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luni, 9 ianuarie 2023

BU S I N E S S • I M O B I L I A R E • AU TO

CONSTRUCTII ACOPERISURI
Oferim servicii de

MONTAJ și REPARAȚII ACOPERIȘURI
din tablă și țiglă metalică sau ceramică
(Bilka, Bramac, Novatik, Lindab, Gerard),
MANSARDĂRI, ȘINDRILĂ BITUMINOASĂ,
DULGHERIE tip Sageac, TERASE, FOIȘOARE, MONTAJ
SISTEM PLUVIAL, REPARAȚII JGHEABURI, BURLANE.

discount

10%

- sisteme alarmÃ
imobile si auto
- monitorizare si
interventie
- sisteme control acces
si supraveghere video
- centrale telefonice
- automatizari porti
TEL.: 0244 51.33.52,
0244 59.29.60, 0722 55.14.75
Ploiești, str. Radu Stanian, nr. 10

SC DIADRA SRL
angajează

CONTABIL GESTIUNE

Oferim:
• Pachet salarial atractiv în acord cu performanţa de care veţi de dovadă;
• 21 de zile de concediu;
• Tichete de masă începând cu prima zi a angajării (valoare tichet 30 lei/zi);
• Şansa de dezvoltare profesională în domeniu;
• Program flexibil.
Candidaţii interesaţi pot trimite CV la adresa de email:
contact@diadraploiesti.ro.
Fax: 0244.545.291 sau îl pot depune la sediul societăţii din
Ploieşti, str. Praga nr. 22.

pensionari

0725.767.321

Relaţii la tel:

0755.022.071.

SC Ceramica Bianca Ploiesti

producător de obiecte sanitare din porţelan
ANGAJEAZĂ pentru activitatea de producţie de la
sediul din Ploieşti, Şoseaua Vestului nr. 28:

• DIRECTOR
• INGINERI şi TEHNICIENI

având atât cunoştinţe de organizare a producţiei şi
a muncii, dar şi capacitatea desfăşurării unei
activităţi în scopul creşterii rentabilităţii Societăţii.
Societatea OFERĂ:

• salarizare deosebită, maşină de serviciu sau
decontarea transportului pe traseele exterioare.

Condiţie OBLIGATORIE:

• transmitere CV la adresa de email
ceramica@bianca.ro şi prezentarea la INTERVIUL care
va avea loc la sediul din Ploieşti.
Relaţii la telefon: 0244-599.883, 0728-634.340
şi e-mail: ceramica@bianca.ro.

SOCIETATE DE EXPERTIZĂ
CONTABILĂ MEMBRĂ CECCAR

0742 306 378 0742 842 809
dexacbusiness@gmail.com

TRADUCERI AUTORIZATE
spaniolă, engleză, franceză,
germană, italiană
Mobil: 0723182 481
E-mail: oana_bazavan@yahoo.com

Două ediţii săptămânale

LUNEA şi JOIA

2

informaţie, reclamă
p u b l i c i t a t e

Anunţuri GRATUITE PRAHOVA: 0244 513343, 0244 590066, luni-vineri orele 9-15

0724.831.225
www.butoiulvesel.ro
hello@butoiulvesel.ro

Comenzi online
Produse autohtone,
tradiționale,
cu specific din zona
munților Ciucaș!

informaţie
reclamă

publicitate

DEKOMTE de Temple Manufacturing Ploieşti
Domeniul principal de activitate:

fabricarea de articole tehnice și industriale din textile,

cu punct de lucru în Ploieşti, regim de lucru în două schimburi

ANGAJEAZĂ:

• FEMEIE DE SERVICIU
• SECRETARĂ - studii superioare, limba engleză nivel mediu,
cunoştinţe arhivare, pontaj, operare PC Office Dynamics,

metodică, organizată, posibilitatea de a lucra la două schimburi

• AMBALATORI - studii minim şcoala profesională
• TRASATOR - cunoştinţe de desen tehnic
• TÂMPLARI - cu atestat
• CONFECŢIONERI
• GESTIONAR

pensiune
* restaurant *

but

oiul
vesel

Pentru relaţii, tel: 0741.257.742, 0244.514.351

între orele 8.30 - 16.30.

sau E-mail: resurseumane@dekomte.com.ro

Tráim ca sá zâmbim!
SC DEKOMTE de Temple Engineering SRL
Ploieşti West Park - Ariceştii - Rahtivani
angajeză

• SABLATOR

Cerințe: - experiență în domeniu minim 1 an.

• LĂCĂTUȘ - MONTATOR

Cerințe: - experiența în domeniu, diplomă de calificare;
- cunoștințe de desen tehnic și materiale conform EN.

Se încheie contract de muncă pe perioadă nedeterminată.
Se asigură tichete de masă pentru toate zilele lucrate și transport
gratuit din Ploiești și Urlați.
Program de lucru în două schimburi.

CV-urile se pot transmite pe E-mail: office@dekomte.ro
sau se pot depune la punctul de pază de la sediul societăţii.

Pentru relaţii, tel.: 0752.197.004 intre orele 09.00 - 16.30.
S.C. CALLIOPE S.R.L. PLOIEŞTI

ANGAJEAZĂ

GESTIONAR DEPOZIT

(pentru program de zi şi program de noapte)
CERINŢELE POSTULUI:
- vârsta: minimum 21 ani;
- studii: medii;
- capacitate de coordonare şi rezistenţă la efort;
- spirit de muncă în echipă.
RELAŢII SUPLIMENTARE:

CV-urile se primesc la adresa office@calliope-ploiesti.ro sau la
Sediul Administrativ al S.C. Calliope S.R.L. din Municipiul Ploieşti,
str. Elena Doamna nr. 64, de luni până vineri, între orele 8.00 - 16.00.
Raid PRAHOVA 3654 - 1 IANUARIE 2023

SC DEKOMTE de Temple Engineering SRL
Ploieşti West Park - Ariceştii - Rahtivani

angajeză

Cerințe:

MANIPULANT MARFĂ

- atestat de stivuitorist.

Prezintă avantaj:

- cunoștințe legate de materialele utilizate în domeniul industrial (tablă,
materiale de sudură etc.);
- experienţa ca primitor - distribuitor;
- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel).

CV-urile se pot transmite pe E-mail: office@dekomte.ro
sau se pot depune la punctul de pază de la sediul societăţii.

Pentru relaţii, tel.: 0752.197.004 intre orele 09.00 - 16.30.

SC DEKOMTE de Temple Engineering SRL
Ploieşti West Park - Ariceştii - Rahtivani
angajeză

GESTIONAR DEPOZIT
MATERII PRIME ŞI MATERIALE

Responsabilităţi:

• Gestionarea fizica a materialelor
• Asigura miscarea stocurilor (intrari / iesiri)
• Efectuarea receptiilor / transferurilor
• Intocmirea fiselor de magazie si a avizelor de expeditie, emitere bonuri consum
• Inventarierea si intretinerea stocurilor
• Coordonarea activitatii personalului din depozit (magazioneri – manipulanti)

Cerinţe:

• Studii medii
• Experienta in domeniu minim 2 ani
• Operare PC (MS OFFICE)
• Experienta operare program contabilitate gestiune prezinta avantaj.

CV-urile se pot transmite pe E-mail: office@dekomte.ro
sau se pot depune la punctul de pază de la sediul societăţii.

