etc, pământul este fertil, 
chişai, în apropiere de Târgovişte. Tel. 
0724.097793.
Sat FIERBINŢI, comuna ŞELARU, 
DB, la 25 km de Găeşti şi 90 km de 
Bucureşti! Teren 1.900 mp cu casă 
paiantă, demolabilă, 2 camere, 
deschidere 150 m la strada principală, 
energie electrică, puţ în curte, pomi, 
zonă liniştită, preţ 6 EURO/mp teren 
negociabil. Tel. 0722.299439.
Teren la ieşirea din RĂZVAD 
spre MORENI, la şosea, 2.300 
mp, deschidere 22,4 m, utilităţi la 
poartă, lângă case, pod beton. Tel. 
0723.059011.
Teren extravilan, 3.333 mp, 8,7 m 
deschidere la DN71 Târgovişte - 
Bucureşti, în vecinătatea fabricii 
CURENT METAL şi la 2 km de fabricile 
ARCTIC/BEKO şi KABLUTRONIK, 
cadastru şi acte la zi, preţ 10 EURO/
mp. Terenul poate fi folosit cu destinaţie 
de spaţii pentru producţie şi servicii, 
clădiri birouri. Tel. 0730.068518.
VALEA VOIEVOZILOR! Teren 2.500 
mp, str. Lt. Marinescu, preţ 10 EURO/
mp, acte la zi. Tel. 0763.658482.
Vând sau închiriez teren agricol 
extravilan, GURA ŞUŢII. Tel. 
0724.097793.
RĂZVAD, str. Ploieşti! Teren 2.300 mp, 
utilităţi la poartă, ieşire la şosea, preţ la 
faţa locului. Tel. 0726.659696.
HALTA MOVILA, DÂMBOVIŢA! Teren 
1.000 mp, intravilan, la 20 km de 
Târgovişte şi 60 km de Bucureşti, ieşire 
la strada principală, posibilităţi apă, 
gaze, curent în apropiere, preţ 10.000 
EURO. Tel. 0768.617730.
GURA OCNIŢEI - vizavi de Şcoala 
Ochiuri! Teren 2.500 mp la şosea, 
deschidere 16 m, toate utilităţile la 
poartă, preţ 7.500 EURO negociabil. 
Tel. 0723.884482 sau 0730.468315.
Teren extravilan, 2.500 mp, sat 
RĂZVADUL DE JOS, str. Gării, zona 
Câmpeanu. Tel. 0726.880728 sau 
0758.028931.
PERŞINARI, şoseaua spre 
SPERIEŢENI! Teren arabil 2 ha, 
preţ convenabil la faţa locului. Tel. 
0724.607910.
FOARTE URGENT! Teren intravilan, 
8.000 mp, ANINOASA, în livada cu 
pomi, deschidere 35 m, acte la zi, 
merită văzut, preţ la faţa locului. Tel. 
0766.347764.
MOGOŞEŞTI! Teren, 4.000 mp 
intravilan, apă, curent, asfalt; teren 
10.000 mp intravilan, apă, curent, 
asfalt. Tel. 0723.209594.
COMIŞANI! Teren extravilan, pe 
BRĂTEASCA, 9.551 mp, preţ 4 EURO/
mp negociabil. Tel. 0723.098448 sau 
0732.089711.
COMIŞANI! Teren la malul gârlei, 
2.500 mp, extravilan, preţ 4 EURO/
mp negociabil. Tel. 0723.098448 sau 
0732.089711.
COMIŞANI! Teren extravilan,la malul 
gârlei, lângă fântână, 2.500 mp, 
extravilan, preţ negociabil 4 EURO/mp. 
Tel. 0723.098448 sau 0732.089711.

COMIŞANI! Teren extravilan, aproape 
de Pădurea Iuda, 8.800 mp, preţ 4 
EURO/mp negociabil. Tel. 0723.098448 
sau 0732.089711.
COMIŞANI! Teren intravilan, şoseaua 
stânga la DN Târgovişte - Bucureşti, 
5.000 mp, preţ 10 EURO/mp negociabil. 
Tel. 0723.098448 sau 0732.089711.
COMIŞANI! Teren extravilan, la NUCI, 
5.000 mp, preţ 4 EURO/mp negociabil. 
Tel. 0723.098448 sau 0732.089711.
LAZURI! Teren extravilan, 3.200 
mp, în apropiere de fostul SMA. Tel. 
0723.209594.
ULMI! Teren intravilan 1.600 mp, zona 
YANLUX, la cerere poate fi lotizat, 400 
mp, 600 mp, 800 mp,1000 mp etc. Tel. 
0720.705655.
GĂEŞTI! Teren extravilan, 2.200 mp, 
str. Progresului, preţ 3 EURO/mp. Tel. 
0744.320294.
Pe raza comunei HULUBEŞTI! Teren 
extravilan, 3 ha, preţ 20.000 lei. Tel. 
0727.885946.
MOGOŞEŞTI! Teren, 4.000 mp 
intravilan, apă, curent, asfalt. Tel. 
0723.209594.
RĂZVADUL DE SUS, Punctul Obştea 
Rodica, în spatele PECO! Teren 4.650 
mp, cadastru făcut, preţ 4 EURO/
mp negociabil. Tel. 0762.625040 sau 
0762.617487.
Teren intravilan de casă, 2.000 mp, 
în spatele şcolii din RÂNCACIOV. Tel. 
0726.880728 sau 0758.028931.
Teren, 1.300 mp, cu construcţie de 
472 mp, plus teren 2.150 mp, pe 
serpentinele Mănăstirii Dealu. Tel. 
0732.768894.
GĂEŞTI! Teren extravilan, 5.000 mp, 
peste Potop în dreptul Stadionului, preţ 
negociabil. Tel. 0727.353351.
OCNIŢA! Teren de casă, 850 mp, apă, 
gaze, energie electrică la poartă, preţ la 
faţa locului. Tel. 0722.143322.
VALEA VOIEVOZILOR! Str. Ing. 
Bruneanu, suprafaţă 4.700 mp teren 
intravilan agricol, preţul zonei. Tel. 
0722.143322.
Teren 5.000 mp, extravilan, în plantaţie 
la MOGOŞEŞTI. Tel. 0723.747905.
MĂNEŞTI! Livadă cu meri Ionatan, 
1.800 mp, punctul BRÂNCOVEANCA, 
la 75 m de şoseaua Târgovişte - 
Câmpulung, preţ la vedere. Tel. 
0733.962185.
8 ha pădure seculară, cadastru 
pentru toată suprafaţa, pe drumul 
GEANGOEŞTI - DRAGOMIREŞTI, 
deschidere la şosea 250 m. Tel. 
0723.747905.
ADÂNCA! Grădină, 1.600 mp, 
deschidere 20 m, extravilan, acces 
curent electric, str. Bucşani, nr. 38, în 
spatele curţii, preţ 3 EURO/mp. Tel. 
0721.880974.

ANINOASA - VIFORÂTA! Teren 
intravilan, la 2,5 km de Târgovişte, 
5.046 mp, deschidere 17 m, str. Zorilor, 
utilităţi disponibile în apropiere, apă, 
gaze, curent, canalizare, asfalt, acte 
la zi, cadastru, preţ 11 EURO/mp 
negociabil. Tel. 0742.965251.
VALEA VOIEVOZILOR! Foarte 
URGENT! Teren intravilan, 1.700 mp, 
deschidere 20 m, acte la zi sau schimb 
cu apartament 2 camere, Târgovişte. 
Tel. 0766.347764.
BRĂTEŞTI, teren 5.800 mp, DN 
Târgovişte - Bucureşti, 7 km de 
Târgovişte. Tel. 0734.644042.

*
BRAŞOV! Garsonieră, zonă centrală 
lângă Universitate, vedere spre Tâmpa, 
31 mp, etaj 9, renovată, instalaţii 
schimbate, uşă metalică, centrală 
termică, complet mobilată, totul nou, 
preţ 55.000 EURO. Tel. 0723.059011.
COSMINELE - PRAHOVA! Teren 2,14 
ha, fâneaţă. Tel. 0724.570072.
COSMINELE - PRAHOVA! Pădure 
2 ha, foarte veche, stejar şi fag. Tel. 
0724.570072.
MĂNEŞTI, sat ZALHANA, PRAHOVA! 
Casă 5 camere, acoperiş tablă, beci, 
curent, apă, teren total 1.000 mp închis 
cu gard de tablă, str. Bisericii nr. 9, preţ 
33.000 EURO neg. Tel. 0722.916358.
MĂNEŞTI, sat ZALHANA, PRAHOVA! 
Teren intravilan, cămin de casă, 4.200 
mp, toate utilităţile la poartă, preţ 20.000 
EURO negociabil. Tel. 0722.916358.
BUCUREŞTI! Garsonieră sector 2, 
zona Obor Nou, în spatele Colegiului 
Iulia Haşdeu, 31 mp, etaj 10, complet 
renovată, instalaţii schimbate, 
parchet, uşă metalică, aer condiţionat, 
termopane, anvelopată, fără risc 
seismic, complet utilată şi mobilată, 
totul nou, preţ 55.000 EURO. Tel. 
0723.059011.
CÂMPULUNG MUSCEL, ARGEŞ! 
Casă + teren 780 mp sau schimb cu 
apartament 2 camere în Târgovişte 
plus diferenţă. Tel. 0745.320239.
BACĂU - comuna GÂRLENI, str. Racila 
nr. 69! Vilă P+2, 360 mp suprafaţă 
locuibilă, 110 mp balcoane laterale, 
termopan, curent, puţ în curte, teren 
1.400 mp cu 20 brazi şi pomi fructiferi, 
preţ negociabil. Tel. 0731.514640 sau 
0728.553357.
BRĂILA! Casă 4 camere, 2 bucătării, 
baie, utilităţi, teren total 300 mp sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, 
etaj 1, confort I, TÂRGOVIŞTE 
sau PLOIEŞTI + diferenţă. Tel. 
0720.118044.

URGENT! BREAZA, PH! Casă 6 
camere, 2 băi, 3 terase, încălzire 
centrală, gresie, faianţă, parchet, preţ 
100.000 EURO. Tel. 0799.058517.
MĂGURELE - PH! Casă 3 camere, 
bucătărie, baie, cămară, beci, 2 holuri, 
terasă, garaj, termopan, parchet, 
sobe teracotă, curent, apă, cablu, 
plus anexe, teren 1.000 mp cu pomi 
fructiferi, viţă de vie, preţ negociabil. 
Tel. 0790.525317.

+
Cumpăr apartament 2 camere, etaj 
1 sau 2, zonele MICRO 9 sau Aleea 
Trandafirilor, bloc din cărămidă. Tel. 
0701.244202.
Cumpăr garsonieră, zona MICRO 
9 sau MICRO 6, ofer preţ bun. Tel. 
0724.097793.
Caut garsonieră sau apartament mic, 
zonă bună, pentru cumpărare, în 
Târgovişte. Tel. 0720.927968.

,
Schimb teren intravilan cu apartament, 
maşină sau casă şi variante. Tel. 
0765.276226 sau 0723.362642.
Schimb apartament 2 camere, bloc 
9, etaj 2, MICRO 11, cu apartament 3 
camere, Târgovişte. Ofer diferenţă. Tel. 
0720.038479.
Schimb apartament 3 camere, 
decomandat, etaj 1, MICRO 3, mobilat 
cu mobilă ITALIA, cu apartament în 
Bucureşti. Tel. 0723.498022.
OCAZIE RARĂ! Schimb apartament 
3 camere, etaj 2, confort I, modern, 
evaluat la 70.000 EURO, lângă Liceul 
Constantin Cantacuzino, cu casă 
în Târgovişte sau împrejurimi. Tel. 
0799.335791.
ULIEŞTI, DB! Schimb casă cărămidă, 
150 mp utili, 4 camere, baie, bucătărie, 
pivniţă, canalizare, apă, curent, 
mansardă nefinalizată, teren cu livadă 
2.000 mp cu apartament 2 camere 
în Târgovişte sau Bucureşti. Tel. 
0726.804591.
Schimb garsonieră, 25 mp, MICRO 
9, str. Avram Iancu, etaj 3, proaspăt 
renovată, totul nou, gresie, faianţă, 
centrală nouă, preţ 29.500 EURO 
negociabil cu casă la ţară, Bungetu, 
Văcăreşti sau Dragomireşti. Tel. 
0799.377196.
CÂMPULUNG MUSCEL, ARGEŞ! 
Casă + teren 780 mp sau schimb cu 
apartament 2 camere în Târgovişte 
plus diferenţă. Tel. 0745.320239.
Schimb casă BRĂILA, 4 camere, 2 
bucătării, baie, utilităţi, teren total 300 
mp, cu apartament 2-3 camere, etaj 1, 
confort I, TÂRGOVIŞTE sau PLOIEŞTI 
+ diferenţă. Tel. 0720.118044.
DOICEŞTI! Schimb casă, 3 camere, 
baie, sobe de teracotă, gaze în curs, 
izolată termic nou, teren total 240 mp, 
în apropiere de şoseaua principală, 
Aleea Sinaia, zonă liniştită, ieşire 
la drum asfaltat cu apartament în 
Târgovişte, etaj 1 sau 2, zonă liniştită, 
plus diferenţă. Tel. 0721.150600.
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SUPER OFERTĂ! Măneşti la intrare, 
vând (eventual închiriez) imobil 150 mp, 3 camere, 50 mp 

�ecare, termopan, pereţi groşi, de cărămidă, actual 
depozit de mere (fosta simigerie CAP Măneşti), terasă 

acoperită, utilităţi, alei ciment, gard, total teren 250 mp, 
pretabil spaţiu comercial, depozit, service auto sau 

transformare în locuinţă, preţ 27.000 EURO. 

Relaţii la telefon 0727.229179.



Schimb casă GĂEŞTI, gaze, 
canalizare, construcţie 1997, suprafaţă 
utilă 50 mp, teren 200 mp, garaj, 
aproape de gară cu garsonieră 
Bucureşti sau Titu, maxim etaj 2. Tel. 
0763.535774.
Schimb garsonieră transformată în 
apartament, multiple îmbunătăţiri, 
MICRO 6, preţ 37.000 EURO cu casă 
în Priseaca, Dragomireşti, Decindeni 
sau Pârvuleşti. Tel. 0729.491417.
Schimb casă 3 camere, comuna 
VALEA LUNGĂ - Ogrea, cu garsonieră 
în Pucioasa, Moreni sau Fieni. Tel. 
0724.721964.
Schimb apartament 2 camere, 
semidecomandat, cu apartament 2, 3, 
4 camere decomandat, în Târgovişte, 
ofer diferenţă. Tel. 0766.347764.
Schimb teren intravilan, 1.700 mp, 
Valea Voievozilor, deschidere 20 m, 
acte la zi, cu apartament 2 camere, 
Târgovişte. Tel. 0766.347764.
Schimb apartament 4 camere, 
Târgovişte, cu apartament 2-3 camere, 
Bucureşti, Bd. Griviţei, Giuleşti, 
Crângaşi, bl. 41. Tel. 0726.286636.