Pentru relaţii, tel.: 0752.197.004 intre orele 09.00 - 16.30.

informaţie
reclamă

publicitate

Anunţuri GRATUITE PRAHOVA: 0244 513343, 0244 590066, luni-vineri orele 9-15

SC Ceramica Bianca Ploiesti

producător de obiecte sanitare din porţelan
ANGAJEAZĂ pentru activitatea de producţie de la
sediul din Ploieşti, Şoseaua Vestului nr. 28:

• DIRECTOR
• INGINERI şi TEHNICIENI

având atât cunoştinţe de organizare a producţiei şi
a muncii, dar şi capacitatea desfăşurării unei
activităţi în scopul creşterii rentabilităţii Societăţii.
Societatea OFERĂ:

• salarizare deosebită, maşină de serviciu sau
decontarea transportului pe traseele exterioare.

Condiţie OBLIGATORIE:

• transmitere CV la adresa de email
ceramica@bianca.ro şi prezentarea la INTERVIUL care
va avea loc la sediul din Ploieşti.
Relaţii la telefon: 0244-599.883, 0728-634.340
şi e-mail: ceramica@bianca.ro.

Doreşti un loc de muncă stabil şi de durată?

SC Ceramica Bianca Ploiesti

producător de obiecte sanitare ANGAJEAZĂ

MUNCITORI

pentru calificare la locul de muncă,
în meserii specifice Industriei Ceramice:
TURNĂTOR, CUPTORAR obiecte ceramice
SE OFERĂ: Pentru început un salariu minim brut de încadrare de
4.000 lei lunar, posibilităţi de promovare rapidă în funcţie de
implicare, calificare la locul de muncă, plata transportului în
cazul persoanelor din alte localități, echipament de lucru
gratuit, un deosebit sprijin medical, prime şi ajutoare
materiale.
Relaţii la telefon: 0244-599.883, 0728-634.340
şi e-mail: ceramica@bianca.ro.

SC Ceramica Bianca Ploiesti

producător de obiecte sanitare din porţelan
ANGAJEAZĂ personal calificat pentru meseriile de:

• INSTALATOR
• ELECTRICIAN
Se OFERĂ: un loc de muncă stabil, contract de muncă pe

durată nedeterminată, salarizare şi prime motivante,
ajutoare materiale, decontare transport pe traseele
exterioare.

Relaţii la telefon: 0244-599.883 şi e-mail: ceramica@bianca.ro.

!

Caut femeie în vârstă de 60-70
ani, serioasă, pentru menaj, la
domiciliul meu, 2 camere, baie,
Domn, 63 de ani, pensionar, cu bucătărie la curte, de 2 ori pe
locuinta, cu posibilitati materiale, săptămână. Tel. 0724.686335
singur, doresc doamna, pentru Caut meserias pentru lucrari
de zugravit, gresie, faianta,
a-mi face menajul, chiar cu
parchet, etc, din Plopeni sau
ramanere in spatiu. Tel. 0729- imprejurimi. Rog seriozitate. Tel.
0720-203135
508996

SC AQUASAL UTILSERV SRL
din comuna BRAZI

caută pentru angajare

ȘOFER

pentru autogunoieră
cu permis categ. C și
atestat marfă.

Persoanele interesate pot depune
CV-urile la sediul firmei din
Brazii de Jos, str. Teilor, nr. 30 sau pe
adresa de email:
spacs.brazi2gmail.com

SC KRANZ
EUROCENTER SRL

angajează:

LĂCĂTUȘ
MECANIC

informaţie, reclamă
p u b l i c i t a t e
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SC Bialetti
Stainless Steel SRL
cu sediul în Plopeni, DJ 102, nr. 4,
jud. Prahova
anunță ocuparea unui post
vacant de

MUNCITOR
NECALIFICAT

în secția Turnătorie.
conform OUG 143/2022
pentru încadrarea în muncă și
detașarea străinilor pe
teritoriul României.
Relații la tel:

0244.221.211.
Caut

menajeră
INTERNĂ

serioasă,
pentru BUCUREŞTI.

și

ELECTRICIAN

pentru montaj
echipamente de ridicat.
Punctul de lucru se află în
BUCUREȘTI.
Relaţii la tel:
0747.492.311;
0752.107.853;
office@kranz.ro

Detalii la tel:

0723.389.990.
Domn, 47 ani, studii superioare,
permis cat. B, caut loc de munca
in orice domeniu, inclusiv firme
publicitare, sau pe post de
manager transport marfa, rog
si ofer seriozitate maxima. Tel.
0734-523605

Caut depanator pentru TV color Doamna serioasa, 70 de ani,
cu tub cinescop. Tel. 0720- doresc sa fac menaj la o doamna
897987
singura in varsta. Tel. 0724Caut femeie fara obligatii pentru 169835
menaj, casa si curte, eventual
ofer cazare. Tel. 0724-540275

#

Caut firma de constructii pentru
renovari apartament. Tel. 0721Renovez
apartamente
518399
complet. Particular. Tel.
0786-063644

Ç

Sofer cat. B caut de lucru. Tel.
0765-148923
Caut loc de muncă la pază
(numai de noapte), sau șofer
distribuție. Tel. 0735-210090
Caut loc de munca, analist
programator, bucatar sau agent
turism. Rog seriozitate. 0737535079, 0721-380086
Urgent! Caut loc de munca,
in orice domeniu, permis
de conducere cat. B, studii
superioare. Tel. 0734-523605

C O N S T R U C Ț I I
ACOPERIȘURI.
OFERIM
SERVICII DE MONTAJ ȘI
REPARAȚII DIN TABLĂ ȘI
ȚIGLĂ METALICĂ, BILKA,
BRAMAC, NOVATIK, LINDAP,
GERARD,
CERAMICĂ,
MANSARDĂRI,
ȘINDRILĂ
BITUMINOASĂ, DULGHERIE
TIP
SAGEAC,
TERASE
FOIȘOARE, MONTAJ SISTEM
PLUVIAR,
REPARAȚII
JGHEABURI,
BURLANE.
DISCOUNT
PENSIONARI
15%. TEL. 0725-767321

Raid PRAHOVA 3654 - 1 IANUARIE 2023
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informaţie, reclamă
p u b l i c i t a t e

Anunţuri GRATUITE PRAHOVA: 0244 513343, 0244 590066, luni-vineri orele 9-15

S.C. CALLIOPE S.R.L. PLOIEŞTI

ANGAJEAZĂ

ŞOFER

DESCRIEREA POSTULUI: trasportul presei de la edituri la Depozit şi

distribuţia mărfurilor în Reţeaua Comercială a societăţii.
Program individualizat de muncă, care include şi ore de noapte.

CONDIŢII: - domiciliul stabil în municipiul Ploieşti;

- permis de conducere categoria B;
- experienţa în activitatea de distribuţie constituie un avantaj.
RELAŢII SUPLIMENTARE:

la Serviciul Resurse Umane al S.C. Calliope S.R.L. Ploieşti, str. Elena Doamna
nr.64, tel. 0244.59.59.99 int. 14 sau 0730.333.959, zilnic între orele 8 - 16.
CV-urile se pot depune la sediul societății sau pe adresa de
e-mail: hr@calliope-ploiesti.ro

S.C. CALLIOPE S.R.L. PLOIEŞTI

ANGAJEAZĂ

LUCRATOR GESTIONAR
pentru centrele de difuzare presă din
municipiul Ploiești și județul Prahova
RELAŢII SUPLIMENTARE:

la Sediul S.C. Calliope S.R.L. din Municipiul Ploieşti, str. Elena Doamna nr. 64,
telefon: 0244.59.59.99 int. 14 sau 0730.333.959, zilnic între orele 8.00 - 16.00.
EXECUT
LUCRĂRI
DE
Execut
instalatii
termice,
ZUGRĂVELI,
PARCHET,
sanitare si gaze, bransare
IZOLAȚII TERMICE ETC.
coloane,
centrale
termice,
TEL: 0722.149301.
reabilitari subsoluri. Tel. 0729Execut lucrări de tencuieli,
625384
gletuiri, finisaje, G.F. parchet
Execut lucrari de reparatii
laminat. tel. 0729-105603
canapele si fotolii la domiciliul
Inginer din Targoviste Db,
clientului. Tel. 0737-572066
repar instrumente muzicale,
Aduc la domiciliu nisip, piatra,
in special chitari. Sunati cu
pamant vegetal, ridic moloz. Tel.
incredere. Preturi rezonabile. Tel
0737-905400
0760548579
Vopsesc la domiciliu tabla pe
Tehnician
maseur,
cu
casa, garduri metalice, etc. Tel.
experienta,
tehnica
Malibu,
0737-905400
execut tratament reflexogen,
Efectuez curse la Aeroportul
anticelulitic, masaj de relaxare,
Otopeni. Tel. 0729-299966
masaj general. Tel. 0761-610901
Vopsesc tablă. Tel. 0732Execut amenajari interioare,
933111.
tapet, gresie, faianta, zugravit
apartamente si scari de bloc. Tel.
0731-926623, 0727-063560
Tinichigiu,
cu
experienta,
execut si montez jgheaburi,
burlane, invelitori, reparatii si
vopsit. Tel. 0736-350809
Persoană fizică execut orice
tip de instalații la casă sau
bloc,
modificări,
extinderi,
renominalizări.
Tel.0729625384.
Raid PRAHOVA 3654 - 1 IANUARIE 2023

Execut lucrari de reparatii
canapele si fotolii la domiciliul
clientului. Tel. 0737-572066
Doamna 65 ani, îmi ofer
serviciile de menaj și cumpărături
2 zile pe săptămână. Tel: 0735798403
Emailez cazi la domiciliul
clientului. Calitate garantata.
Tel. 0744-315830
Maistru constructor, execut
lucrari de constructie, case la
rosu, de la sapaturi pana la cheie,
de calitate si in timp record,
preturi modeste si negociabile.
Tel. 0728-441223
Execut lucrari de zidarie,
tencuieli, zugraveli interioare,
exterioare, placari gresie si
faianta, preturi avantajoase. Tel.
0724-005397
Execut lucrari de zidarie,
tencuieli, zugraveli exterioare
si interioare, placari gresie si
faianta. Tel. 0724-493239
Execut reconditionari mobilier
orice tip si tamplarie, conditii
avantajoase. Tel. 0737-784778
Instalator profesionist, montez
centrale pe gaz,canalizari, masini
de spalat, desfund si montez
conducte, la preturi convenabile.
Tel. 0727-272696
Electrician
pentru
electrocasnice,
prize
si
intrerupatoare, la client. Tel.
0727-272696
Tamplar repar si execut mobila
si diverse. Tel. 0744-375107

$
Instalator profesionist, montez
centrale, calorifere, masini de
spalat, aragaze, canalizari, la
cele mai mici preturi. Tel. 0720706359

informaţie
reclamă

publicitate

Reabilitări apă și căldură
pentru subsoluri bloc, înlocuiri
coloane, rețele de distribuție,
radiatoare. Tel. 0729-625384
boilere,
instante,
Instalez
centrale pe gaz sau electrice,
radiatoare, filtre, mașini de
spălat. Tel. 0729-625384.
Instalator profesionist, montez
centrale, calorifere, masini de
spalat, aragaze, canalizari, la
cele mai mici preturi. Tel. 0720706359

%
Doamna, 48 ani, cu experienta,
doresc sa ingrijesc batran,
batrana la domiciliu. Tel. 0720203135
Doamna, 54 ani, doresc sa
ingrijesc doamna pensionara,
deplasabila, la domiciliul meu.
tel. 0720-203135
Bona, 40 ani, nefumatoare,
cunostinte
lb.
engleza,
disponibilitate program prelungit
(inclusiv weekend), supraveghez
copil peste 2 ani si ajut la
efectuarea temelor, in Ploiesti.
Tel. 0741-041208
Fost cadru medical, barbat,
ingrijesc persoana in varsta,
ofer si cer seriozitate. Tel. 0724745008
Doamnă serioasă, doresc să
ingrijesc doamne - domni in
vârstă, program de 8-10 ore
sau intern. Ploiești. Tel. 0730840571
Doamnă
cu
experiență,
doresc să am grijă de persoană
imobilizată la pat, program
permanent. Tel. 0720-323245
Doamnă
serioasă,
cu
experiență, doresc să ingrijesc
o bătrană intern, la domiciliul
acesteia. Tel. 0772-164422
Doamnă 60 ani, sănătoasă și
mental și fizic, ingrijesc bătrani
in orașul Ploiești, zona Nord Centru. Tel. 0734-159815
Caut doamna ptr. menaj cu
ramanere in spatiu. Tel. 0720281687/ 0244-544301
Doresc sa ingrijesc doamna sau
domn in varsta, neimobilizati,
program de 8 ore sau intern
cu ramanere in spatiu si acte
notariale. Tel. 0725-363113

informaţie
reclamă

publicitate

Anunţuri GRATUITE PRAHOVA: 0244 513343, 0244 590066, luni-vineri orele 9-15

Doresc să îngrijesc sau să
fac menaj la un bătrân (ă) în
Ploiești sau Vălenii de Munte,
cu posibilitate de rămânere
în spațiu. Rog seriozitate. Tel.
0733-808425
Pensionara, doresc sa ingrijesc
persoane bolnave sau in varsta,
in sistem intern sau part-time.
Tel. 0720-515260
Doamna serioasa duc si aduc
copil de la scoala. Tel. 0724071922
Barbat cu experienta ingrijesc
persoane in varsta, ofer si cer
seriozitate. Tel. 0724-745008
Doresc sa ingrijesc batrani la
8 ore, sau intern, cu libere in
anumite zile. Tel. 0731-283295,
0754-674235
Doamna 60 ani, ingrijesc
batrani la domiciliu (nu doresc
intern), zona Nord. Tel.0734767296
Doamna
serioasa,
varsta
70 ani, doresc sa ingrijesc o
doamna sau un domn in varsta,
fara mostenitori, in Ploiesti,
cu ramanere in spatiu si acte
notariale. Tel. 0724-169835
Doamna, 63 ani, experienta
de 20 ani in ingrijire batrani,
doresc sa am grija de doamna
sau domn in varsta, intern. Rog
seriozitate. Tel. 0790-500773
Caut femeie fara obligatii,
poate sa nu aiba nimic, care
sa locuiasca cu o persoana
cu probleme de sanatate. Tel.
0732-583546
Doamna 70 de ani, doresc sa
ingrijesc batrana neimobilizata
la pat, zona vest cu program de
8 ore. Tel. 0724-169835

TRADUCERI AUTORIZATE
spaniolă, engleză, franceză,
germană, italiană
Mobil: 0723182 481
E-mail: oana_bazavan@yahoo.com

Limba română
pentru străini,

'

abordare
cu suport de
limba engleză.