-
Închiriez apartament cu doua camere 
zona micro 9 etajul 1, recent renovat 
și mobilat. Preț 1250 lei. Telefon 
0761.630630.
Ofer spre închiriere apartament 2 
camere, la casă, etaj 1, aproape de 
Hotel TOLEA. Tel. 0721.110201.
Închiriez garsonieră pe str. Laminorului 
renovată și mobilată, la etajul 1, în 
blocul cu mascați. 90 de euro. Tel: 
0727.745093 .
Ofer spre închiriere garsonieră pentru 
2 persoane, MICRO 12, chirie 450 lei/
lună. Tel. 0732.258241.
Ofer spre închiriere apartament 2 
camere complet mobilat și utilat, parter 
langa Școala nr. 8, chirie 1000 Ron. Tel: 
0726.378729.
BUCUREŞTI! Inchiriez apt. 2 camere, 
decomandat, mobilat si utilat, in sector 
5, zona Margeanului cu 350 euro/luna, 
usor negociabil. Relatii la telefon 0720-
564-611.
Ofer spre inchiriere in Targoviște 
apart. 2 camere, central, et. 2/4, recent 
amenajat, utilat și mobilat, preț 1200 lei, 
garanție 1 lună. Tel. 0744-836366
Primesc în gazdă o fată, condiţii foarte 
bune, MICRO 4, vizavi de Şcoala nr. 
10. Tel. 0766.312632.
Ofer spre închiriere apartament 2 
camere, complet mobilat şi utilat, CT, 
izolat termic, Calea Bucureşti, zona 
Tribunalul nou. Tel. 0737.341668.
Ofer spre închiriere garsonieră complet 
mobilată şi utilată, CT, Calea Bucureşti, 
zona Tribunalul Nou. Tel. 0737.341668.
Ofer spre închiriere apartament 2 
camere, MICRO 9, Piaţa 1 Mai, bloc 
din cărămidă, izolat exterior, utilat şi 
mobilat, CT, chirie negociabilă. Tel. 
0701.244202.

Ofer spre închiriere apartament 2 
camere, 37 mp, et. 3, călduros, centrală 
proprie, termopan, izolat termic, renovat 
recent, scară curată, chirie 1.000 lei/
lună, MICRO 9, lângă Piaţa 1 Mai, 
vizavi de PROFI. Tel. 0721.340237.

Ofer spre închiriere garsonieră confort 
I, MICRO 3, mobilată şi utilată. Tel. 
0721.829760.

Ofer spre închiriere garsonieră, 
nemobilată, MICRO 9, aproape de 
Şcoala nr. 8, chirie 100 EURO/lună + o 
lună garanţie. Tel. 0721.268568.

Primesc în gazdă (gratis), o fată, poate 
să aibă 1 sau 2 copii, contra menaj. Tel. 
0720.476500.

Ofer spre închiriere garsonieră 
decomandat confort1 str. Doctor 
Dumitru Oprescu, bloc 13, MICRO 
6, mobilat şi utilat, CT, chirie 120 
EURO/lună + o lună garanţie. Tel. 
0727.123773.

Doresc să primesc în gazdă 2 eleve, la 
casă, condiţii foarte bune, str. Nicolae 
Filimon, nr. 8, lângă Liceul Ienăchiţă 
Văcărescu. Tel. 0726.989407.

Ofer spre închiriere apartament 
2 camere, decomandat, zonă 
ultracentrală în Târgovişte, mobilat şi 
utilat. Tel. 0723.558110.

Ofer spre închiriere garsonieră, confort 
I, totul contorizat, curat, mobilat, 
frigider, aragaz, CT, MICRO 9, bloc 54, 
numai cu contract, chirie 700 lei/lună 
negociabil. Tel. 0728.252181.

Ofer spre închiriere apartament 2 
camere, complet mobilat şi utilat, 
MICRO 6. Tel. 0732.142075.

Ofer spre închiriere o cameră la casă 
cu etaj, intrare separată, pentru o fată 
sau un băiat, zona Liceul Carabella. 
Tel. 0734.494089.

Ofer spre închiriere apartament 2 
camere, vizavi de Catedrală, MICRO 
12, mobilat şi utilat, chirie 1.200 lei plus 
o lună garanţie. Tel. 0721.123949.

Primesc o fată în gazdă la casă cu 
curte, zonă centrală în Târgovişte. Tel. 
0730.915507.

Ofer spre închiriere garsonieră, în 
spatele Restaurantului VATRA, bd. 
Unirii, MICRO 6, nemobilată. Tel. 
0727.529555.

Ofer spre închiriere apartament 
2 camere, semidecomandat, bd. 
Independenţei, staţia Caraiman, etaj 
2, mobilat şi utilat complet, chirie 
1.100 lei/lună. Tel. 0769.683552 sau 
0730.273972.

Ofer spre închiriere cameră tip 
garsonieră, mobilată şi utilată, la curte, 
str. T. Vladimirescu, lângă Spitalul 
Judeţean. Tel. 0725.971954.

Pensionară, singură, primesc în gazdă 
2 băieţi, elevi de liceu, condiţii foarte 
bune, MICRO 6, preţ avantajos. Tel. 
0734.292101.

Ofer pentru închiriat 15.000 mp 
unui fermier, pro-bono, în ROVINE - 
PRISEACA. Tel. 0723.498022.

Ofer spre închiriere casă cu 4 camere, 
mobilată şi utilată, CT, curte, zona Piaţa 
1 Mai. Tel. 0730.915507.
Ofer spre închiriere apartament 
decomandat, 3 camere, MICRO 9, 
lângă Piaţa 1 Mai, mobilat şi utilat. Tel. 
0726.845432.
Ofer spre închiriere, unui băiat 
tânăr, cameră la curte, zona Spitalul 
Judeţean. Tel. 0730.915507.
Ofer spre închiriere casă 2 camere, 
baie, zonă liniştită, la ieşire din 
DOICEŞTI, în apropierea staţiei de 
autobuz. Tel. 0721.150600.
Ofer spre închiriere apartament 2 
camere, cartier CFR, etaj 5/7, cu 
lift, recent igienizat, complet utilat şi 
mobilat, chirie 300 EURO/lună plus 
avans o chirie. Tel. 0722.891219.
Primesc în gazdă elevi-băieţi, clasele 
IX-X, ofer toate condiţiile, la casă, 
aproape de Liceul Carabella şi Liceul 
Petru Cercel. Tel. 0724.115050.
Ofer spre închiriere numai la salariaţi, 
garsonieră complet mobilată şi 
utilată, BUCUREŞTI, Sector 3, zona 
DRISTOR, chirie 200 EURO/lună. Tel. 
0733.757264.
Ofer spre închiriere garsonieră, MICRO 
12, pentru 2 persoane. Chirie 450 lei/
lună. Tel. 0732.258247.
Ofer spre închiriere apartament 2 
camere, 45 mp, semidecomandat, etaj 
4/4, MICRO 9, mobilat şi utilat. Tel. 
0769.579888.
Ofer spre închiriere cameră la curte, 
zonă centrală Târgovişte, unei tinere. 
Tel. 0730.915507.
Ofer spre închiriere o cameră la casă, 
în spatele Primăriei, pentru elevi de 
liceu. Tel. 0245.611442.
Ofer spre închiriere o cameră la curte, 
toate condiţiile, lângă Liceul Carabella, 
unui elev de liceu clasa a IX-a. Tel. 
0742.285489.
Ofer spre închiriere garsonieră 
mobilată, utilată, zonă centrală 
Târgovişte, Bd. Independenţei, 
numai pentru persoane serioase. Tel. 
0724.097793.
Ofer spre închiriere apartament 3 
camere, zona MINISAT - MICRO 9, 
termen lung, chirie 200 EURO/lună. Tel. 
0762.222385.
Ofer spre închiriere apartament 2 
camere, MICRO 6, lângă Restaurant 
VATRA, chirie 800 lei/lună. Tel. 
0726.845432.
Ofer spre închiriere apartament 2 
camere, etaj 4, Aleea Trandafirilor, 
foarte aproape de Şcoala Coresi, 
complet mobilat, CT proprie, uşă 
metalică, termopan, chirie negociabilă. 
Tel. 0722.723321.
Ofer spre închiriere o cameră la casă, 
comuna Ocniţa, unei persoane care 
doreşte să cultive pământul şi să 
crească păsări, acces la toate utilităţile. 
Tel. 0730.939024.
Ofer spre închiriere casă 3 camere, 
comuna Ocniţa, racordată la gaze şi 
curent electric. Tel. 0730.939024.

Ofer spre închiriere cameră mobilată 
la curte cu intrare separată, str. T. 
Vladimirescu, lângă Spitalul Judeţean, 
pentru persoane serioase. Exclus 
familişti. Tel. 0725.971954.

Ofer spre închiriere cameră la curte 
pentru o persoană, zona Autogara 
ATIC. Tel. 0726.191721.

Primesc în gazdă eleve sau studente 
serioase, condiţii optime de bloc, zona 
PAVCOM. Tel. 0721.346864.

URGENT! Ofer spre închiriere 
apartament 2 camere, etaj 1, MICRO 
9, mobilat şi utilat, complet nou. Tel. 
0723.362642.

Primim în gazdă gratuit o femeie cu 
vârsta 50-60 ani, fără obligaţii familiale 
în schimbul companiei unei doamne 
cu vârsta de 80 ani, deplasabilă şi 
foarte lucidă, în TÂRGOVIŞTE. Tel. 
0245.630271 între orele 16-20.

Primesc în gazdă gratuit, (contra menaj 
şi gătit, cumpărături) în Târgovişte. Tel. 
0763.507423.

Ofer spre închiriere apartament 2 
camere, semidecomandat, mobilat şi 
utilat complet, etaj 5/6, cu lift modern, 
cartier rezidenţial Class Park, fără 
fumători şi animale de companie, oferim 
contract de preferat pe termen lung. 
Tel. 0727.171112 sau 0730.327984.

Ofer spre închiriere sau vând casă şi 
două spaţii comerciale, str. Constantin 
Brâncoveanu, poziţie centrală, 
construcţie nouă, utilată complet pentru 
clinică, grădiniţă, birouri, firmă. Tel. 
0720.681264.

Ofer spre închiriere apartament 2 
camere, parter, MICRO 11, pretabil 
sediu firmă. Tel. 0729.886848.

Ofer spre închiriere cameră mare, 
la curte, condiţii bloc, zonă centrală, 
pentru o doamnă peste 50 de ani. Tel. 
0722.912688.

Ofer spre închiriere garsonieră zona 
R.A.G.C. pentru o fată/băiat cu serviciu. 
Tel. 0729.867267.

URGENT! Ofer spre închiriere 
apartament 3 camere, parter, 2 băi, 
bucătărie, 2 holuri, parchet, gresie, 
termopan, gol, bloc 25B, str. Maior 
Oprescu Adrian, MICRO 3, Târgovişte, 
pretabil sediu firmă. Rog seriozitate. 
Tel. 0721.268534.

Ofer spre închiriere o cameră la bloc, 
pentru o domnişoară/băiat cu serviciu, 
zona Piaţa 1 Mai. Tel. 0729.867267.

Ofer spre închiriere apartament 2 
camere, în bloc cu MINISAT, mobilat 
şi utilat, CT, chirie 180 EURO/lună. Tel. 
0732.567687.

Primesc două fete în gazdă (studente 
sau eleve), MICRO 6, blocul cu Banca 
Transilvania, vizavi de Liceele 3, 4 şi 
Seminar, condiţii deosebite, linişte, 
centrală termică proprie, totul renovat, 
mobilat nou, izolat termic şi fonic. Ofer 
şi cer seriozitate. Tel. 0731.049496.
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Ofer spre închiriere o cameră în 
apartament cu 3 camere, tot confortul, 
lângă Liceul Cantacuzino, MICRO 11, 
la o persoană civilizată, spirituală, fără 
vicii. Tel. 0733.696530.
Ofer spre închiriere garsonieră, 
mobilată, complet utilată, CT, toate 
utilităţile, MICRO 9. Tel. 0724.709177.
URGENT! Închiriez apartament 2 
camere, etaj 1, zona Tribunalul nou, 
complet mobilat, complet utilat. Tel. 
0765.276226 sau 0723.362642.
URGENT! Ofer spre închiriere 
apartament 2 camere, etaj 1, complet 
renovat, dotat şi mobilat, zona 
Tribunalul nou. Tel. 0765.276226 sau 
0723.362642.

.
Caut să închiriez (pentru mine) o 
cameră în Târgovişte. Tel. 0732.591182.
Vreau o garsonieră cu chirie pentru 
mine, în Târgovişte, la un preţ rezonabil 
(NU AM EU DE INCHIRIAT!). Rog 
seriozitate! Tel. 0720.903029.

/
Ofer spre închiriere spaţiu comercial, 
stradal, 20 mp, Târgovişte, strada 
C-tin Brâncoveanu, MICRO 3. Tel. 
0772.072324.
Ofer pentru închiriat spaţiu comercial 
de 40 mp, la stradă, toate utilităţile. Tel. 
0723.498022.
Ofer spre închiriere spaţiu comercial 26 
mp, cu grup sanitar separat, Târgovişte, 
str. Tudor Vladimirescu nr. 43. Tel. 
0731.778992.
Ofer spre închiriere spaţiu 50 mp, bd. 
Unirii, bloc 64, scara B, parter, MICRO 
6. Momentan funcţionează un coafor. 
Tel. 0722.739918.
TÂRGOVIŞTE! Casă, 4 camere, baie, 
bucătărie, CT, curte 292 mp, zona 
Spitalul Judeţean, pretabil sediu firmă 
sau spaţiu comercial. Tel. 0730.915507.
Ofer spre închiriere spaţiu 30 mp + 
20 mp + depozit, str. Câmpulung nr. 
77D, toate utilităţile, vad format. Tel. 
0732.182834.
Ofer spre închiriere spaţiu 70 mp, toate 
utilităţile, pentru birouri, în Târgovişte. 
Tel. 0723.498022.
Vând apartament 3 camere, 
decomandat, mobilat complet cu mobilă 
CANADA, zona Parcarea PENNY - 
MICRO 11, parter, 2 intrări, pretabil 
sediu firmă, toate utilităţile, renovat 
complet, preţ 70.000 EURO negociabil. 
Tel. 0723.884482 sau 0730.468315.
Ofer spre închiriere hală 300 mp, cu 
300 mp curte, lângă OMV, ieşirea spre 
Bucureşti. Tel. 0728.025777.
Ofer spre închiriere apartament 2 
camere, parter, MICRO 11, pretabil 
sediu firmă. Tel. 0729.886848.

Ofer spre închirere o cameră la casă, cu 
ieşire la strada Col. Băltăreţu, vizavi de 
Şcoala de şoferi GIGALO, ultracentral, 
pretabil sediu firmă. Tel. 0732.567687.
Ofer spre închiriere spaţiu comercial, 
30 mp, VIIŞOARA, str. Principală nr. 23. 
Tel. 0732.100496.
Ofer spre închiriere spaţiu comercial, 
64 mp utili, 3 camere şi dependinţe, 
modern, centrală termică, parter, intrare 
separată din Calea Bucureşti, bl. O2, 
pretabil cabinet medical, avocatură, 
after school, coafor, alte activităţi. Tel. 
0722.827875 sau 0723.557773.
Vând sau închiriez cabinet stomatologic 
în Târgovişte, zona Dealu Mare, preţ 
20.000 EURO. Tel. 0730.045210.
Vând sau ofer spre închiriere casă şi 
două spaţii comerciale, str. Constantin 
Brâncoveanu, poziţie centrală, 
construcţie nouă, utilată complet pentru 
clinică, grădiniţă, birouri, firmă. Tel. 
0720.681264.

1
Ofer spre închiriere loc parcare în 
CLASS PARK, lângă M9, preţ foarte 
bun. Tel. 0728.025777.
URGENT! Ofer spre închiriere copertine 
(garaje) în zona Aleea Trandafirilor, 
Târgovişte. Tel. 0765.276226 sau 
0723.362642.

2
Două locuri de veci (amenajate, 
inclusiv cruce), cimitirul Simuleasa, preţ 
la vedere. Tel. 0728.274238.
Două locuri de veci, Cimitirul Central 
Târgovişte, peste pod, situate în 
spatele capelei. Tel. 0734.017003.
Două locuri de veci la Cimitirul 
Simuleasa, îngrădite, bordură de beton. 
Tel. 0721.150600.

3
Vând unitate centrala LG, cu 
procesor AMD ATHLON (Tm), LE-
1600, 2.20GHz, RAM: 2GB, Memorie 
U.C=500GB, Sistem Type: 32-bit, 
Placa video: NVIDIA, Ge Force 
7050PV  și Monitor Neovo, Rezoluție: 
1440×900×60 hertz, la prețul de 250 
lei. Tel. 0761.630630.
Vând Laptop HP i7. 0739.173036.
Vând laptop TOSHIBA. Tel. 
0722.288947.
Vând unitate calculator ASUS, folosită 
3 ani, piese originale, placă video 
NVIDIA, preţ 400 lei. Tel. 0761.942225.
Vând volan gaming GT-902, 
Narvo - Scorpion, preţ 200 lei. Tel. 
0740.195994.
Vând imprimantă matriceală EPSON, 
absolut nouă, pentru tipărire şi 
eliberare facturi. Tel. 0723.357084.

Vând copiator RICOH AFICIO MP 
1600, ca şi nou (copii efectuate 
1.100 bucăţi), preţ negociabil. Tel. 
0765.217931.
Vând unitate centrala LG ,cu 
procesor AMD ATHLON (Tm), LE-
1600, 2.20GHz, RAM: 2GB, Memorie 
U.C=500GB, Sistem Type: 32-bit, 
Placa video: NVIDIA, Ge Force 
7050PV  și Monitor Neovo, Rezoluție: 
1440×900×60hertz, la prețul de 250 
lei. Telefon 0761630630.
Vând laptop DELL 15", HD 500 GB, 4 
GB DDR 3 RAM, încărcător, preţ 400 
lei. Tel. 0760.548579.
Vând tastatură bluetooth Bluestork 
pentru PC, tabletă, telefon, TV, sigilată, 
preţ 50 lei. Tel. 0760.548579.
Vând HD calculator sau laptop, mufă 
groasă sau subţire, preţ 50 lei. Tel. 
0760.548579.
Vând calculator PC, preţ 300 lei. Tel. 
0729.867267.
Vând unitate calculator LENOVO, 2 
GB, DDR 2, Intel E3400, hard 500 GB, 
preţ 200 lei. Tel. 0760.548579.
Vând componente calculator/laptop: 
carcase, surse, coolere, plăci de bază, 
memorii, procesoare etc, preţuri de la 
20 lei. Tel. 0760.548579.

4
Vând telefon mobil SAMSUNG 
J3, model 2016, preţ 300 lei. Tel. 
0734.292057.
Vând smartphone NOKIA LUMIA 630 
dual sim, preţ 150 lei. Tel. 0760.548579.
Vând smartphone VODAFONE Smart 
C9, android 8.1, cutie sigilată, cadou 
cartelă VODAFONE, garanţie 2 ani, 
preţ 170 lei. Tel. 0760.548579.

Vând telefoane cu butoane sau 
touchscreen, NOKIA, SAMSUNG, 
SONY, ALCATEL etc., testate, 
funcţionale în orice reţea, preţuri 
începând de la 10 lei. Tel. 0760.548579.

Vând NOKIA C3-00, ca nou, bateria 
ţine mult, orice reţea, preţ 80 lei. Tel. 
0760.548579.

Vând telefon HUAWEI Y 5 II, 
Smartphone, preţ 60 lei. Tel. 
0762.237065.

 5
Vând televizor plasmă cu diagonala 
de 60, la prețul de 100 Ron. Tel 
0761.630630.

Vând aparat foto pentru colecție, model 
cu banda film, nou. Tel: 0737.290354.

Vând televizor diagonala 60 uzat la preț 
de 100 lei . Telefon 0761.630630.

Vând TV Samsung, preţ 50 lei. Tel. 
0727.231401.

Vând aparat de fotografiat cu toate 
anexele, marca LUMIX, preţ negociabil. 
Tel. 0727.814152.

Vând TV diagonala 86 cm, preţ 800 lei. 
Tel. 0727.698854.

Vând cameră foto FUJIFILM, 14 Mpx, 
cu acumulator, încărcător, husă, card 8 
GB, preţ 100 lei. Tel. 0760.548579.

Vând TV second hand şi plasme noi, 
SAMSUNG, preţ foarte convenabil. Tel. 
0724.097793.

Televizoare diferite mărci pentru piese. 
Tel. 0723.209594.

Vând TV color PHILIPS, diagonala 55 
cm, stare perfectă, preţ 450 lei. Tel. 
0732.113958.

Vând sistem audio compus din 
amplificator JVS, 2 boxe TECHNIX 
200W, preţ 250 lei. Tel. 0762.237065.

Vând aparat foto PRAKTICA LTL3, 
stare excelentă. Tel. 0721.439454.

Vând pianină KLIGMANN Berlin, cu 
3 pedale, neagră, placă bronz, corzi 
încrucişate, claviatură fildeş, sculptată, 
preţ 6.000 lei. Tel. 0755.696681.

Vând TV diagonală 51 cm, în stare 
de funcţionare, preţ 100 lei. Tel. 
0743.668234.

Sistem 5+1, 100 W. Tel. 0724.284640.

Vând pick-up de colecţie, fabricat 
în Germania în anii 60, stare de 
funcţionare. Tel. 0721.693528.

Vând cameră video SONY, cutie, 
acte, pachet complet, preţ 300 lei. Tel. 
0760.548579.

Vând orgă de lumini, pe senzori, 
sunet, pentru bar, discotecă etc. Tel. 
0722.238409.

Vând burete trans sonor. Tel. 
0724.284640.

6
Expert fitness & culturism, solicit 
colaborare. Tel: 0720.470928.
Vând afacere la cheie comerţ direct, cu 
spaţiu comercial, zonă sens giratoriu, 
vad creat în 11 ani, suprafaţă 40 mp, 
CT, termopan, supraveghere video, 
alarmă, grup sanitar, depozit, rafturi, 
2 căi de acces, mijloace fixe, casă 
de marcat, internet, wireless etc. Tel. 
0732.973861.

7
Caut tanara saraca, varsta 18-28 ani, 
fara obligatii (copii, sot, concubin) 
pentru menaj usor (cu sedere in 
spatiu). Tel: 0747.407659.
Inspector securitate, cu atestat, 
permis de conducere, specializare 
(calificare), solicit angajare pe zona: 
Prahova, Dambovita, Arges sau 
Bucuresti. Tel: 0720.470928. 
Caut om pentru săpat șanț canalizare, 
în Târgoviște. Tel: 0767.353783.
Căutăm o persoană pentru însoţitor 
bolnav în cărucior, pensionar. Tel. 
0735.052404.
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Doamnă serioasă doresc să lucrez ca 
femeie de serviciu, spălat vase, menaj, 
program de zi 8 ore. Tel. 0732.591182.
Caut doamnă disponibilă pentru 
îngrijirea unei doamne în regim intern, 
în Târgovişte. Persoanele interesate 
să lase mesaj la tel 0034.642715718.
Instructor sportiv Arte Martiale,solicit 
angajare. Tel: 0720.470928.
Căutăm doamnă pentru îngrijire 
bărbat cu dizabilităţi, deplasabil, în 
Pucioasa, program de zi, salariu 
motivant. Tel. 0747.877359.
Caut persoană serioasă pentru 
îngrijire copil, în Târgovişte. Tel. 
0721.916095.
URGENT! Caut doamnă spirituală 
pentru a ţine companie şi a îngriji o 
doamnă bătrână, lucidă şi deplasabilă, 
la bloc în Târgovişte, intern. Rog 
seriozitate. Tel. 0733.696530.
Caut femeie serioasă pentru îngrijire 
bătrână din Pucioasa, regim intern, 
rog seriozitate. Tel. 0722.641939.
PROGRAM FLEXIBIL! Caut urgent 
bonă, doar din Târgovişte, pensionară, 
fără responsabilităţi, pentru 
supraveghere copil, salariu 1.000 lei 
negociabil. Tel. 0736.691334.
Instructor sportiv de Arte Marţiale 
solicit angajare la Cluburi Sportive sau 
Societaţi de Pază pentru instruirea 
agenţilor, zonele: Dâmboviţa, 
Prahova, Argeş sau Bucureşti. Tel. 
0720.470928.

Caut persoană pentru îngrijire doamnă 
în vârstă, în Târgovişte, regim intern. 
Tel. 0724.616146.
Dorim o doamnă pentru curăţenie o 
dată pe lună sau la două săptămâni, 
PUCIOASA. Rog seriozitate. Tel. 
0736.919835.
Şef obiectiv (inspector) servicii de 
securitate, cu atestat, permis de 
conducere, specializare (calificare), 
caut angajare pe zonele: Dâmboviţa, 
Prahova, Argeş sau Bucureşti. Tel. 
0720.470928.
Caut bonă (internă sau variante) 
pentru un băiat de 2 ani, BUCUREŞTI 
- Drumul Taberei, la casă cu o curte. 
Tel. 0724.533651.
Caut loc de muncă pentru şofer 
profesionist, deţin toate gradele B, C, 
D, E plus atestate şi card, disponibil 
patru zile pe săptămână, de preferat 
microbuz sau 3,5 tone ori 7,5 tone. Tel. 
0722.264408.
Caut doamnă în jurul vârstei de 50 
de ani, pentru curăţenie 2 zile/lună, 
apartament 4 camere, PUCIOASA. 
Tel. 0736.919835.
Sef tura formatie paza sau agent 
securitate,cu atestat, permis de 
conducere, specializare (calificare), 
solicit angajare la firma de paza sau 
in paza propie. Pe zona: Dambovita, 
Prahova, Arges sau Bucuresti. Tel: 
0720.470928.
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Se oferă:
- Salariu atractiv – 4.000-7.000 lei/lună (net), în funcție de responsabilități și 

experiență;
- Mașină de serviciu; program full-time;
- Șansa de a lucra într-o echipă tânără, dinamică și flexibilă;
- Posibilități multiple de avansare în cadrul organizației.

Cerințe:
- Studii medii sau superioare finalizate;
- Experiență în lucrul cu oamenii; spirit de echipă;
- Permis de conducere categoria B;
- Experiența în implementarea de proiecte europene constituie un avantaj.  

ASSD/ASIM angajează 
Expert implementare proiecte POCU

CV-urile se trimit la adresa: andreipiciorus@yahoo.com 

• MUNCITORI NECALIFICAŢI 
• STIVUITORIŞTI
• MECANICI
• RESPONSABIL SCHIMB - laborator
• ELECTRICIENI

FERRO PERFORMANCE PIGMENTS
ROMANIA S.R.L.

Îţi oferim:
   - salariu atractiv
   - contract de muncă pe perioadă nedeterminată
   - tichete de masă
   - calificare la locul de muncă
   - prime de Paşte, 8 Martie, Vacanţă, Crăciun
   - primă de transport
   - alte beneficii

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi
contacta la următoarele numere de telefon:

0245.227100 sau 0799.112524.
Trimiteţi CV la e-mail:

Petcu.Valentina@ferro.com

Str. Aleea Sinaia, nr. 120, loc. Doiceşti, jud. Dâmboviţa

ANGAJEAZĂ

Se oferă:
- Salariu atractiv – 2.000-6.000 lei/lună (net), în funcție de numărul de 

persoane evaluate/lunar;
- Transport în locațiile de derulare a evaluărilor (mașină de serviciu);
- Program part-time, extrem de flexibil; 
- Șansa de a lucra într-o echipă tânără, dinamică și flexibilă, cu posibilități 

multiple de dezvoltare.
Cerințe:

- Studii superioare finalizate în domeniile în care se derulează evaluarea;
- Experiența de lucru efectivă în domeniile în care se derulează evaluarea 

(3 ani din ultimii 5);
- Certificat de absolvire “Evaluator competențe profesionale” - opțional.

Centrul de Evaluare Competențe Profesionale ASIM 
angajează 

Evaluatori competențe profesionale

CV-urile se trimit la adresa: andreipiciorus@yahoo.com 

Angajăm în Ulmi, Dâmbovița

PAZNICI  
la SC FERMA nr. 2 ALEMANI SRL 

Relații la telefon: 0743.049.402

SOCIETATE COMERCIALĂ angajează
VULCANIZATOR + MECANIC

cu experienţă. Salariu motivant 3.000 lei.
Relaţii la telefon 0735.352001.

SOCIETATE COMERCIALĂ   angajează

FINISORI
ÎN CONSTRUCŢII

Relaţii la telefon 0726.694701



Caut persoană serioasă, harnică, 
pentru ajutor la diverse lucrări în 
gospodărie la ţară, 50 lei/zi, masă şi 
transport asigurat. Tel. 0725.763585.
Caut persoană pentru curăţenie casă 
(şters geamuri). Tel. 0722.233708.
URGENT! Domn serios, cu casă, 
gospodărie frumoasă, autoturism, caut 
o doamnă fără obigaţii în jurul vârstei 
de 60 ani, stăpână pe ea, capabilă 
să mă îngrijească, să întreţină o 
gospodărie şi să facă menaj, preferabil 
cu permis de conducere, pentru 
rămânere în spaţiu şi moştenire cu 
acte notariale. Tel. 0724.721964.
URGENT! Căutăm menajeră vârsta 
50-70 ani, regim intern sau extern, 
oferim masă, casă, salariu! Tel. 
0245.630271 sau 0729.302024 până 
în prânz sau după orele 16.00.
Caut persoană pentru îngrijire 
minigrădiniţă cu flori şi pomi, MICRO 
12, str. Gen. I.E. Florescu. Tel. 
0722.233708.
Tânăr serios, caut tânără săracă 
vârsta 18-28 ani, fără obligații familiale 
(copii) pentru prietenie (să locuiască la 
mine). Tel: 0758.850689.
Ofer o locaţie cu tot confortul unei 
persoane pensionar/pensionară, 
fără obligaţii, fără vicii, căreia să-i 
placă viaţa la ţară, să gestioneze cu 
încredere această reşedinţă în lipsa 
proprietarului (fără remuneraţie). Tel. 
0733.696530.