Profesor, grad didactic definitiv,
ofer meditații in limba engleză.
Tel. 0721-951127
Profesor
de
matematica,
0725-762198/
meditez copii, clasele V-XII-a,
inclusiv teste pentru bac. Tel.
0774-076826.
Bona, 40 ani, nefumatoare, 0726-458118
cunostinte
lb.
engleza,
disponibilitate program prelungit
(inclusiv weekend), supraveghez
copil peste 2 ani si ajut la
LUCRĂRI
DE
efectuarea temelor, in Ploiesti. EXECUT
ZUGRĂVELI,
PARCHET,
Tel. 0741-041208
IZOLAȚII TERMICE ETC.
TEL: 0722.149301.
Vând 4 ferestre geam termopan,
proveniență Germania, diverse
EXPERT
CONTABIL,
cu dimensiuni, preț 600 lei buc. Tel.
experiență,
economist, 0729-615962
membru
CECCAR,
țin Vând 2 uși de interior de apart,
evidență contabilă completă stare foarte bună. Tel. 0729în orice domeniu în regim de 615962
prestări servicii (factură), cu Vand 2 coturi si un burlan, noi.
posibilitate de deplasare la Tel. 0722-916358
sediul clientului. Tel: 0742- Urgent!
Cumpar
centrala
842809, 0742-306378.
termica pe peleti, 20 kw, sistem
Licentiat
in
contabilitate Hornet. Tel. 0344-113526
(pensionar) prestez servicii partVand centrala Romstal, 26 kw,
time, orice fel, SRL, PFA, ITM defecta, pret 200 EU. Tel. 0733REVISAL. Preturi de criza. Tel.
221277, 0755-279134
0740-828488
Vand
centrala
Motan
Maxoptimus
C17SPV31MEF,
28 Kw. Pret 200 EU. Tel. 0733221277, 0755-279134
Vand
scara
de
aluminiu
profesionala, 3 tronsoane x 11
trepte, lungime maxima 7 m,
pret 1000 lei. Tel. 0766-648310
Vand lavoar tabla inox 1mm2 compartimente. Tel. 0727612656
Vand praf de bronz alb, galben,
verde. Tel. 0727-612656
Tanar 30 ani montez mobila,
SOCIETATE DE EXPERTIZĂ
tapet, parchet, lambriu, execut
CONTABILĂ MEMBRĂ CECCAR
0742 306 378 0742 842 809 renovari la case si apartamente.
dexacbusiness@gmail.com
Tel. 0727-070567

)

&

informaţie, reclamă
p u b l i c i t a t e
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Meseriaș cu experiență execut
renovări apartamente și case,
placări gresie, faianță, rigips,
montaj uși, parchet casetat,
fațade cu polistiren, tencuială
decorativă, etc. Tel. 0727070567.
Executam gauri pt. hote in
beton, caramida sau BCA, prin
carotare umeda sau uscata,
100% fara vibratii si fara praf,
diam. 130-160, si toata gama de
inst. sanitare. Tel. 0721-777781
Execut
lucrari
constructii:
renovari, consolidari, demolari,
case la rosu, inclusiv finisaje, la
preturi negociabile. Tel. 0770258916
Cumpar urgent 3 tone pelleti.
Tel. 0344-113526
Execut scari interioare, usi si
ferestre de lemn. Tel. 0721744311

,
Vand butoaie, capacitate: 250
l-200 Lei; 360 l-350 lei; 600
l-500 Lei; 400 L-400 lei/neg. Tel.
0766-994351
Vand damingene de 50 litri. Tel.
0747-050727
Vand 2 canistre de cate 20 litri.
Tel. 0722-916358
Vand damingeana de 50 litri.
Tel. 0722-916358
Vand bidoane de 20 litri de
Coca-Cola, culoare alba. Tel.
0727-612656
Vand bidoane de plastic 30,
60,140, pret 12 lei, 30,50, pret
70 lei. Tel.0721-249876
Vând damigene-50 l, 60 lei/buc.
Tel. 0763-718775.

EXECUTĂM

ACOPERIŞURI

DIN ORICE TIP DE TABLĂ
• ţiglă metalică • ţiglă ceramică
• tablă cutată • izolaţii carton
• vată minerată
• jgheaburi, burlane • vopsitorii
• dulgherie + interioare.

Executăm toate tipurile de
reparaţii.

0725.328.907

Raid PRAHOVA 3654 - 1 IANUARIE 2023
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Cumpar butoaie de fier cu fund. Vand
aparat
de
sudura
oxiacetilenic complet + 4
Tel. 0740-503454
Cumpar rezervor din fibra de tuburi oxigen stare buna de
sticla, capacitate 5000 litri. Tel. functionare. Tel. 0737-112997
Vand
menghina
noua,
nefolosita,
pentru
instalatii
Vand rezervor tabla 700 l. Pret
sanitare (teava). Pret foarte
convenabil. Tel. 0737-112997
Vand butoi de salcam de 250 l, convenabil. Tel. 0723-642582
Vand freza noua, pe benzina,
pret neg. Tel. 0755-038227
pentru indepartat zapada, pret
400 lei. Tel. 0741-043439
0344-113526

-

Vand aparat electric de gatit,
reseu cu inductie si incalzire
Cumpar turbina hidro pe locala la contact, nou, in cutie.
verticala, putere 10-15 kw, Tel. 0724-307567
220 volti, curent alternativ. Tel. Vand strung pentru lemn,
0344-113526
motoare electrice diverse de 7
Vând convector cu tiraj forțat, kw-10 kw + alte produse diverse
din oteluri speciale si inox. Mai
500 lei. Tel. 0725-393067
Vand trusă micrometre cu multe detalii la telefon, 0724alezaje cu citire directă: 0,01 307567
mm, Fi 19 pană la Fi 129 mm.
Preț 200 lei. Tel. 0244-521527

.

Vand centrala termica, cu tiraj
natural, IMERGAS, 24 W. Pret
Vând schelă din oțel galvanizat.
500 lei. Tel. 0721-249876
Tel. 0729-105603
Cumpar plutitor electric de apa
Vând pavele trafic ușor 1,5
de la 220 volti la 12 volti. Tel.
palet, preț 400 lei buc, 600 lei
0344-113526
total. Tel. 0729-615962
Vand arzator gaze A 400 si Vând
polistiren
extrudat,
2000. Tel. 0727-612656
ignifugat 1,20 x 0,60 grosime
Vand 2 masini de tamplarie. Tel. 0,15; 50 buc, preț 40 lei buc. Tel.
0740-503454
0729-615962
Raid PRAHOVA 3654 - 1 IANUARIE 2023

Vând țeavă dreptunghiulară
zincată, 13 buc, lung. 2,55, preț
90 lei buc. Tel. 0729-615962
Vând grindă Neva și Doca, lung.
2,90 m, 60 buc, preț 25 lșei buc.
Tel. 0729-615962
Vând 5 buc. țeavă PVC DN 200
x 6 m. lung. Preț 180 lei buc. Tel.
0729-615962
Vând betonieră 180 l, nouă,
rulată doar pentru probă. Preț
1000 lei buc. Tel. 0729-615962
Vând 22 buc. popi metalici
zincați, lung. 3,5 m, made in
Germania. Preț 180 lei buc. Tel.
0729-615962
Vând: fitinguri negre-3/8",
1/2", 1", 50 bani/buc; olandeze
și coturi olandeze-1/2", 3/4", 1
leu/buc. Tel. 0787-686038.
Vând: covor persan sintetic4,80x2,40 m, fab. Belgia, nou,
600 lei stare buna. Tel. 0787686038.
Vand glet incarcare baza de
ipsos, preț 30 lei/sacul - 8 saci.
Vand adeziv termofix pentru
sisteme de izolatie, pret 30 lei
sacul, 5 saci. Tel. 0720-482515
Vând țeavă ptr. puț, lungime 5
m, 500 lei. Tel. 0762-678000,
0763-718775.
Vand exagon alama fi rotund 27
mm. Tel. 0727-612656
Vand rectangulara 100 x 100 x
5mm x 3,3m. Tel. 0727-612656