8
Expert fitness & culturism, solicit 
colaborare. Tel: 0720.470928.
Caut îngrijitoare pentru un bătrân 
intern, la săptămâna. Tel. 0768.846611. 
Inginer din Targoviste Db, repar 
instrumente muzicale, in special chitari. 
Sunati cu incredere. Preturi rezonabile. 
Tel 0760.548579
Profesoară de matematică meditez 
copii clasele V-XII. Tel. 0723.543593.
Caut îngrijire bătrâni, în Târgovişte. 
Experienţă, referinţe  52 ani. Solicit, 
salariu motivant, ofer seriozitate, 
pricepere, afecţiune. Tel. 0725.379585.
Profesoară cu multă experienţă, 
disponibilă, pregătesc copii la limba 
română, clasele V-VIII şi limba franceză, 
clasele I-VIII. Tel. 0737.121910.
Caut să îngrijesc un copil în Târgovişte, 
program de zi, 8 ore. Tel. 0727.571464.
Doamnă serioasă doresc să lucrez ca 
femeie de serviciu, spălat vase, menaj, 
program de zi 8 ore. Tel. 0732.591182.
Doresc să îngrijesc o bătrână/un 
bătrân cu rămânere în spaţiu. Tel. 
0724.628333.
Doresc să văd de o bătrână sau de un 
copil, la Târgovişte sau împrejurimi. Tel. 
0765.301442.
Persoană serioasă, din Târgovişte, fără 
vicii, fără obligaţii, doresc să îngrijesc 
o bătrână/un bătrân chiar şi la mine 
acasă. Rog foarte multă seriozitate. Tel. 
0799.393800.

Transport marfă cu autoutilitară VW 
CADDY maxi, la preţ avantajos. Tel. 
0723.357084.
Profesor limba engleză ofer meditaţii. 
Tel. 0721.951127.
Profesor limba engleză, titular, gradul 
1, ofer meditaţii la orice nivel (preşcolari, 
pentru obţinerea atestatului Cambridge, 
bacalaureat competenţe, admitere la 
facultate, Academia de poliţie, plecari 
în străinătate). Tel. 0726.196262.
Doamnă serioasă doresc să îngrijesc 
o persoană imobilizată la pat în regim 
intern, permanent. Tel. 0732.591182.
Doamnă serioasă doresc să lucrez ca 
femeie de serviciu sau să fac curăţenie 
la familie serioasă. Tel. 0724.808456.
Ofer servicii pentru îngrijire bătrână. 
Rog şi ofer seriozitate. De preferat 
MORENI şi comune limitrofe. Tel. 
0736.941567 după orele 16.00.
Pensionară, doresc să îngrijesc o 
doamnă cu probleme de sănătate, 
deplasabilă, în weekend-uri sau două 
săptămâni/lună, intern, Târgovişte sau 
Pucioasa. Tel. 0727.766642.
Doamnă cu experienţă de 20 de ani în 
domeniu, doresc să îngrijesc bătrâni la 
domiciliu. Nu am vicii, nu am obligaţii. 
Tel. 0799.074429.
Efectuez lucrări de finisaj interior, 
glet, lavabil, placări gresie, faianţă, 
montaj parchet laminat, numai pentru 
Târgovişte. Tel. 0721.794030.
Doamnă, 62 ani, cu experienţă, doresc 
să am grijă de o persoană imobilizată la 
pat. Tel. 0791.828154.
Doamnă, doresc să îngrijesc de un 
copil sau o bătrână neimobilizată la pat. 
Tel. 0730.420254.
Doresc să îngrijesc un bătrân/bătrână, 
neajutoraţi, fără moştenitori, care 
să posede locuinţă personală. Tel. 
0720.927968.
Meşter, execut lucrări de lipit tapet, 
rigips, placări polistiren, structurată, 
texturată, marmorom, glet, tinci, şapă, 
lavabilă, parchet etc. Tel. 0727.120198.
Doamnă serioasă, doresc să fac 
curăţenie, cumpărături, o dată pe 
săptămână. Tel. 0721.346864.
Ospătar cu experienţă doresc să 
servesc la evenimente: nunţi, botezuri 
etc. Tel. 0738.924842.
Doamnă cu experienţă doresc să 
îngrijesc un copil sau o bătrână, 
Târgovişte. Tel. 0731.656040.
Pensionară doresc să îngrijesc în 
sistem intern bătrâni bolnavi sau 
neputincioşi. Tel. 0720.515260.
Doamnă cu experienţă, caut 1-2 
persoane care au nevoie de îngrijire, 
la domiciliul meu, ofer condiţii bune, 
atenţie şi afecţiune. Tel. 0751.163397.
Execut lucrări de zidărie, tencuieli, 
termoizolaţii, faianţă şi gresie, 
zugrăveli, la preţuri avantajoase. Tel. 
0721.047417.
Execut lucrări amenajări interioare, 
instalaţii sanitare, termice, electrice, 
centrale. Tel. 0765.711609.
Execut transport cu dubă închisă, 3 
tone, la preţuri foarte mici. Cer şi ofer 
seriozitate! Tel. 0720.549577.
Execut tencuieli interior, exterior şi 
izolaţii, deţin schelă. Tel. 0728.428654.

Doresc să calc şi să fac menaj o 
zi pe săptămână la o familie. Cer 
şi ofer seriozitate! Târgovişte. Tel. 
0721.684998.
Doresc să fac cumpărături, menaj sau 
îngrijire bătrâni la domiciliul lor. Tel. 
0729.277330.
Execut curse la Aeroportul OTOPENI, 
condiţii avantajoase. Tel. 0722.906837.
Doamnă serioasă, 62 ani, cu exprienţă 
în domeniu, doresc să îngrijesc bătrâni 
la domiciliul lor, intern. Rog seriozitate. 
Tel. 0799.074429.
Doresc să fac curăţenie la familie 
serioasă. Tel. 0723.730707.
Montez gresie, faianţă, preţuri mici, 
calitate. Florentin. Tel. 0729.782108 
sau 0791.240259.
Execut JALUZELE VERTICALE într-o 
gamă variată de modele şi culori, 
la comandă, orice dimensiune. Tel. 
0723.882628.
Execut JALUZELE ORIZONTALE din 
aluminiu, diverse culori, la comandă, 
orice dimensiune. Tel. 0723.882628.
Rectific pe strung discuri de frână 
pentru autoutilitare maxim 3,5 tone şi 
autoturisme. Tel. 0723.437475.
Familie serioasă din Târgovişte dorim 
să îngrijim bătrâni din Târgovişte, fără 
urmaşi, pentru rămânere în spaţiu, 
numai cu acte notariale. Rugăm 
seriozitate. Tel. 0766.347764.
Execut lucrări de strungărie, în atelierul 
personal, pentru orice piesă. Tel. 
0723.437475.
Tânăr, execut lucrări de instalaţii 
sanitare şi reparaţii sanitare, montaj 
chiuvete, cabine duş şi canalizări. Tel. 
0723.307255.
Meseriaş execut lucrări de calitate: 
gresie, faianţă, marmură şi granit, 
rigips, mansarde, gleturi, lavabile, 
parchet şi tencuială decorativă. Tel. 
0786.366959.
Electrician, execut şi repar instalaţii 
electrice 220-380 V, montez tablouri, 
siguranţe automate, corpuri de iluminat, 
execut prize de pământ etc. Ofer 
seriozitate. Tel. 0721.379201.
Electrician, execut orice fel de 
instalatie electrică. Tel. 0737.275120.
Parchetar cu experienţă, pun toate 
categoriile de parchet: laminat, 
stratificat, bătut în cuie, lipit, şlefuit 
şi lăcuit parchet, montaj mobilă. Tel. 
0729.764999.
Execut transport marfă cu o dubiţă de 3 
tone oriunde în ţară. Tel. 0765.091163.
URGENT! Familie serioasă căutăm 
să îngrijim bătrâni cu locuinţă pentru 
rămânere în spaţiu sau întreţinere 
locuinţă pe termen foarte lung. Rugăm 
seriozitate. Tel. 0766.347764.
Recondiţionări, sudură mase plastice, 
auto: urechi far, bare protecţie, capace 
airbag sparte, capace radiatoare, 
intercoolere. Tel. 0722.238409.
Inginer, repar calculatoare, telefoane, 
tablete, instalez Windows, internet, 
olx, facebook etc. Mă pot şi deplasa 
la dumneavoastră acasă. Tel. 
0760.548579.
Glet şi lucrări de interior, zugrăveli, 
placări cu polistiren, calitate, preţuri 
foarte mici, Marian. Tel. 0725.095459.

Bebe Toboşaru prin S.C. EDICOS 
S.R.L., Târgovişte, str. Magrini, nr. 40, 
execută la comandă diverse lucrări din 
fier forjat: garduri, porţi, balustrade, 
grilaje, copertine, scări metalice etc. 
Tel. 0723.272162.
Asigur asistenţă tehnică (repar) şi 
execut coroane, pinioane şi axe pentru 
orice fel de betonieră. Tel. 0723.437475.

9
Congelator WHIRLPOOL cu 5 
sertare, arată bine, puţin folosit. Tel. 
0760.671244.
Maşină de cusut, CASNICA, peţ 800 
lei. Tel. 0727.698854.
Maşină de spălat, stare impecabilă, 
preţ 800 lei. Tel. 0727.698854.
Vând combină frigorifică, aragaz 
4 ochiuri, maşină de spălat. Tel. 
0723.498022.
Grătar de curte, mare, luat de 
la DEDEMAN, nou, nefolosit, cu 
toate accesoriile, preţ 700 lei. Tel. 
0733.757264.
2 maşini de cusut: una electrică, 
rusească, cu 24 de operaţii cealaltă 
manuală, care se face masă, MINERVA, 
preţ negociabil. Tel. 0733.757264.
Boiler electric, 100 litri, FEROLLI - 
DEDEMAN, puţin folosit, arată perfect, 
cu funcţionare dublă, se poate încălzi 
iarna cu centrală pe cărbune, lemne, 
paleţi, în rest pe curent electric, preţ 
390 lei. Tel. 0774.985085.
Aragaz 4 ochiuri ZANUSSI, stare 
bună de funcţionare, preţ 300 lei. Tel. 
0721.428088.
Aragaz nou, împachetat, SAMUS, preţ 
700 lei, Târgovişte. Tel. 0736.463129.
Boiler electric ARISTON, 80 litri, stare 
foarte bună. Tel. 0726.129553.
Boiler, stare perfectă de funcţionare, 
preţ negociabil. Tel. 0723.362642 sau 
0765.276226.
Maşină de cusut NICOLETA, nou-
nouţă, preţ 500 lei uşor negociabil. Tel. 
0723.730707.
Congelator 160 litri, ARCTIC, preţ 350 
lei. Tel. 0763.683865.
Cuptor cu microunde, nou. Tel. 
0721.268534.
Maşină de cusut ILEANA, preţ 400 lei. 
Tel. 0743.668234.
Maşină de cusut SINGER, veche 
de peste 100 ani, perfectă stare de 
funcţionare. Tel. 0726.659696.
Maşină de făcut pâine, TEFAL, 
nefolosită, preţ convenabil. Tel. 
0735.871215 sau 0722.361784.
Toaster, Rusia, inox, preţ 50 lei. Tel. 
0724.570072.
Serviciu de masă, porţelan, 171 piese, 
românesc, nou, preţ 3.000 lei. Tel. 
0732.113958.
Boiler pe curent şi foc lemne dintr-o 
singură bucată, ţeavă grosime 7-8 mm, 
diametru exterior 450 mm, capacitate 
150 litri. Tel. 0758.457467.
Maşină de cusut Singer, perfectă stare 
de funcţionare, preţ convenabil. Tel. 
0721.209520.
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Vas de presiune cu manometru 6 
bari, 80 litri, pentru încălzire centrală 
pe cărbune şi lemne, diametru 50 
cm, înălţime 100 cm, SUDOROM, 
vopsit roşu, nefolosit, preţ 160 lei. Tel. 
0774.985085.
Aparat de făcut pâine MOULINEX, 
cu două rezistenţe, preţ 350 lei. Tel. 
0721.693528.
Aspirator VORTEX, 1.400W, cu vas de 
apă pentru reţinerea prafului şi accesorii 
şi aspirator MARPHI RICHARDS, 
2.100W, cu accesorii, ambele, în stare 
foarte bună, preţuri negociabile. Tel. 
0721.880974.
Sobă metalică pentru gaze (godin), cu 
arzător, burlane 10 m, furtun special 
pentru gaz 30 m. Tel. 0721.880974.
Maşină de cusut SINGER, made in 
SUA, originală, seria Y1382836, an 
1920, stare de funcţionare, suport şi 
accesorii originale. Tel. 0721.880974.
Boiler inox, volum 150 litri, nefolosit, 
electric. Tel. 0758.457467.
Sobă de bucătărie tip VESTA, cu plită, 
cuptor şi bazin de apă caldă, preţ 450 
lei negociabil. Tel. 0741.043439.
Aragaz de voiaj, cu 2 ochiuri şi 2 butelii. 
Tel. 0245.214731 sau 0729.363920.

:
Bibliotecă 5 corpuri, cu arcade. Tel. 
0760.671244.
Mobilă de sufragerie, dormitor, 
bucătărie, în stare bună. Tel. 
0729.849913.
Vând dulap haine dressing dimensiuni 
200x65 cm inaltime 200 cm cu usi 
glisante 3x65 cm cadru aluminium, 
culoare lemn maron. Stare foarte buna, 
pret 850 lei. Tel. 00336.78319438, 
0244.571721.
Vând pat lemn masiv cu doua 
somiere lamele flex 2x70x200 + saltea 
spuma memorie IKEA 140x200 cm. 
Stare foarte buna, pret 950 lei. Tel. 
00336.78319438, 0244.571721.
Vând canapea OPERA 3 locuri 
112x185 material textil extensibilâ 
culoare maron. Stare buna, pret 350 lei. 
Tel. 00336.78319438, 0244.571721.
Recamier, şifonier în două uşi - 3 bucăţi, 
mobilă bucătărie, masă şi scaune, cuier 
încălţăminte - hol, servantă - hol. Tel. 
0722.404129.
Chiuvetă de inox 123x43 cm cu 2 cuve, 
stare bună de funcţionare, preţ 50 lei. 
Tel. 0743.668234.
Canapea extensibilă - pat, preţ 
negociabil la vedere. Tel. 0735.871215 
sau 0722.361784.
Mobilă sculptată: pat dublu 169x219 
cm, 2 noptiere 70x48x86 cm; comodă 
120x56x87 cm, preţ negociaibl. Tel. 
0737.579010.
Canapea extensibilă, 2 persoane, 
stare foarte bună, preţ 650 lei. Tel. 
0721.693528.
Canapea extensibilă, 2 locuri, preţ 500 
lei negociabil. Tel. 0721.573578.
Vând 2 corpuri mobilă sufragerie 
(servante) din lemn, una lungime 2,25 
m şi alta 1,05 m, în stare foarte bună şi 
bine întreţinute. Tel. 0723.357084.

Mobilier baie, chiuvetă şi cadă, 
bine întreţinute, preţ avantajos. Tel. 
0788.613081.
Două mese, stare foarte bună, 120x70 
cm respectiv 100x50 cm, lemn masiv, 
preţ 80 lei respectiv 100 lei. Tel. 
0736.463129.
2 corpuri de bucătărie, suspendate, 
culoare albastră, stare foarte bună, preţ 
150 lei/bucată. Tel. 0738.825379.
Birou cu 4 sertare, 120x65x75 cm, 
culoare wenge, preţ 250 lei, Târgovişte. 
Tel. 0723.882628.
Glasvand, lemn cu geam, lăţime 2,10 
m (în trei uşi). Tel. 0730.915507.
Oglindă mare cu bordură, preţ 
negociabil. Tel. 0736.919835.
2 corpuri separate pentru bucătărie, 
preţ negociabil. Tel. 0736.919835.
Fotoliu ecologic, gri, preţ negociabil. 
Tel. 0736.919835.
Şifonier 2 uşi, preţ negociabil. Tel. 
0736.919835.
Corp de bucătărie, tip soldat, preţ fix 
150 lei. Tel. 0723.730707.
Birou mare, PAL melaminat, făcut pe 
comandă, culoare natur cu albastru, 
cu spaţii pentru calculator, stare foarte 
bună, preţ 250 lei. Tel. 0738.825379.
Scaun de birou, pentru copil până la 18 
ani, preţ 100 lei. Tel. 0723.730707.
Şifonier 2 uşi din lemn masiv, 
demontabil 170x120x60 cm, cu 
sculptură pe contur, interior 40 cm 
etajere, 50 cm restul pentru umeraşe, 
preţ 300 lei. Tel. 0774.985085.
Două noptiere VENGE, lemn de nuc 
55x50x35 cm, stare foarte bună, 
preţ 180 lei. Tel. 0774.985085. Tel. 
0774.985085.
Mobilă nouă şi second-hand, 
bibliotecă, scaune tapiţate, masă 12 
persoane. Tel. 0724.097793.
Şifonier cu 2 uşi, măsuţă cu 2 scaune. 
Tel. 0721.268534.
Topper 150x200x5 cm, DORMEO Aloe 
Vera, preţ avantajos. Tel. 0728.265243.
Canapea extensibilă 1,90x1 m, preţ 
500 lei. Tel. 0743.668234.
Ladă depozitare plapumă sau pilote, 
aplicabilă la cap de pat sau recamier. 
Tel. 0727.814152.
Şifonier în 3 uşi, preţ negociabil. Tel. 
0727.814152.
Mobilă de hol (de la Dedeman): 
masă rotundă diametru 60 cm x 60 
cm înălţime, blatul superior din sticlă, 
la jumătate blat din lemn cu etajeră; 
2 scaune masive (pe semirotund) 
tapiţate complet cu piele ecologică 
90x90x60 cm, preţ 350 lei negociabil. 
Tel. 0774.985085.
Şifonier 3 uşi, din lemn nuc masiv, 
venghe, 180x180x60 cm, 2 uşi cu 
etajere de sus până jos şi o uşă cu 
bară suport pentru umeraşe, executat 
demontabil, stare foarte bună, preţ 600 
lei negociabil. Tel. 0774.985085.
Canapea extensibilă 3 locuri şi 2 
fotolii extensibile, stare bună. Tel. 
0730.620976.
Mobilă sufragerie, din lemn de nuc, 
nefolosită, LUXOR Rm. Vâlcea, 
cu sculpturi, formată din servantă, 
180x100x50 cm, vitrină 170x100x35 
cm cu oglindă şi 3 etajere, masă şi 6 
scaune tapiţate portocaliu, măsuţă TV, 
preţ 1.500 lei. Tel. 0774.985085.

Bibliotecă bej, stejar masiv, nefolosită, 
ambalată, model cu arcade, 240x200 
cm, formată din 4 corpuri, preţ 1.200 
lei. Tel. 0774.985085.
Comodă VENGE, 4 sertare, 75x80x40 
cm cu 4 sertare, stare foarte bună, preţ 
200 lei. Tel. 0774.985085.
Birou nou cu noptieră şi sertar, preţ 
300 lei. Tel. 0729.867267.
Masă de 12 persoane, fabrica de 
mobilă I.L. Caragiale, dreptunghiulară. 
Tel. 0727.814152.
Mobilă sufragerie. Tel. 0722.404129 
sau 0724.776280.
Mobilă de dormitor, stil vechi, din 
stejar masiv, stare excepţională. Tel. 
0245.214731 sau 0729.363920.

;
Geacă piele, pentru bărbaţi. Tel. 
0724.181577.
Şubă CFR, nouă, preţ 50 lei. Tel. 
0722.916358.
2 perechi ghete de fotbal, nr. 41-42, cu 
crampoane, ADIDAS, respectiv NIKE, 
noi, aduse recent. Tel. 0731.605429.
Îmbrăcăminte bebeluş, preţ 3 lei/kg. 
Tel. 0726.782878.
Cămaşă de noapte bărbătească, 
ţărănească, cusută pe pânză de 
casă, motiv naţional, preţ 1.000 lei. 
0726.782878.
2 rochii de mireasă, noi, aduse din 
Israel, mărimea S şi M, modele 
deosebite din dantelă, bumbac şi pietre 
fine Swarovski şi o rochie lungă, de 
ocazie. Tel. 0723.575943.
Pantofi, sandale, BATA, noi, mărime 
39-40, preţ 70-100 lei/perechea. Tel. 
0721.439454.
Două costume bărbăteşti, negre, noi, 
mărimea 46, preţ 300 lei/costum. Tel. 
0723.730707.
Căciulă iepure, neagră, nouă, preţ 50 
lei. Tel. 0724.570072.
Căciulă vulpe polară cu astrahan, 
nouă, preţ 150 lei. Tel. 0721.439454.
Palton cu guler vulpe polară, nou, 
măsura 48-50, preţ 100 lei. Tel. 
0721.439454.
Haine piele mărimea 44, 46, preţ 100 
lei respectiv 150 lei. Tel. 0724.570072.
Rochie ocazie, mov, firma ALB-
NEGRU, mărimea 44, preţ 300 lei. Tel. 
0721.439454.
Rochie mireasă, firma ALB-NEGRU, 
îmbrăcată o dată, mărimea 44, preţ 300 
lei. Tel. 0721.439454.
Cojoc tip ALAIN DELON, puţin purtat. 
Tel. 0726.659696.
Haină piele. Tel. 0726.659696.
10 şorţuri de bucătărie, bumbac 100%, 
preţ negociabil. Tel. 0727.814152.
Geacă cu glugă, căptuşită, mărimea 48-
52, preţ negociabil. Tel. 0727.814152.
Rochii lungi de damă, măsura 46-48, 
preţ negociabil. Tel. 0727.814152.
Pulovere diverse modele, măsura 48-
52, preţ negociabil. Tel. 0727.814152.
Costum haine, bărbătesc, nou, 
mărimea 52-54, culoare bleumarin. Tel. 
0727.814152.

4 scurte căptuşite, puţin folosite, 
bărbăteşti, măsura 48-52. Tel. 
0727.814152.
Haină de piele, maro, lungă, cu 
căptuşeală detaşabilă. 0727.814152.
Palton stofă, nou, măsura 52-54, 
culoare gri, fabricaţie Rusia. Tel. 
0727.814152.
4 rochii măsura 46-48, noi, calitate 
germană, modele deosebite, preţ 80 
lei/buc. Tel. 0729.867267.
Căciulă blană, nouă, tip cazac, 
din astrahan şi vulpe argintie. Tel. 
0721.919213.
Pantofi pentru bărbaţi, din piele, 
mărime 42, culoare neagră, purtaţi 
o singură dată, preţ 100 lei. Tel. 
0722.958675.
Scurtă din piele, grena, 3/4, preţ 100 
lei, stare foarte bună. Tel. 0722.958675.
Sacou de damă, nou, mărimea 48, preţ 
70 lei. Tel. 0722.958675.
Fuste de stofă, mărimea 44-46, preţ 45 
lei. Tel. 0722.958675.
Costum nou, de bărbat, cu vestă, 
mărimea 48, culoare kaki nisip, preţ 
170 lei. Tel. 0722.958675.
3 perechi de blugi Levi's Strauss, 
nr. 50-52, second hand, Anglia. Tel. 
0722.238409.
Adidaşi BEST Walk, noi, albaştri, 
de calitate, din piele naturală, făcuţi 
la Oradea, nr. 43, preţ 150 lei. Tel. 
0760.548579.
Scurtă de bărbat, matlasată, 3/4, preţ 
50 lei. Tel. 0722.958675.
2 perechi de pantofi, din piele, mărimea 
37, preţ 120 lei ambele perechi. Tel. 
0722.958675.
Pantofi piele, import, second hand, nr. 
42, 43, 44 (5 perechi) şi ghete piele 5 
perechi, convenabil. Tel. 0722.238409.

<
Vând orgă cu trepied. Pret 600 lei. Tel: 
0739.173036.
Vând paleți non euro 15 buc. Tel: 
0737.290354.
Vând 20 mp tabla Metigla, grosime 
0,55 MM gri mat. Tel: 0737.290354.
Vând cărămidă de sticla, diferite 
modele. Tel: 0737.290354.
Vând o găleată de vopsea 
structurata mozaic culoare gri . Tel: 
0737.290354.
Vând cabina pentru dus cu 
hidromasaj. Tel: 0737.290354.
Vând uși pentru soba. Tel: 
0737.290354.
Vând diferite scule electrice: mașină 
de tăiat tabla electrică și alte scule. 
Telefon: 0744.757321.
Vând howebord perfect funcțional, 
foarte puțin folosit, arată și 
funcționează ca și nou, preț 400 lei, 
tel. 0724.253005.
Vând cabină de duș cu hidromasaj și 
radio player, preț negociabil. Telefon  
0737.290354.
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Vând uși pentru sobe. Telefon 
0726.279592.
Abrich cu grosime încorporată, preţ 
negociabil. Tel. 0726.286539.
Două aparate aer condiţionat, 
portabil, preţ negociabil. Tel. 
0760.671244.
Două lustre cu 4 braţe. Tel. 
0760.671244.
Zdrobitor struguri. Tel. 0724.257367.
Sobă de fier pentru solar, dimensiune 
100x54 cm, 7 ţevi transversale 
pentru căldură. Tel. 0724.181577.
Covod de lână, ţesut manual şi 5 
covoare pluşate, diverse modele 
şi mărimi, preţ la vedere. Tel. 
0733.757264.
Dublă (15 kg) pentru măsurat 
cereale, preţ 50 lei. Tel. 0722.916358.
Vând cutii stupi, clocitoare electrică, 
2 boxe 50W şi sistem boxe, electrozi 
de inox, tastatură şi ecran calculator 
de 15". Tel. 0727.131624.
SĂTENI! Maşină de tăiat tablă, 
electrică, preţ 300 lei. Tel. 
0744.757321.
SĂTENI! Drujbă electrică, preţ 250 
lei. Tel. 0744.757321.
Uşă din lemn, capitonată, preţ 250 
lei. Tel. 0728.176626.
2 coturi noi de sobă, cuptor, plită cu 
3 ochiuri cu ramă, preţ 80 lei. Tel. 
0722.916358.
Damigeană 50 litri - preţ 50 lei; 2 
canistre de 20 litri, plastic - preţ 50 
lei/bucata. Tel. 0722.916358.
Tocitoare pentru fructe, din lemn de 
stejar, 400 litri. Tel. 0768.575354.
3 butoaie de lemn, stejar, noi, 
nefolosite, 300 litri fiecare. Tel. 
0768.575354.
Cort voiaj CERNA 4 - Botoşani, 
2 locuri, cu saci de dormit, preţ la 
vedere. Tel. 0768.575354.
Cârţi, diverse volume, engross. Tel. 
0730.328738.
Sobă originală (aerotermă) cu 
butelie GPL, preţ 350 lei negociabil. 
Tel. 0721.573578.
Sobă teracotă (pe lemne), preţ 600 
lei. Tel. 0721.573578.
Umbrele rotunde cu diametru 2 
m, pentru terase, stare bună. Tel. 
0723.357084.
Jaluzele orizontale PVC, diferite 
dimensiuni, stare foarte bună. Tel. 
0723.357084.
Vând, foarte convenabil, aspersor 
pentru gazon, nou, made în 
Germania, preţ negociabil. Tel. 
0724.097792.
2 tacuri de biliar, din fibră de sticlă, 
stare bună. Tel. 0723.357084.

Ţiglă solzi, 1.500 bucăţi, din 
demolări, preţ 0,50 lei/bucată. Tel. 
0726.039358.
Baloţi lucernă, preţ negociabil. Tel. 
0724.607910.
Glucometru ACCU CHEK performa, 
nou, preţ 50 lei. Tel. 0723.730707.
Plasă zincată gard, 5 suluri, H=2 m. 
Tel. 0733.168226.
Oglindă baie, nouă, 60x80 cm 
cu ramă argintie, la jumătate preţ 
magazin, 80 lei. Tel. 0721.439454.
Două bazine apă, 1.000 litri, preţ 
negociabil. Tel. 0724.954284.
Căruţ bagaje, 70x60x115 cm. Tel. 
0737.123570.
Roabă metalică. Tel. 0737.123570.
Rucsac pentru drumeţii, preţ 
negociabil. Tel. 0727.814152.
Tablouri pictate în ulei pe pânză, 
100x60 cm, 3 bucăţi 50x20 cm, preţ 
200 lei respectiv 80 lei bucata. Tel. 
0736.463129.
Cadă de baie BELFORM, 1,60x70 
cm, absolut nouă, preţ 350 lei. Tel. 
0721.439454.
Saltea pneumatică 2 persoane, preţ 
50 lei. Tel. 0727.231401.
Cort 6 persoane, polonez, preţ 100 
lei. Tel. 0727.231401.
Ladă frigorifică de voiaj, 28 litri, se 
încarcă la 12V şi 220V, preţ 200 lei. 
Tel. 0727.231401.
Lădiţe de plastic: Coca-Cola, Pepsi, 
bere şi 2.000 sticle de vin. Tel. 
0723.498022.
Espressor cafea ROYAL, 
professional, preţ 250 EURO. Tel. 
0767.837248.
Vând chiuvete inox, cadă fontă 
- 2 bucăţi, televizor color. Tel. 
0723.498022.
Cazan baie, 100 litri, foarte solid, preţ 
850 lei negociabil. Tel. 0722.264408.
Sobă cu plită, metalică, pe lemne. 
Tel. 0727.698854.
Canapele, uşi apartament MDF şi 
uşi aluminiu. Tel. 0723.498022.
13 mc prefabricat "Doiceşti". Tel. 
0727.698854.
Cărucior electric pentru persoană 
cu handicap. Tel. 0721.809288.
Parchet lemn fag, nou, grosime 2,1 
cm. Aştep oferte. Tel. 0727.120198.
Colecţia MAGAZIN ISTORIC, 
colecţia GAZETA MATEMATICĂ, 
Revista de Fizică şi Chimie, Revista 
Pedagogică, romane diverse. Tel. 
0727.120198.
Material piele pentru confecţionarea 
unei prechi de cizme. Tel. 
0724.721964.
Barcă cu motor, 5 persoane, 
comenzi la volan, lungime 4,5 m, 
piese de schimb, cu peridoc, preţ 850 
EURO negociabil. Tel. 0741.043439.