Vand tabla neagra de 5 mm.
Tel. 0727-612656
Vand
teava
rectangulara
100x50x5mm. Tel. 0727-612656
Vand 200 kg. otel fi 27. Tel.
0727-612656
Cumpar bulamaci de lemn sau
de beton. Tel. 0740-503454
Vand cărămida noua presata.
Tel. 0722-226458
Vand paleti din lemn. Tel. 0732488121

/
Ofer casa de vacanta in Prahova
Mizil, Jugureni, unor pensionari,
nu percep alte costuri decat sasi plateasca utilitatile. Tel. 0724540275
Donez imbracaminte Second
Hand in Ploiesti societatilor
caritabile sau persoanelor fizice.
Tel.0724-540275

0
Vand statie de putere 200w
Universum Germania si boxe
Unitra asamblate la Targu
Mures, 200w, in stare perfecta
de functionare, pret neg. Tel.
0723-704135

informaţie
reclamă

publicitate
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Vand 2 buc. sistem Home
Cinema 5 + 1 Genius si Philips
functionale, pret negoc. Tel.
0723-704135
Vand statie Pioneer-60w, stare
buna + doua boxe-150w,8 ohmi
bas reflex universum si un bluray
cu navigare internet. Tel. 0720897987

1
Vând casete audio muzică
veche anii 1980, preț 5 lei buc.
Tel. 0724-374959
Vand DVD Sony, in stare
perfecta de functionare + 1000
CD-uri cu filme. Pret convenabil.
Tel. 0723-704135
Vand 1000 CD cu filme +
DVD Sony-stare perfecta de
functionare. Pret 0723-704135

2
VAND
dulapuri
pentru
bibliorafturi 35x80x190cm. Tel.
0722-214247

3
Vand telefon Samsung J
4 android, cu husa si folie,
functioneaza si arata impecabil.
Pret 900 lei/neg. Tel. 0723704135

5
Vând T.V. Samsung Original, 4
K, 108 cm. Preț 1000 lei, neg.
Tel. 0721-949538
Vand 2 televizoare: marca LG si
Samsung, cu tub, perfectă stare.
Preț 200 lei/buc. Tel. 0723986029
Vand 3 tv. color-150 lei/ buc.
si tv. sport color- 150 lei. Tel.
0721-249876

8
Vand 2 cazane: unul de 25 litri
si unul de 15 litri, amandoua
smaltuite si cu capace. Pret 50
lei/buc. Tel. 0722-916358
Vand cazan de tuica din cupru,
capacitate 80 litri. Tel. 0729513798

Vand masina de spalat, pret
500 lei. Tel. 0745-679168
Vand caldare de arama. de 15
l. Pret 250 lei. Tel. 0787-686038
Vând centrală termică Junkers
Bosh, 24 kw, tiraj natural, stare
de funcționare bună. Preț 300 lei
neg. Tel. 0244-573829
Vand plita cu rama, cu 3 ochiuri
+ cuptor soba. Tel. 0722-916358
Vand instant pe gaze marca
Beretta. Tel. 0729-489211
Vand jaluzele. Tel.0723-986029
Vand friteuza electrica, noua,
in garantie, pret convenabil. Tel.
0720-281687, 0244-544301
Vand butelii de aragaz normale,
pret 200 lei/buc. Tel. 0721249876
Vand serviciu nou de cristal
Boemia - 10 piese. Tel. 0728689131
Vand doua plapumi noi, din
lana. Tel. 0728-689131
Vand zdrobitor + 1 storcator de
struguri pentru vin (50-80 kg)
si 2 caldari de arama de 5-10
litri. Pret negociabil. Tel. 0737512703
Vand lada de scule diametr.
555 x 295 x 265, pret 30 lei. Tel.
0244-521527
Vand 2 masini electrice de
curatat mături. Tel. 0720-516316
Vand expresor de cafea marca
Philips cu rasnita de cafea din
ceramica, incorporata, pret 1400
ron. Tel. 0723-704135
Vand set de oale de 12 buc, sub
presiune, marca Zepter, in cutie,
stare impecabila. Pret 1200 lei.
Tel. 0724-307567
Vand 2 butelii, una pentru
aragaz, cealalta de voiaj. Tel.
0726-388858

9
Vand frigider 4 sertare, pret 400
lei + vitrina frigorifica, pret 800
lei. Tel. 0745-679168
Vand frigider mare, marca
Indesit. Pret neg. Tel. 0744912455
Vand frigider de 1,60 inaltime,
marca Arctic, stare foarte buna.
Tel. 0723-986029
Vand lada frigorifica. Pret 400
lei. Tel. 0726-312922

informaţie, reclamă
p u b l i c i t a t e
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CLINIMEDIS
DIAGNOSTICS

Laborator analize medicale
PLOIEŞTI:

Str.
Scoruşului,
nr.nr.1,1, bl.
14,ap.
ap.18,
18tel.
(vis-a-vis
XXL)
Nord,
str. Scoruşului,
bl. 14,
0244 567.664.
Vest, str. Baraoltului,
1, bl.
tel.20244
582.163.
Str. Baraoltului,
nr. 1,nr.bl.
36,36,
sc.ap.
A,2,ap.
(Piaţa
Aurora)
Com. DRAJNA:

Centrul Medical Drajna de Jos, tel. 0244 291.029

www.clinimedis-diagnostics.com

Nume:

•

Vă oferim:

_______________________________

de analize medicale:
Prenume:teste
_____________________________
* HORMONALE
Analize recomandate:
* HEPATICE
* UZUALE

• contract cu Casa de Asigurări de Sănătate
• aparatură ultraperformantă
Tel: 0244 567 664
Mobil: 0722 300 534

Email: clinimedis1997@yahoo.com
Facebook: Clinimedis Diagnostics

Data:
Semnătura
şi abur sauna 380
Vand congelator,
culoare alba, VAND
aparat cu
parafa medicului:
V
si
usa
sauna,
pret neg. Tel.
5 sertare, 180 litri, stare foarte
0722-214247
buna, pret 350 lei. Tel. 0729VAND generator abur pt. sauna,
513798
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat
în cadrul Programului
Operaţional
RegionalGermania.
şi co-finanţat de Tel. 0722nou, 12kw,
Vand lada
frigorifica,
1,55
Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
214247
lungime,
85
inaltime,
75
cm
Titlul proiectului: “Creşterea competitivităţii şi calităţii serviciilor medicale furnizate de
S.C. CLINIMEDIS DIAGNOSTICS S.R.L.”
Vand chiuveta inox 80 x 50
latime, aproape
folosita
Editorulnoua,
materialului:
S.C. CLINIMEDIS DIAGNOSTICS S.R.L.
Data publicării: decembrie
2014baterie si furtun flexibil
cm.obligatoriu
cu
doar 1 an.
Pretacestui
1000
lei, nu
neg.
tel. în mod
Conţinutul
material
reprezintă
poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului
României.
metalic + boiler de 10 litri marca
0790-576911
Material gratuit.
Ariston, stare foarte buna. Pret
Vand congelator marca Indesit,
amandoua 200 lei. Tel. 07247 sertare, stare buna de
758465
functionare, la jumatate de pret,
600 lei neg. Tel. 0723-642582

:
Vand masina de cusut cu masa
de lucru, marca Ileana. Tel.
0765-148923

;
Vând avantajos tub mare de
acetilenă și tub de oxigen. Tel.
0731-932652
Vand 60 m. (3role) furtun
hidrant 2" ptr. solare, sere, preț
300 ron, 2 tuburi co 2, pret 200
ron 0733-221277, 0755-279134

<

Vând dulăpior in 2 uși, culoare
stejar, stare bună, dimensiuni 90
cm, adâncime 60 cm, H 45. Preț
250 lei. Tel. 0727-704997
Vând șifonier in 2 uși, cu bară,
culoarea stejar, stare bună,
lățime 90 cm, adâncime 50 cm,
H 1,87. Preț 300 lei. Tel. 0727704997
Vând fotoliu Jisk, perfectă stare.
Tel. 0787-686038
Vand fotoliu extensibil, pret 400
lei. Tel. 0745-679168
Vand canapea extensibila 4
locuri, pret 400 lei. Tel. 0745679168

Raid PRAHOVA 3654 - 1 IANUARIE 2023
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0724.831.225
www.butoiulvesel.ro
hello@butoiulvesel.ro

Comenzi online
Produse autohtone,
tradiționale,
cu specific din zona
munților Ciucaș!
pensiune
* restaurant *

bu

toiul
vesel

Tráim ca sá zâmbim!
=

Vand masa de bucatarie cu
scaune, sifonier tip soldat cu o
usa, suport televizor. Tel. 0727063560
Vand covor, dimensiuni: 3/2m,
culoare grena, stare foarte
buna si covor dimensiuni: 1/3m,
culoare bej, nou. Tel. 0724071922
Vand masa + canapea rustice,
din lemn masiv, pret 700 lei. Tel.
0744-375107
Vand oglinzi mici si mari. Tel.
0723-986029
Vand birou ptr. elev. Pret 100
lei. Tel. 0723-986029
Vand saltea de pat aproape
noua, 1,90/ 80 pret 150 lei. Tel.
0721-249876
Vand canapele din piele 2 si 3
locuri, pret neg. Informatii la tel.
0728-689131
Vand masa extensibila de 12
persoane, tip Elegant. Pret 300
lei. Tel. 0244-521527
Vand masuta TV Medalion,
stare buna. Tel. 0724-071922
Vand sifonier cu 2 usi. Tel.
0720-482515
Donez recamier din furnir de
nuc in perfecta stare. Tel. 0721957675

@
Vând mobilă veche, sculptată,
din stejar masiv - sufragerie
completă. Tel. 0735-210090
Vand
tablou
Monalisa
(reproducere -foarte reusita).
Pret la vedere.Tel. 0723-986029
Vand sifonier cu 2 usi, din lemn
masiv de nuc, an 1920. Tel.
0727-612656
Vand pompa de stropit din
cupru, pentru colectionari. Tel.
0727-612656
Vând lustră, vechime 100 ani,
500 lei. Tel. 0763-718775.
Vand DVD Sony, in stare
perfecta de functionare + 1000
CD-uri cu filme. Pret convenabil.
Tel. 0723-704135
Vand serviciu 6 pahare + sticla
din cristal de Boemia, model
deosebit, pret 350 lei sau schimb
cu produse Aloe Vera (diverse).
Tel. 0728-269279

B

Vand pianina Bluttner in perfecta
stare. Tel. 0244-573750, intre
orele 11,30-14,30
Vand 2 difuzoare noi, Bass
Târgoviște, vand howebord Reflex, diag. 255 mm, 10 inci,
perfect functional, foarte putin licenta Unitra. Tel. 0720-897987
folosit, arata si functioneaza
ca si nou, pret 400 lei, tel
0724253005

C

>
Haină lungă vulpi polare, haină
lungă nutrie și scurtă nurci, toate
măsura XXL. Tel. 0745-378608
Vand scurta Rislop noua, pentru
pescuit. Tel. 0769-914343
Vand bocanci masura 43, din
piele, noi, pret 200 lei. Tel.
0769-914343

LABORATOR DE ANALIZE
MEDICALE DIN PLOIEȘTI,
VINDE
LA
ÎNCETAREA
ACTIVITĂȚII, APARATURĂ ȘI
ACCESORII DE LABORATOR.
TELEFON 0721.020929
Ceragem Compact CGMP390.
Pret 3000 lei. Tel. 0244-521607,
0745-809238
Vand 2 centuri abdominale,
marimea M, nefolosite, pentru
persoane care folosesc stoma.
Tel. 0728-306745

ÎNCETARE ACTIVITATE

Laborator de analize medicale vinde
aparatură și accesorii de laborator.
Relații la telefon 0721.020.929.

ÎNCETARE ACTIVITATE

Raid PRAHOVA 3654 - 1 IANUARIE 2023
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D
Vand cutie pentru arma. Pret
200 lei. TEl. 0763-718775

E
Vând aloe vera, vârsta 5
ani, pentru pomadă, pentru
vindecarea
ficatului
după
citostatice. Tel. 0726-555302
Vand 2 leandrii, alb si rosu. Tel.
0727-612656

F
Vand tuica, pret 12 lei/kg. Tel.
0747-050727
Vând 10 litri de țuică de prună
grasă 36 grade, preț 35 lei litrul
și 10 litri țuică de prună vânătă
din 2021, preț 48 lei litrul. Tel.
0735-511352
Vand 100 l tuica de fructe, 30
grade, pret 12 lei/ l. Tel. 0729513798
Vand vin feteasca, merlot si
tuica tescovina. Tel. 0741065303
Vand 2000 nuci si 10 kg. alune.
Tel. 0731-459626
Vand tuica din vin Merlot. Tel.
0740-503454
Vand nuci. Tel. 0740-503454
Viticultor, vand must si vin +
struguri soiul Muscat Ottonel si
Merlot, toate calitate superioara.
Pentru cantitati mari asigur
transportul. Tel. 0745-684551
Vand vin alb si rosu, calitate
foarte buna, cantitati mari si mici
pentru persoane fizice, carciumi,
crame, la pretul de 3,5 litrul, pe
tot parcursul anului, tuica de
pruna si tescovina, 0730-722520
Vand 3200 kg. grau, recolta
2022, pret 1,50 lei/kg. Tel. 0773993147
Vand vin 10 lei kg. si tuica 20
lei kg. cantitate mare pentru
diferite ocazii. Tel. 0720-744719
Vand vin natural, soi Feteasca
Regala, alb, pret 3,5 lei/litrul.
Vand vin natural, soi Merlot
rosu, pret 3,5 lei/ litrul. Tel.
0744-310691
Vand tuica prune. Pret 16 lei
litrul. Vand vin roșu, pret 7 lei
litrul. Tel. 0737-668270

informaţie
reclamă
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G

Persoana nevazator, cu casa
in Ploiesti, cu posib. mater., in
varsta de 50 ani/1,65, caut ptr.
relatie indelung. sau casatorie, o
doamna fara obligatii, poate sa
fie si din provincie. 0727-704997

H

Domn serios, doresc cunoștință
cu doamnă cu cu vârsta cuprinsă
intre 35-45 ani. Rog seriozitate.
Tel. 0735-210090