10 baloţi polistiren pentru izolaţie 
termică exterioară, grosime 10 cm, 
preţ negociabil. Tel. 0763.683865.
8 grilaje metalice pentru ferestre. Tel. 
0763.683865.
Calorifer pe ulei cu 9 elemenţi, preţ 
negociabil. Tel. 0722.233708.
Aparat electronic de masat nervul 
optic, preţ 100 lei. Tel. 0245.630271.
Aparat de masaj cu infraroşu în 
momentul folosirii (2 leduri). Tel. 
0722.233708.
Baloţi fân bine păstraţi, preţ 100 lei/
bucata. Tel. 0722.723321.
Copaie mare pentru carne utilă la 
tăierea porcului. Tel. 0736.650480.
Zdrobitor struguri. Tel. 0736.650480.
Lustră cu 5 braţe. Tel. 0730.939024.
Aragaz de voiaj cu 2 butelii mici, 
preţ negociabil la vedere. Tel. 
0733.757264.
Vând cărucior pentru persoană cu 
dizabilităţi la un preţ avantajos. Tel. 
0763.507423.
2 covoare 3/4 m, 400 lei; 3 covoraşe 
0,90/0,70 - 150 lei; TV color Beko, 
diagonala 46 cm, 200 lei; bonus 
tablou 1,25x0,8 m. Tel. 0743.519185.
Vând coteţ câine. Tel. 0737.123570.
Şindrilă stejar. Tel. 0730.939024.
Butelie pentru aragaz, galbenă, cu 
guler, ceas şi furtun, preţ 200 lei. Tel. 
0738.825379.
Butelie mică de aragaz pentru voiaj, 
folosită ca reşeu şi lampă de iluminat. 
Tel. 0245.715120 sau 0768.575354.
Cort voiaj, de 2 persoane plus 2 saci 
de dormit. Tel. 0245.715120 sau 
0768.575354.
Profil U de 60 mm, lungime 6 m - 
1 bară; U de 14 mm, lungime 6 
m - 1 bară. Tel. 0245.715120 sau 
0768.575354.
Freză pentru curăţat zăpada, motor 
pe benzină în 4 timpi, preţ 400 lei. 
Tel. 0741.043439.
Bazin inox, 600 litri. Tel. 
0737.123570.
2 butoaie de tablă zincată, cu cercuri, 
de 200 litri fiecare. Tel. 0768.575354 
sau 0245.715120.
2 butii-tocitoare: una de stejar - 500 
litri şi una de brad - 2.000 litri. Tel. 
0768.575354 sau 0245.715120.
3 butoaie de lemn, stejar, 300 litri 
fiecare, nefolosite. Tel. 0245.715120 
sau 0768.575354.
Două butoaie de 220 litri/bucata, 
tablă, preţ 70 lei/bucata. Tel. 
0763.683865.
Bandă de alergare, aproape nouă, 
preţ 500 lei. Tel. 0763.683865.
Aparat auditiv nou, preţ 500 lei. Tel. 
0763.683865.
2 aparate de aer condiţionat, noi, 
ieşite din garanţie, preţ negociabil. 
Tel. 0736.919835.

Război de ţesut complet, stare bună 
de funcţionare. Tel. 0790.525317.
Uşă de exterior, stejar cu model, 
200x90 cm, preţ negociabil. Tel. 
0720.549577.
Saltea gonflabilă pentru dormit, 
înălţime umflată 45 cm, dublă, cu 
motor electric încorporat, pentru 
umflat şi dezumflat, preţ 250 lei. Tel. 
0738.825379.
Seif (casă de bani), 260 kg, cu 
cheie, funcţional, preţ 1.500 lei. Tel. 
0728.025777.
Butelie aragaz normală, preţ 250 lei. 
Tel. 0722.906837.
Covoare persane, noi, de Cisnădie. 
Tel. 0724.097793.
Trunchi nuc, trunchi dud 1,50x0,50 
m. Tel. 0726.659696.
Portbagaj autoturism. Tel. 
0721.268534.
Vând betonieră second hand, stare 
bună, preţ 400 lei. Tel. 0738.825379.
Patru covoare persane, 2,50x1,50 
m oval, 1,50x1,20 m oval, 2 mai 
mici, preţ 150 lei tot setul. Tel. 
0736.463129.
Cratiţă mare utilă la cules struguri. 
Tel. 0736.650480.
Faţă de masă macrame, 1,40x1,60 
m, preţ negociabil. Tel. 0735.871215 
sau 0722.361784.
Două covoraşe persane, ovale, noi, 
au medalion pe bordo şi bej, 90x60 
cm. Tel. 0721.919213.
Damigene sticlă, 50 litri, preţ 50 lei 
bucata. Tel. 0766.347764.
Circular de tăiat lemne, dotat cu 
motor 2,02 KW, preţ la înţelegere. 
Tel. 0724.721964.
2 sticle de coniac original Franţa, 
sigilat, vechime peste 50 ani, în 
cutiile originale, pentru colecţionari, 
preţ 750 lei/buc. Tel. 0738.825379.
2 uşi metalice, de garaj, din tablă cu 
model, 3x2 m, preţ negociabil. Tel. 
0720.549577.
Drujbă adusă din Italia, puţin folosită, 
preţ fix 250 lei. Tel. 0765.217931.
Umbrelă soare, de curte, nouă, 
nedespachetată. Tel. 0245.630271 
sau 0729.302024.
Leagăn pentru curte, nou, montat. 
Tel. 0245.630271 sau 0729.302024.
Pat medicinal rabatabil cu 
telecomandă, pentru persoane 
imobilizate, măsuţă cu rotile servit 
masa, saltea antiescară, pasivă 
şi activă, scaun cu rotile, toate la 
preţul de 1.500 lei negociabil. Tel. 
0721.428088.
Toaletă THETFORD, mobilă, stare 
perfectă, aproape nouă, preţ 450 lei. 
Tel. 0732.113958.
TOPPER pentru pat de o persoană, 
preţ negociabil. Tel. 0727.814152.
Pompă acvariu, preţ convenabil. Tel. 
0721.439454.
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Mecanism marchiză, fără pânză, 
preţ 50 lei. Tel. 0724.570072.
Două sobe de teracotă, grena, 
fără flori, foarte fine, rezultate 
dintr-un şemineu nefolosit cu 2 
coloane laterale, etajere, făcut la 
comandă, două arderi, uşă de fontă 
pe semirotund dintr-o bucată, preţ 
1.600 lei. Tel. 0774.985085.
Rulouri interioare pentru ferestre, 
diverse dimensiuni, preţ convenabil. 
Tel. 0721.439454.
Căruţ de interior pentru persoană 
cu handicap, stare foarte bună, 
puţin utilizat, preţ 600 lei. Tel. 
0732.113958.
Coş de fum exterior pentru şemineu, 
inox, aproape nou, preţ negociabil. 
Tel. 0724.570072.
Mileuri şi feţe de masă din 
macrame, stare excepţională, preţ 
foarte convenabil. Tel. 0721.439454.
Maşină de montat şi demontat 
cauciucuri. Tel. 0724.954284.
Cărţi diverse edituri, preţ la faţa 
locului. Tel. 0727.814152.
Crintă pentru făcut brânză, din inox, 
80 litri, 2 compartimente, stare foarte 
bună, preţ 1.500 lei negociabil (nouă 
este 3.000 lei). Tel. 0738.825379.
Rezervor tablă, grosime 4 mm, 
700 litri, preţ convenabil. Tel. 
0737.112997.
Aparat sudură autogen plus 4 tuburi 
de oxigen, preţ convenabil. Tel. 
0737.112997.
Bicicletă copil 3-8 ani, marca 
B'TWIN; televizoare diferite mărci 
pentru piese. Tel. 0723.209594.
Lavoar ceramică pentru corp 
suspendat, nou, pentru baie, fără 
mobilier, 60x46 cm, preţ 100 lei. Tel. 
0762.237065.
Barcă cu motor imboard, cu peridoc, 
preţ 700 EURO. Tel. 0741.043439.
Săpun de casă, 10 kg, calupuri. Tel. 
0727.814152.
Mileuri diverse dimensiuni, 
macrame, lucrate manual. Tel. 
0727.814152.
Vând pianină KLIGMANN Berlin, 
cu 3 pedale, neagră, placă bronz, 
corzi încrucişate, claviatură fildeş, 
sculptată, preţ 6.000 lei. Tel. 
0755.696681.
Lampă cu infraroşu SANITAS 
100 W, bec PHILIPS, certificată 
medical, garanţie, preţ 100 lei. Tel. 
0760.548579.
Şurubelniţă electrică VORTEX, 3,6 
V, 1,3 Ah, 210 RPM, 4,5 Nm, 6 biţi 
incluşi, sigilată, garanţie, preţ 60 lei. 
Tel. 0760.548579.
Pompă electrică pentru umflat 
saltele etc, sigilată, garanţie, preţ 50 
lei. Tel. 0760.548579.
Şurubelniţă electrică de precizie 
pentru laptop, telefoane, sigilată, 
preţ 60 lei. Tel. 0760.548579.

Aşternut pat din lână, ţesute manual, 
noi, o bucată. Tel. 0727.814152.
6 covoare Cisnădie, 2x3 m, traverse 
hol, metraj mult, preţ 200 lei/bucată 
negociabil. Tel. 0774.985085.
20 piei de capră cromate negru, 
stare foarte bună, preţ negociabil. 
Tel. 0774.985085.
Casetă de greutăţi mici pentru 
cântărire bijuterii. Tel. 0729.867267.
Serviciu de masă, nou, ornament 
floral, 6 farfurii mari, 6 de supă, 6 
mici, sosieră, porţelan Cluj. Tel. 
0721.919213.
Serviciu farfurii masă, nou, cu 
ornamente de cobalt, 9 farfurii mari, 
9 de supă, 9 mici, 2 platouri rotunde 
mari, 2 platouri ovale, 2 salatiere, o 
supieră. Tel. 0721.919213.
Set 6 ceşti mici de cafea şi 6 
farfuriuţe, ornament pe albastru. Tel. 
0721.919213.
Tambur (manivelă) pentru fântână 
cu lanţ şi găleată. Tel. 0758.457467.
1.600 volume literatură română şi 
universală, stare foarte bună. Tel. 
0726.264520.
Prelungitor 10 m, rezistent la apă 
şi praf, sigilat, negru, preţ 50 lei. Tel. 
0760.548579.
Sac de dormit. Tel. 0245.214731 sau 
0729.363920.
Suporţi din ţeavă pentru boltă viţă 
de vie. Tel. 0766.347764.
Biblie şi icoană pe lemn, foarte 
vechi. Tel. 0722.238409.
25 de lăzi de bere CIUCAŞ. Tel. 
0723.747905.
Rulmenţi industriali, noi, diferite 
serii: C3, 03E, 6312, 6311, 6320, 
6313, 6216, 216, 6309, 6210, 6314. 
Tel. 0722.404129 sau 0724.776280.
Cleşti de ţeavă cu lanţ, toate 
mărimile. Tel. 0758.457467.
Presă tuburi ciment, 800x800x1.000 
mm, pentru puţuri şi fose. Tel. 
0758.457467.
Pompă electrică de apă, pe sanie, 
2”, fabricată la AVERSA Bucureşti. 
Tel. 0758.457467.
Maşină de curăţat porumb, manuală, 
în stare bună. Tel. 0721.693528.
2 chitare HORA Reghin pentru copii 
şi adulţi, lemn bine uscat, ideale 
pentru începători. Tel. 0760.548579.
Bare de textolit, diametru 18 mm, 
lungime 830 mm, preţ 10 lei/buc. Tel. 
0743.668234.
Maşină de scris electrică şi manuală. 
Tel. 0245.214731 sau 0729.363920.
3 macate de lână, pentru pat, preţ 
170 lei/buc. Tel. 0722.958675.
Candelabru semicristal cu 4 braţe, 
împreună cu 2 aplice semicristal cu 
2 braţe, la set. Tel. 0741.043439.

Motor pentru tăiat lemne, motor 
trifazic 6 CP, cu masă pentru 
spintecat buşteni şi masă pentru 
tăiat transversal lemn foc, pe roţi. 
Tel. 0741.043439.
Motocositoare 5 în 1, Germania, 
cu trimer, disc 3 cuţite, disc pentru 
arbuşti, drujbă, foarfecă pentru gard 
viu, motosapă, prelungitor tijă până 
la 2 m înălţime pentru crengi. Tel. 
0741.043439.
Acvariu pentru peşti, capacitate 50 
l. Tel. 0741.043439.
Pompă apă HONDA, nouă, înălţime 
refulare 15 m, aspersie 8 m, de 
mare putere, racorduri de 2,5". Tel. 
0741.043439.
Barcă cu motor, import, lungime 
4,5 m, lăţime 1,70 m, peridoc, 
pentru 6 persoane, 800 EURO. Tel. 
0741.043439.
Aparat de sudură autogen, cu 3 
tuburi oxigen, generator acetilenă, 
trusă brenere, reductor presiune, 
furtune. Tel. 0741.043439.
Aparat pentru fitness, import. Tel. 
0722.238409.
Vinci 8 tf, stare foarte bună. Tel. 
0722.238409.
Borcane de sticlă 10-15 l, bidoane 
de plastic 60 l, damigene de 50 
l şi 25 l. Tel. 0245.214731 sau 
0729.363920.
Patine montate în ghete, măsura 43. 
Tel. 0245.214731 sau 0729.363920.

=
Cumpăr 2 servante cu 2 uşi, 
lungime 1,50 m, preţ acceptabil. Tel. 
0728.203204.
Cumpăr 2,5-3 mp gresie, ofer preţ 
acceptabil. Tel. 0728.203204.
Cumpăr convenabil teste glicemie 
pentru aparat ONE TOUCHE 
VERIO. Tel. 0722.238409.
Cumpăr cărţi: KUNDALINI 
SHAKTI, Vindecare prin energia 
palmelor, Terapie prin polaritate. Tel. 
0722.238409.
Cumpăr convenabil teste glicemie 
pentru aparate ACCU-CEC şi ONE 
TOUCH, chiar şi expirate. Tel. 
0722.238409.
Motor electric 18 kW, 3.000 rot/min. 
Tel. 0723.747905.
Cazan de ţuică (alambic) până în 10 
găleţi. Tel. 0758.457467.
URGENT! Antichităţi, timbre, 
bancnote vechi, vederi vechi, 
gramofon, patefon, tablouri şi tot 
ce înseamnă obiecte de artă vechi, 
orice obiect vechi. Tel. 0723.362642 
sau 0765.276226.

>
BREAZA, PH! Văduvă, 65 ani, doresc 
un om liniştit, cumsecade, care 
să locuiască la curte, doar pentru 
căsătorie. Tel. 0799.058517.
Brunetă, 47 ani, doresc cunoştinţă cu 
un domn 47-52 ani, pentru căsătorie, 
din zona Pucioasa. Tel. 0727.481876 
după orele 18.00.