Schimb vin si tuica cu branza.
tel. 0740-503454
Schimb vin si tuica cu lemne de
Vand boboci de gasca, curci, pui foc. Tel. 0766-648310
de curca si 4 iedute de rasa. Tel. Vand masina de tamplarie
0740-503454
universala, abric, circular, motor
monofazic de 2,20 sau SCHIMB
cu tuica sau porc in valoare de
1500 lei. Tel. 0755-038227
Vand 100 buc. răsaduri
zmeură soiul Polka, de cea
mai bună calitate, cu rod
de primăvara pană toamna
tarziu. Tel. 0745-684551
Vând instalație ierbicidat 450 l.
Tel. 0724-673913
Vând semănătoare porumb
4 rânduri, grapă cu discuri 2
baterii tractat, cositoare rotativă
poloneză 1,65. Tel. 0724-673913
Vand prasitoare de cal pentru
folosire sau decor. Pret 200 lei.
Tel. 0766-648310
Vand ceara de albine, pret 35
lei/ kg. Tel. 0721-249876
Vand caruta ornament cu roti
din lemn. Tel. 0727-612656
Vand masina electrica de
curatat boabe de porumb. Tel.
0727-612656
Vand struguri altoiti. Tel. 0740503454
Vand masina electrica de curatat
porumb. Tel. 0720-516316
Viticultor, vand struguri foarte
buni soiul Muscat Ottonel si
Merlot, pret convenabil. Tel.
0745-684551
Vand cutii de stupi cu rame,
pret 15 lei, caturi de stupi, pret
15 lei, nuclee, pret 15 lei, ceara
de albine, pret 35 lei/kg. Tel.
0721-249876
Vand 10 kg. ceara de stupi,
de albine, pret 35 lei/kg. si 20
buc. fagure, pret 35 lei buc. Tel.
0761-603031

I
Schimb vin si struguri cu grau,
orz, porumb, floarea soarelui
sau cu sarma ghimpata. Tel.
0740-503454
Schimb tuica si vin cu lemne de
foc. tel. 0740-503454
Schimb vin nobil Budureasca
rosu cu porc, placi beton 50/50
cm. Tel. 0740-503454
Schimb vin cu ulei ars. Tel.
0740-503454

J

Domn foarte cumsecade, varsta
57 ani, pensionar, deschis la
Donez pui de pisica varsta 2 luni orice discuție, doresc sa cunosc
si jumatate din rasele Angora, o doamna pentru dragoste
Suttex francez, Norvegiana si reciproca, singuratate, casatorie.
Tel. 0726-600885
Egipteana. Tel. 0737-112997
Tanar, doresc o relatie de
prietenie. Tel. 0732-607487

K

Doamnă
56
ani,
doresc
cunostintă cu domn vârstă
apropiată, din Ploiești, pentru
ajutor
reciproc,
eventual
casatorie. Tel. 0735-629010
Doamna, 40 de ani, fara
obligatii, prezentabila, doresc
cunostinta cu domn, cetatean
turc. Tel. 0735-936358
Doamnă
pensionară,
sănătoasă, veselă, bine situată,
suplă, doresc prietenie cu domn
pensionar, educat, sănatos,
sincer. Tel. 0790-419290
Doamnă
matură,
văduva,
pensionara, doresc să cunosc
domn văduv, pensionar. Rog
seriozitate. Tel. 0799-030525
Doamna, 48 de ani, doresc o
relatie serioasa, ptr. prietenie,
casatorie. Tel. 0722-867098

Bărbat, 64 ani, pensionar,
sănătos,
doresc
cunoștință
cu doamnă văduvă, creștin
ortodoxă,
intelectuală,
sănătoasă,
nefumătoare,
antialcoolică, vârstă apropiată.
Tel. 0720-848848
Domn, 62 ani, singur, pensionar,
cu situatie materiala buna, caut
doamna pana in 60 ani, serioasa,
nefumatoare, pentru casatorie.
Locuiesc in Gura Vitioarei. Tel.
0748-790392
Bărbat singur, divorțat, vârsta
66 ani, doresc cunoștință cu
doamnă văduvă sau divorțată,
singură, vârsta intre 55-60 ani,
din Ploiești, pentru a fi împreună.
Dețin casă și mașină. Tel. 0731737415

Singur, vaduv, fara obligatii, cu
autoturism si situatie materiala
buna, cu locuinta in comuna
Tirsoru Vechi, caut doamna
serioasa, fara vicii, varsta intre
Inginer, 50 ani, 1,86/100 kg. 65-70 ani. Tel. 0732-304766
doresc să cunosc doamnă in Domn, 54 ani, doresc relatie
vederea căsătoriei. Tel. 0726- serioasa cu o persoana de varsta
210245
apropiata. Tel. 0799-961090
Tanar cu caracter educat, Domn 79 ani, caut doamna
doresc relatie de prietenie cu ptr. prietenie sau casatorie, sa
doamna sau domnisoara. Ofer locuiasca la mine, am o situatie
si doresc seriozitate. Tel. 0731- materiala buna. Rog seriozitate.
787551
Nu raspund la nr. necunoscute.
Singur, 64/1,80, blond, ochi Tel. 0720-281687, 0244-544301
verzi, fizic placut, sportiv, cu
Domn serios 60 ani, divortat,
apartament, doresc sa cunosc
o doamna 45-50 ani, pentru o doresc doamna ptr. prietenie,
prietenie indelungata. Tel. 0729- casatorie. Tel. 0734-786802
Domn serios, 52 ani, cu servici
299966
Doresc cunostinta cu doamna stabil si casa, caut doamna de
48-54 ani, pentru casatorie. Tel. varsta apropiata. Tel. 0730353788
0732-788952
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Văduv, 56 ani, loc de munca
stabil, casă si masină, doresc
cunostință cu doamna serioasa,
singură, pentru relatie de
prietenie - căsătorie. Tel. 0724079231
Pensionat medical, 64/1,83/99,
singur, divortat, nefumator, caut
doamna de varsta apropiata
pentru prietenie, casatorie. Tel.
0728-243445
Domn, 52 ani, cu handicap
locomotor,
f.
obligatii,
f.
vicii,caut
d-na
de
varsta
apropiata f. obligatii, f. copii,
fidela, gospodina, ptr. ingrijire,
casatorie. Rog seriozitate si
curatenie, 0734-370791
Tanar, 30 ani, cu un usor
handicap de vorbire, cu casa,
venit lunar, doresc sa cunosc
domnisoara, doamna, serioasa,
de varsta apropiata, pentru
prietenie,
casatorie.
Rog
seriozitate. Tel. 0729-355331
Domn
serios,
pensionar,
cu auto si apartament, caut
doamna serioasa, sufletista,
fara vicii, varsta intre 60-65 ani,
ptr. casatorie, sa locuiasca cu
mine. Rog seriozitate. Tel. 0723642582
Necasatorit, saten, 54/1,70/88,
cu servici, casa in Ploiesti si la
tara, auto, caut doamna, poate
avea copil, pentru casatorie. Tel.
0737-219964
Pensionar,
Militar
M.A.I,
1,73/82/69,
vaduv,
doresc
cunostinta cu o doamna pentru
a intemeia o familie in viitor.
Posed tot ceea ce este necesar
in acest sens. Tel. 0725-446519
Tanar cu caracter educat,
doresc relatie de prietenie cu
doamna sau domnisoara. Ofer
si doresc seriozitate. Tel. 0731787551
Singur, fara obligatii, 59 de
ani, cu locuinta si servici, caut
o doamna, varsta apropiata,
pentru relatie de prietenie,
eventual casatorie. Tel. 0720895942
Singur, vaduv, cu servici,
functia
de
bucatar
sef,
nefumator, nu beau, casa langa
Ploiesti, masina, doresc sa
cunosc doamna serioasa, varsta
40-50 ani cu copii sau fara, ptr.
casatorie, 0799-026368
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Domn 47/1,70, divortat, stabil,
fara obligatii, doresc cunostinta
cu o doamna sincera, sufletista,
serioasa, pentru casatorie. Tel.
0736-098449
Doresc cunostinta cu doamna
bio/eco, intre 50-60 ani pentru
o resetare completa. Tel. 0731731392
Domn serios, varsta 75 ani,
pensionar, caut doamna de
varsta apropiata, fara obligatii,
pentru a locui impreuna pentru
alungarea
singuratatii.
Rog
seriozitate. Tel. 0739-613671
Domn serios, varsta 52 ani, caut
doamna de varsta apropiata,
fara obligatii, pentru prietenie,
casatorie. Tel. 0725-263789
Pensionar, 60 ani, doresc sa
cunosc o doamna de varsta
apropiata
pentru
prietenie,
casatorie. Tel. 0721-551458
Domn, 53 ani, cu locuinta,
atletic, 1,82/86 kg, doresc
cunostinta cu doamna de 45-55
ani, pentru prietenie, casatorie.
Rog seriozitate. Tel. 0771368176
Domn, 50 ani, ranit sufleteste,
doresc sa cunosc doamna, 40-50
ani, pentru prietenie-casatorie.
0734-523605