?
Domn serios, caut tanara saraca cu 
varsta 18-28 ani, fara obligatii (copii) 
pentru prietenie (sa locuiasca la mine). 
Tel: 0747.407659. 
Pensionar, sănătos, văduv, 68/1,75/89, 
situație bună, caut văduvă pentru 
căsătorie, necăjită dar cu suflet bun, 
să vrea să stea la mine, la casă, într-o 
zonă nepoluată din Prahova. Tel. 
0735.268115.
Caut o domnişoară cu vârsta 22-
35 ani, pentru relaţie serioasă. Tel. 
0734.292057.
Domn, 41 ani, fizic atletic, 1,78 
m, 80 kg, situaţie materială bună, 
doresc să cunosc o doamnă pentru 
o relaţie serioasă de căsătorie. Tel. 
0736.179764.
Domn, 42 ani, situaţie materială 
bună, fără obligaţii, doresc cunoştinţă 
cu doamnă/domnişoară în vederea 
căsătoriei. Poate avea şi un copil. Tel. 
0729.172330.
Domn, 40 ani, fără vicii, fără obligaţii, 
doresc să cunosc o fată pentru prietenie 
- căsătorie. Tel. 0734.432013.
Domn, 52 ani, fără obligaţii, situaţie 
materială bună, doresc cunoştinţă cu 
doamnă în vederea căsătoriei. Poate 
avea şi un copil. Tel. 0764.122689.
Domn singur, 65/1,70/74, doresc 
cunoştinţă cu doamnă creştină, vârsta 
57-62 ani, pentru prietenie - căsătorie, 
să locuiască la mine. Tel. 0755.409381.
Domn serios, fără obligaţii, cu locuinţă 
la ţară, 65/1,76/85, doresc cunoştinţă 
cu o femeie serioasă, de vârstă 
apropiată, pentru căsătorie, să stea la 
mine. Tel. 0720.349630.
Domn, 62 ani, doresc să cunosc o 
doamnă de vârstă aproiată pentru 
prietenie - căsătorie. Rog seriozitate. 
Tel. 0734.740350.
Domn văduv, 69 ani, din Târgovişte, 
fără vicii, doresc să cunosc o doamnă 
fără vicii, sinceră şi cu suflet bun pentru 
prietenie - căsătorie. Tel. 0729.123759.
Domn, pensionar, 74 ani/1,70/75, 
vreau să cunosc o doamnă de vârstă 
apropiată, să locuiască la mine. Poate 
să aibă probleme de sănătate, nu 
grave. Locuiesc în Târgovişte. Tel. 
0730.356482.
Domn singur, 44 ani, 1,70 m înălţime, 
blond cu ochi albaştri, caut relaţie 
serioasă de prietenie. Tel. 0760.294510.
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Pensionar, fără vicii, caut 
doamnă asemenea, cu locuinţă, 
pentru convieţuire - căsătorie.Tel. 
0733.857313.
Domn, 54 ani, divorţat, fără obligaţii, 
cu suflet bun, doresc să cunosc o 
doamnă de vârstă apropiată pentru 
prietenie - căsătorie. Rog seriozitate. 
Tel. 0791.748881.
Bărbat, 68/1,80/75, vreau să cunosc 
o doamnă de vârstă apropiată pentru 
relaţie de prietenie - căsătorie. Tel. 
0736.088331.
Domn, 65/1,72/75, vreau să cunosc 
o doamnă fără vicii, pentru prietenie, 
eventual căsătorie, să locuiască la 
mine. Tel. 0725.782215.
Domn 51 ani, situaţie materială bună, 
fără obligaţii, doresc să cunosc o 
doamnă de vârstă apropiată, cu sau 
fără obligaţii, pentru căsătorie. Să 
locuiască la mine. Tel. 0745.316968.
Domn pensionar, 68/1,80/75, vreau 
să cunosc o doamnă de vârstă 
apropiată, să locuiască la mine dacă 
se poate, pentru prietenie - căsătorie. 
0736.088331.
Văduv, 74 ani, locuiesc la casă în 
Târgovişte, caut să cunosc doamnă 
de vârstă apropiată, pentru căsătorie. 
Tel. 0736.956209.
Tânăr, 40 ani, necăsătorit, fără 
obligaţii, doresc cunoştinţă doamnă/
domnişoară, singură, vârsta 25-42 ani, 
pentru căsătorie. Tel. 0755.505855.
Domn, 65/1,73/70, doresc cunoştinţă 
cu doamnă prezentabilă, serioasă 
şi de casă pentru căsătorie. Tel. 
0721.110358.
Tânăr serios, caut tânără săracă, 
vârsta 18-28 ani, fără obligaţii familiale 
(copii) pentru prietenie (să locuiască la 
mine). Tel. 0758.850689.
Pensionar, singur, caut doamnă 
fără obligaţii sau vicii, cu locuinţă, 
pentru convieţuire-căsătorie. Tel. 
0774.596639.
Pensionar, situaţie materială bună, 
fără obligaţii, caut doamnă pentru 
convieţuire. Tel. 0752.920217.

@
Dau presă pentru tuburi de puţuri şi fose 
din ciment, 80x80x1.000 la schimb cu 
bicicletă electrică Italia sau Germania, 
1.000 W. Tel. 0758.457467.

A
Gunoi de grajd, circa 3 tone. Tel. 
0721.233250.
Vând smochini 30-80 cm, preţ 
negociabil. Tel. 0729.924454.
Donez pisoi, vârsa 1,5 luni, alb cu 
pete gri, unei persoane iubitoare de 
animale. Tel. 0744.999904.

Vând 3 căţei, rasa VIZSLA, ungureşti, 
foarte buni pentru vânătoare şi 
descoperitori de fructe, vârsta sub un 
an. Tel. 0721.233250.
Donez pisicuţe rasele ANGORA, 
vârsta 2 luni, bine îngrijite. Tel. 
0737.112997.
Trandafir japonez, culoare roşie. Tel. 
0727.814152.
Vând ţap alpin francez, vârsta 2 ani, 
pentru reproducere. Tel. 0758.457467.

C
VÂND PRUNE ANASPET PENTRU 
ȚUICĂ. TELEFON 0761.691245.
Ofer o locaţie cu tot confortul unei 
persoane pensionar/pensionară, 
fără obligaţii, fără vicii, căreia să-i 
placă viaţa la ţară, să gestioneze cu 
încredere această reşedinţă în lipsa 
proprietarului (fără remuneraţie). Tel. 
0733.696530.
URGENT! Familie serioasă căutăm să 
îngrijim bătrân-bătrână cu locuinţă, cu 
rămânere în spaţiu. Rog seriozitate. 
Tel. 0766.347764.

D
LOGAN, 2005, 1.4, GPL omologat, AC, 
geamuri electrice, acte la zi, proprietar, 
preţ 6.000 lei. Tel. 0723.541667.

DACIA LOGAN Laureate, motor 
1.5 diesel, an 2008, AC, închidere 
centralizată, ABS, airbag-uri, geamuri 
şi oglinzi electrice, ITP 2023, 
preţ 1.650 EURO negociabil. Tel. 
0765.246266.

DACIA LOGAN, an fabricaţie 
2006, 135.000 km, proprietar, aer 
condiţionat, servodirecţie, geamuri 
electrice, GPL omologat, fără rugină, 
ţinută în garaj, anvelope all season. 
Tel. 0766.510102.

DACIA LOGAN, an 2006, motor 1.6, 
AC, geamuri electrice, servo, airbag, 
cauciucuri all season, GPL omologat, 
preţ 1.550 EURO. Tel. 0766.5101022.

DACIA LOGAN, an 2010, Laureate, 
ITP şi asigurare iulie 2023, proprietar 
carte şi talon, 79.000 km rulaţi, 
AC, geamuri şi oglinzi electrice, 
servodirecţie, închidere centralizată, 
vopsea originală, proiectoare. Merită 
văzută! Preţ 3.550 EURO. Tel. 
0724.983141.

E
DAEWOO MATIZ, 2007, primul 
proprietar, ţinut în garaj, fără rugină, 
75.000 km, alarmă, închidere, 
casetofon, ITP, asigurare, rovinietă, 
anvelope de iarnă, merită văzut. Tel. 
0766.510102.

G
RENAULT SYMBOL, benzină + GPL, 
an 2011. Tel. 0721.150600.
RENAULT GRANDE SCENIC 3, 1.5 
benzină, 110 CP, an 2009, climatronic 
două zone, servodirecţie, oglinzi 
electrice rabatabile, opt airbag-uri, 
senzori spate ploaie-lumini, navigaţie, 
cârlig, roţi iarnă, start stop, închidere 
amprentă, injectoare noi, schimburi 
distribuţie-ambreiaj, ulei, preţ 4.390 
EURO negociabil. Tel. 0760.601532.

H
PEUGEOT 107, an 2011, benzină, 
culoare negru, proprietar, preţ 2.800 
EURO. Tel. 0721.693528.
PEUGEOT 206CC, benzină 1.6, 
Cabrio, piele roşie tapiţerie interior, 
jante aliaj, necesită ITP, preţ 800 
EURO. Tel. 0721.969445.
PEUGEOT 306, an 1997, motor 1.4 
benzină, stare foarte bună, merită 
văzut. Tel. 0728.223254.

I
FORD FOCUS, an fabricaţie 2001, 4 
uşi, GPL, geamuri şi oglinzi electrice, 
arată excelent, preţ negociabil. Tel. 
0724.721964.
Ford Focus coupe,1,6 benzină din 
2006. 0739.173036
Vând Ford Focus 2006, motor 1,6 
benzină. Tel: 0739.173036
FORD FIESTA, TARGOVISTE, 
fabricatie 2014, 110.000 Km, benzina, 
culoare neagra, buton de pornire, 
climatronic, senzor parcare spate, 
interior bicolor. Bonus: set jenti si 
anvelope de iarna. Pret: 4200 Euro. Tel. 
0766221272.
FORD FIESTA, an 2001, 4 uşi, 
motorină, 113.000 km la bord, toate 
taxele plătite pentru un an, preţ 1.250 
lei negociabil. Tel. 0724.721964.
FORD FUSION, an 2003, motor 1.4 
diesel, consum 4%, AC, geamuri 
electrice, un singur propietar, 
întreţinută, fără pic de rugină, actele 
valabile. Tel. 0736.692445.

J
OPEL ASTRA Caravan, alb, an 2001, 
stare bună de funcţionare, preţ 1.500 
EURO. Tel. 0733.696530.
OPEL ASTRA clasic, 2007, GPL, lanţ, 
anvelope noi, 172.000 km, butelie 
schimbată (GPL), culoare gri, cârlig 
remorcare. Tel. 0720.115885.

N
Vand VW Golf 6, 2010, 1.4 TSI 
122 CP, preț 5500 euro/neg. Tel: 
0722.584132.
VW GOLF 4, break, motor 1.9 ALH, 
an 2000, preţ 1.000 EURO negociabil. 
Tel. 0723.909478.
VW PASSAT, 2.0 TDI, an fabricaţie 
2006, preţ 3.500 EURO uşor 
negociabil. Tel. 0737.194647 sau 
0723.730707.
VW GOLF 5, diesel, an fabricaţie 
2006, 170 CP, 189.000 km rulaţi, 
jante aliaj, pachet GT, senzori 
lumini, parcare spate, ploaie, trapă 
electrică, proiectoare spate, scaune 
încălzite etc, preţ 5.250 EURO. Tel. 
0723.362261.
VW PASSAT, 1.9 TDI diesel, an 2003, 
culoare verde, unic proprietar, vopsea 
originală, full option, stare foarte 
bună, preţ 2.350 EURO negociabil. 
Tel. 0726.260069.
VW TOURAN, an 2004, proprietar, 
toate actele valabile, ofer fiscal. Tel. 
0736.692445.
VW PASSAT 1.6, benzină, 2003, 
bine îngrijit, preţ 1.650 EURO uşor 
negociabil. Tel. 0765.217931.

O
FIAT STYLO, an 2002, sau 
dezmembrez orice piesă, înscrisă, acte 
la zi, preţ 1.500 lei. Tel. 0766.202257.

P
Vând Skoda Rapid An fabricație 2018, 
motor 1,0 TSI, 95 cp. 0739.173036.
SKODA FABIA, an 2005, culoare 
maro, model SEDAN, AC, ITP 2023 + 
asigurare, GPL omologat, proprietar, 
preţ 1.850 EURO negociabil, 
proprietar. Tel. 0737.901541.
SKODA FABIA, an 2003, motor 
1.4, distribuţie lanţ, AC, arată şi 
merge impecabil, preţ 4.000 lei. Tel. 
0723.541667.
SKODA RAPID, fabricaţie 2017, motor 
1,0 TSI, 95 CP, 43.000 km reali, unic 
proprietar. Tel. 0739.173036.
SKODA FABIA, an 2010, ITP 2022, 
motor 1.4 diesel, combi, argintie, AC, 
preţ la faţa locului, stare foarte bună. 
Tel. 0721.150600.

Q
KIA SORENTO, motorină, an 
2006, 226.348 km bord, preţ 2.500 
EURO negociabil, VIFORÂTA. Tel. 
0733.437810.
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HYUNDAI I20, an 2010, 1.200 cmc, 
gri metalizat, full electric, benzină, 
consum 5 litri/100 km, AC, alarmă şi 
închidere centralizată, volan şi scaune 
ajustabile, radio CD, distribuţie lanţ, 
unic proprietar, bonus 4 roţi de iarnă, 
preţ 3.600 EURO negociabil. Tel. 
0722.651584.

TOYOTA AYGO, an 2013, Euro 
5, culoare albă, AC, ITP 2023, 
asigurare valabilă, 4 uşi, preţ 3.450 
EURO negociabil, proprietar. Tel. 
0737.901541.

KIA PICANTO, an 2005, 1.100 cmc, 
benzină, proprietar în acte, stare bună 
de funcţionare, 3 chei, verificare şi 
rovinietă valabile, preţ 1.950 EURO 
negociabil. Tel. 0738.825379.

R
Vând rulotă FAST FOOD complet 
utilată, preţ criză 1.200 EURO. Tel. 
0767.837248.
Vând remorcă 350 kg, neînscrisă, 
adusă din Italia. Tel. 0765.217931.
Cumpăr remorcă neînscrisă în 
circulaţie, auto, volum 450 kg. Tel. 
0758.457467.
Vând două remorci acoperite, una 
de 750 kg şi una de 450 kg. Tel. 
0766.347764.
Închiriez remorcă auto de 500 kg 
şi platformă transport autoturisme, 
cu 2 axe, se conduce cu B-ul. Tel. 
0741.043439.

S
Vând VW Caddy, model nou, înscris în 
circulaţie, diesel, 1,9, Euro 4, fabricaţie 
2006, 2 uşi culisante laterale, geamuri 
laterale fumurii. Tel. 0722.404129 sau 
0724.776280.

T
Cumpăr MOTOSTIVUITOR! Tel. 
0723.498022.

Vând platformă pentru tractor, din 
profil U80, cu roţi de ARO sau TV-u. 
Tel. 0722.264408.

Vând punte faţă de tractor 445DT, 
preţ 1.000 EURO, nefuncţională, 
reductor buturugă, pernă faţă. Tel. 
0722.264408.

Vând freză pe motorină, 9 CP, cu 
remorcă şi semănătoare, lăţime 1,30 
m. Tel. 0762.617487.

Vând două căruţe de fier, cu roţi 
de cauciuc, preţ negociabil. Tel. 
0721.210900.

Vând plug de un cal, grapă fier, 
prăşitoare. Tel. 0724.853448 sau 
0724.767585.

Vând tractor U650, reparat 
capital, set motor, chiulasă, jante, 
cauciucuri+camere noi, faţă-spate, 
radiator, pompă de apă, rezervor, 
clindru hidraulic, fuzete, toate noi, 
preţ 6.000 EURO negociabil. Tel. 
0720.705655.
Vând căruţă din fier pentru un cal, roţi 
de cauciuc. Tel. 0724.607910.
Vând căruţă trasă de cai sau tractor, 
cu roţi de cauciuc, nouă, mare, 
nefolosită. Tel. 0724.607910.
Vând semănătoare SUP 29, 
de păioase, preţ 3.500 lei. Tel. 
0720.705655.
Vând grapă discuri pe roţi, lăţime 3,2 
metri, preţ 3.500 lei sau schimb cu 
grapă purtată (fără roţi), plus diferenţă. 
Tel. 0720.705655.
Vând platformă transport autoturisme, 
2 axe, 2,5 tone, se conduce cu cat. B, 
preţ 1.100 EURO. Tel. 0741.043439.
Vând chiulasă motor pentru tractor 
FIAT, 45 CP. Tel. 0741.043439.

U
Orice piesă pentru APRILIA - 
SCARABEU, 100 cmc, preţ negociabil. 
Tel. 0726.286539.
Vând trotinetă pentru copil, preţ 100 
lei. Tel. 0727.571464.
Vând tricicletă pentru copil, preţ 200 
lei. Tel. 0727.571464.
Vând bicicletă adusă recent 
din Germania, preţ 400 lei. Tel. 
0721.573578.
URGENT! Vând 2 biciclete, noi, preţ 
negociabil. Tel. 0723.362642.
Vând motoscuter PIAGIO, stare 
perfectă de funcţionare, şa lungă, preţ 
950 lei negociabil. Tel. 0721.693528.
Vând trotinetă nouă, pentru băieţi. Tel. 
0727.814152.
Cumpăr bicicletă, HERCULES, 
28x1,2, motor benzină, GERMANIA. 
Tel. 0758.457467.
Vând bicicletă pentru copii, 
provenienţă Italia. Tel. 0722.404129 
sau 0724.776280.
Vând scuter, motor benzină, 4 timpi, 
made în Italia. Tel. 0758.457467.
Vând bicicletă normală 28x1/2, 
nefolosită, adusă din Germania. Tel. 
0758.457467.
Cumpăr piese cursieră. Tel. 
0722.238409.

V
4 roţi LOGAN, cu anvelope iarnă, preţ 
500 lei. Tel. 0724.201169.
2 roţi pentru DACIA, jante noi, 
anvelope iarnă puţin folosite. Tel. 
0724.181577.
Roată de rezervă normală, cu 4 
găuri, pentru Renault KANGOO. Tel. 
0724.181577.

Pompă de benzină, completă, pentru 
DACIA LOGAN 1.2, stare foarte bună. 
Tel. 0723.357084.
Anvelopă GOODRIDE cu jantă 
185/65/16, de vară, aproape nouă. Tel. 
0723.357084.
4 anvelope cu jante semperit, 
M+S, 215/65/16, stare bună. Tel. 
0723.357084.
Robot pornire 12V, cu multiple funcţii, 
aproape nou. Tel. 0723.357084.
Sondă lambda pentru DACIA LOGAN 
1.4 MPI. Tel. 0723.357084.
Becuri auto 6V/35W cu 2 poli. Tel. 
0723.357084.
Anvelopă 315/70/22,5 pentru direcţie, 
marca FIRESTONE, fabricaţie 2019, 
stare foarte bună. Tel. 0723.357084.
2 anvelope 385/65/22,5 pentru 
semiremorcă, stare bună, fabricaţie 
2017. Tel. 0723.357084.
4 anvelope PIRELLI, 315/80/2,5 
pentru motrică, stare bună, fabricaţie 
2018. Tel. 0723.357084.
Roată de rezervă Slim pentru 
KIA PICANTO, preţ 250 lei. Tel. 
0738.825379.
2 piese noi, sondă lambda, BOSCH, 
aduse recent. Tel. 0731.605429.
Roţi complete (4 bucăţi) aproape noi, 
M+S (Mixte), 175x65x14, preţ 600 lei. 
Tel. 0721.573578.
Piese MERCEDES SPRINTER 313, 
an 2005, roţi umflate MICHELIN, 
225/70/15C, arcuri faţă-spate, cutie 
viteze, cardan, faruri, stopuri, webasto, 
parbriz. Tel. 0722.264408.
Butuci pentru remorci sau căruţe, 
compleţi, de ARO, ARO 10, ARO 320, 
TV. Tel. 0722.264408.
Punte faţă de TV, tracţiune pe partea 
dreaptă, cutie viteze, arcuri faţă-spate, 
roţi şi radiator. Tel. 0722.264408.
Piese MATIZ, punte spate completă, 
butuci faţă, cu discuri, planetare, arcuri 
faţă-spate, electromotor, alternator, 
motor, cutie viteze, casetă direcţie 
sau servo, compresor, aer condiţionat, 
capotă faţă, haion spate şi bară. Tel. 
0722.264408.
Motor DACIA Papuc, 1.9 diesel, preţ 
750 lei, cutie viteze 4x4 - preţ 350 lei, 
punte spate completă - preţ 400 lei. 
Tel. 0722.264408.
4 anvelope, puţin rulate, fără jante, 
205/55/16, preţ negociabil. Tel. 
0721.277510 sau 0727.814152.
4 anvelope PIRELLI, 205/60/R96, 
de vară, stare foarte bună, preţ 
convenabil (pentru auto VW, AUDI, 
RENAULT). Tel. 0724.097793.
URGENT! Dezmembrez DACIA 
LOGAN. Vând piese originale, la 
jumătate de preţ. Tel. 0722.906837.
Punte completă DACIA LOGAN, an 
2005, cu tambur, cu tot ce trebuie, preţ 
250 lei. Tel. 0722.260652.
2 anvelope DUNLOP, 235/55/17, de 
vară, stare foarte bună, aduse din 
Germania. Tel. 0723.357084.

FOARTE URGENT! 4 anvelope 
NOKIAN, 225/50/R17, foarte puţin 
rulate, preţ foarte avantajos. Tel. 
0766.347764.
FIAT STYLO, an 2002, sau 
dezmembrez orice piesă, înscrisă, acte 
la zi, preţ 1.500 lei. Tel. 0766.202257.
DACIA SOLENZA, an 2004, 
dezmembrez orice piesă. Tel. 
0766.202257.
Motor complet ISUZU, OPEL, 
1.700 DT, complet echipat, stare 
de funcţionare sau orice piesă 
dezmembrez. Tel. 0766.202257.
Anvelope cu jante aluminiu, stare 
foarte bună, 205/55/16, 9 IT, mixt, 
preţ negociabil. Tel. 0727.814152 sau 
0721.277510.
Punte spate DACIA SOLENZA şi 
cutie viteze DACIA SOLENZA, stare 
perfectă de funcţionare, ofer garanţie, 
preţ 200 lei Tel. 0722.260652.
Bloc motor, 1.9 diesel pentru DACIA 
papuc, fără chiulasă (placă de 
presiune, disc complet pe el). Tel. 
0722.260652.
Punte spate DAEWOO MATIZ, 
completă. Tel. 0724.853448 sau 
0724.767585.
Gambet (CUI) de remorcare pentru 
remorcuţe. Tel. 0245.715120 sau 
0768.575354.
5 roţi pentru DACIA Solenza, jante 
tablă, anvelope de vară, stare bună, 
preţ 200 lei. Tel. 0722.260652.
Jug motor DACIA Solenza cu 
bascule originale, stare perfectă. Tel. 
0722.260652.
Roţi auto din oţel, model 3450, 
5x13", echipate cu anvelope de vară 
145/70/13, stare foarte bună, 2 bucăţi, 
preţ 150 lei/bucată. Tel. 0721.880974.
Pompă injecţie 3 Bulgaria pentru 
BalkanCar, rulmenţi pentru maşini 
agricole, apometru industrial cu 
flanşă tip ZENNER - 2 bucăţi, perii 
triodină pentru aparat de sudură. Tel. 
0727.411511.
Lanţ de distribuţie DACIA, nou. Tel. 
0726.659696.
Electromotor DACIA LOGAN 1.4, 
benzină, preţ 150 lei. Tel. 0722.260652.
Alternator DACIA LOGAN 1.4, preţ 
150 lei, stare de funcţionare. Tel. 
0722.260652.
Motor 1.4 benzină, DACIA LOGAN, 
150.000 km reali, preţ 400 lei, ofer 
garanţie la montaj. Tel. 0722.260652.
4 anvelope uzate, 195/65/15, preţ 25 
lei/bucată. Tel. 0761.630630.
Două anvelope, stare foarte bună, 
noi, R15, de vară, preţ 200 lei. Tel. 
0736.463129.
Roată rezervă echipată cu jantă, 
nouă, nefolosită, preţ 150 lei. Tel. 
0736.463129.
4 cauciucuri de iarnă echipate cu jante 
şi capace, stare foarte bună, R14, preţ 
500 lei. Tel. 0736.463129.
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Piese DACIA SOLENZA, originale, 
din dezmembrări, calculator, 
planetare, distribuţie, uşi complete, 
închidere centralizată, preţ foarte 
convenabil. Tel. 0722.260652.
4 cauciucuri cu jante, 205/55/R16, 
M+S, pentru SKODA OCTAVIA, preţ 
negociabil, foarte puţin rulate. Tel. 
0727.814152.
4 roţi complete cu senzori presiune 
şi căpăcele, jante aliaj, 5x114,3x19", 
model deosebit, rulaj 13.000 km, 
pretabile pentru RENAULT KADJAL, 
TALISMAN, NISSAN QASHQAI, preţ 
1.200 EURO uşor negociabil. Tel. 
0723.320453.
4 jante cu cauciucuri şi capace, 
BMW, 195/55/16, preţ 800 lei. Tel. 
0721.428088.
Foarte convenabil bară faţă 
HYUNDAI ACCENT, model 2007, 
nouă, la ţiplă. Tel. 0724.097793.
Dezmembrez MATIZ, orice piesă. 
Tel. 0766.510102.
Pompă de benzină pentru MATIZ, 
nefolosită, nouă. Celui ce o va 
cumpăra ofer bonus 2 cauciucuri 
MATIZ aproape noi. Tel. 0724.721964.
Vând set 4 cauciucuri noi, dimensiune 
23x8,5 - 12, fabricaţie India, bune 
pentru utilaje gen Bobcat sau ATV-uri, 
preţ 600 lei/setul. Tel. 0738.825379.
Cauciucuri 195/65/15, montate 
pe jante de tablă, 4 bucăţi. Tel. 
0724.954284.
Vând cauciucuri remorci: 
315/70/22,5 - 2 buc., 315/60/22,5 
- 2 buc., 295/60/22,5 - 2 buc. Tel. 
0724.954284.
Cauciucuri 185/55/15 - 2 bucăţi, 
montate pe jante de tablă. Tel. 
0724.954284.
Cauciucuri 225/60/17C, 2 bucăţi şi 
175/65/15, 4 bucăţi. Tel. 0724.954284.
Cauciucuri MS iarnă, 6 bucăţi, 
235/65/16C. Tel. 0724.954284.
Far şi oglindă pe dreapta pentru 
SKODA Octavia. Tel. 0727.814152.
TOYOTA japoneză, pentru piese. Tel. 
0724.607910.
Oglindă laterală dreapta, OPEL 
CORSA. Tel. 0727.814152.
Accesorii auto BMW seria 1 sau 
3: roată de rezervă nouă, cric, 
cheie pentru roţi cu prelungitor şi 4 
prezoane antifurt, Târgovişte. Tel. 
0721.880974.
Capotă RENAULT MEGANE 2, preţ 
100 lei. Tel. 0774.985085.
Anvelope puţin rulate, 175/70/13, 2 
bucăţi. Tel. 0727.814152.
Injectoare BOSCH pentru 
MERCEDES tip COBRA, 2 
filtre BF707, pompă de injecţie, 
parbriz, toate mărci germane. Tel. 
0245.214731 sau 0729.363920.
Cauciucuri 195/65/16 C, cu jante 
cu tot. Tel. 0722.404129 sau 
0724.776280.

Motor DACIA 1310, echipat cu toate 
anexele pe el. Tel. 0723.747905.

4 roţi SKODA OCTAVIA 2, aliaj uşor, 
echipate cu cauciucuri de vară. Tel. 
0723.747905.

Anvelopă PIRELLI, 185/65/14, puţin 
rulată, foarte ieftin. Tel. 0727.814152.

Jante şi cauciucuri de iarnă pentru 
SKODA OCTAVIA 1 şi 2, jante şi 
cauciucuri de iarnă pentru OPEL 
ASTRA. Tel. 0731.156070.

Dezmembrez RENAULT 19, 2 uşi, 
1990, benzină. Tel. 0722.238409.

Kit ambreiaj VW. Tel. 0722.404129 
sau 0724.776280.

4 cauciucuri, cu jante cu tot, 
195x65x16. Tel. 0722.404129 sau 
0724.776280.

4 roţi de iarnă de VW, C-uri, T4, 
195/70/15, preţ 250 EURO neg. 
0765.246266.

Anvelope cu jante, 145/13, cu 3 găuri. 
Tel. 0245.214731 sau 0729.363920.

4 jante aliaj, cu cauciucuri, pe 16", 
OPEL Astra H, Zafira, pe 5 găuri. Tel. 
0765.246266.

W
Cumpăr masini pentru programul 
rabla cu acte valabile. Plata pe loc. 
Detalii 0739.173036.

RENAULT Clio, Megane. 
0766.510102.

DACIA LOGAN, berlină sau MCV, an 
fabricaţie 2005-2008, de preferinţă 
benzină. Tel. 0722.264408.

Cumpăr injectoare MERCEDES 
SPRINTER, model 311, din 2001.  
0722.264408.

DACIA 1310, pe injecţie sau 
DACIA FAMILIA 1307, stare de 
funcţionare, înmatriculată cu acte. 
Tel. 0722.264408.

ARO 10, stare de funcţionare 
sau nefuncţionare, pentru munci 
agricole. Tel. 0722.264408.

Cumpăr autoturism cu cutie viteze 
hidramată. Tel. 0721.809288.

DAEWOO Cielo, Matiz, Nubira, Tico. 
Tel. 0766.510102.

DACIA, 1997-2004, Logan, Super 
Nova, Solenza. Tel. 0766.510102.

1. Vânzări garsoniere
2. Vânzări apartamente 

2 camere
3. Vânzări apartamente 

3 camere
4. Vânzări apartamente 

4, 5 camere
5. Vânzări apartamente în 

județ
6. Vânzâri case în Târgoviște
7. Vânzări case în județ
8. Vânzări terenuri în 

Târgoviște
9. Vânzări terenuri în județ
10. Vânzări imobiliare în afara 

județului
11. Cumpărări imobiliare
12. Schimburi imobiliare
13. Închirieri oferte
14. Închirieri cereri
15. Spații comerciale
16. Vânzări/cumpărări 

societăți
17. Vânzări/cumpărări garaje
18. Locuri de veci
19. Tehnică de calcul
20. Telefoane mobile
21. Audio, video, foto
22. Idei și afaceri
23. Locuri de muncă
24. Prestări servicii
25. Uz casnic
26. Mobilă, accesorii

27. Îmbrăcăminte, accesorii
28. Vânzări diverse
29. Cumpărări diverse
30. Matrimoniale Femei
31. Matrimoniale Bărbați
32. Troc
33. Animale, plante
34. Pierderi
35. Diverse
36. Dacia
37. Daewoo
38. Aro
39. Renault
40. Citroen - Peugeot
41. Ford
42. Opel
43. Audi
44. BMW
45. Mercedes
46. Volkswagen
47. Fiat
48. Skoda
49. Alte mărci
50. Rulote, remorci
51. Microbuze, autoutilitare
52. Camioane, vechicule 

industriale
53. Motor/biciclete
54. Vânzări piese/acte auto
55. Cumpărări auto, piese, 

acte
56. Schimburi auto
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