M
Pierdut
legitimație
de
transport gratuit pe numele
TUDORACHE
GHEORGHEMARIAN. O declar nulă.
Pierdut
legitimație
de
transport gratuit pe numele
STANCIU ANETA. O declar
nulă.
Pierdut legitimație de servici
convenție Ploiești - Brazi pe
numele STANCU MARCELA.
O declar nulă.
Pierdut carte de muncă
seria NPS 759576 pe numele
CONSTANTIN FLORIN sat
Vărbilău, com. Iordacheanu.
O declar nulă.
Pierdut
legitimație
de
transport gratuit pe numele
ȘERBAN FILOFTEIA. O declar
nulă.
Pierdut card de sănătate pe
numele
CHELMUȘ
VASILE.
Găsitorul primește recompensă
500 lei. Tel. 0731-966608

Distribuție Energie Electrică Romania SA –
Sucursala Ploiesti, prin EPROCONS PROIECT S.R.L.,
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul: MGS in
alimentarea cu energie electrica a consumatorilor
alimentati din LEA 20kV Pantazi, localitatile: Pantazi,
Berceni, Ghighiu, Dambu si Corlatesti, judetul
Prahova, propus a fi amplasat in Intravilanul satului
Pantazi, comuna Valea Claugareasca, judetul Prahova.
Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate pe
adresa de internet: www.apmph.anpm.ro a Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr.
Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele
9-13 și la sediul Distribuție Energie Electrică Romania SA
– Sucursala Ploiesti din Ploiesti, str. Mărășești, nr. 44,
județul Prahova, în zilele de luni-vineri, între orele 8-13.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la următoarea
adresa de email: www.apmph.anpm.ro a A.P.M. Prahova.

N
Vând acvarii diferite dimensiuni.
Tel. 0729-105603
Vand carut pentru piata, cromat,
cu geanta germana, pret 100 lei.
trel. 0787-686038.
Vând
aparat
ptr.
epilare
definitivă, nou, preț 400 lei. Tel.
0766-994351.
Vand brazi artificiali. Tel.0723986029
Vand piele pentru hamuri. Tel.
0740-503454
Vand robot de curatare piscina,
marca Maytronics S 200. Tel.
0722-214247
Vand creme, sampoane, cumpar
cataloage noi si vechi Life Care
cu 1 leu/buc. Caut colaboratori.
Tel. 0728-269279
Vand soba. Tel. 0725-410008

P
Lipanesti
Prahova!
Vand
3500 mp teren intravilan,
500 m distanță de primăria
comunei. Preț 12 euro/mp. Tel:
0727191072,
e-mail
Ioana.
mocanu07@gmail.com
Vând 2500 mp. teren (900 mp.
intravilan, 1600 extravilan), zona
Măgureni Prahova, preț 3 Eu. mp
neg. Tel. 0742-936103
Vand teren 1200 mp intravilan
in Valea Calugareasca, str.
Adrian Paunescu nr. 20 + anexa
30 mp, cu vie pe rod, pret 18 Eu/
mp. Tel. 0723-857005
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Teren intravil, 500 mp,
imprej, loc. Strejnic, aproape de
Primarie, rețea apă in interior,
curent la stradă, pomi fructiferi,
viță-de-vie, căsuță din lemn
locuibilă, 37000 EU neg. Tel.
0721-356569
Microfermă,
amplasament
total 10000 mp (2500 mp
imprejmuit), apă, curent 3,80,
pretabil creștere animale -vaci,
porci, păsări sau pensiune
canină. Tel. 0720-848848
Comuna Plopu, vand 1 Ha de
teren extravilan parcelabil, la
150 m de utilitati, pret 2 EU/mp.
Tel. 0742-572466
Vand 5265 mp. teren intravilan
in com. Teisani, casa si grajd.
Pret 53000 Eu. Tel. 0744-439406
Com. Ramnicelu Jud Buzau,
teren intravilan, pret neg. Tel.
0724-071922
Vand teren 2500 mp, intravilan,
Aricestii Rahtivani, parcelat a
cate 500 m, drum de acces
pentru toate utilitatile. Pret 13
EU/mp. Tel. 0754-273444, 0723565588
Paralela 45, 11.600 mp, desch.
20 m, curent electric, gaze, 5
EU. / mp. Tel. 0729-678103
Vand 2366 mp. teren in Bucovdin care 640 mp. intravilan,
utilitati, iar 1726 extravilan,
cu iesire la urmat. strada, preț
10000 EU, sau schimb cu apart.
sau garsoniera in Ploiesti, Tel.
0724-538325
Teren 1274 mp, deschidere 16
m, detine o casă in suprafață de
115 mp, preț 65 eu mp. Blejoi.
Tel. 0723-471793

informaţie
reclamă

publicitate

Vand teren in Breaza, 1100
mp, 22 m deschidere, intravilan,
pret 24.000 EU/neg. Tel. 0738553488
Tarsorul Vechi, teren 2600 mp,
intravilan, pret 25 Eu mp.Tel.
0725-374807
Brazi, vand 900 mp. teren, pret
10 Eu mp. Tel. 0725-374807
1350
mp
teren
Cornu,
intravilan, schimb cu apartament
in Campina sau Ploiesti. Tel.
0723-986029, 0244-146166
Chitorani-zona vile, 2500 mp,
teren intravilan (parcelabil),
deschidere 23 m la DN 1B,
canalizare la poarta, utilitati in
apropiere, acte la zi, pret neg.
Tel. 0737-280879
Vand 7500 mp. teren extravilan
situat la DN1, Centura de Vest,
in apropiere de drumul care
merge la Buda, deschidere 7,11
m. liniari. Pret fix 110000. Acte
imediat. tel. 0724-899214
Vand teren intravilan in Ceptura.
Tel. 0727-612656
Teren, 10934 mp, se poate
parcela, Vălenii de Munte, jud.
PH, str. Nicolae Bălcescu nr. 58
A, categ. intravilan 2100 mp,
8834 extravi, utilit. G. apa,
canaliz, curent, intabulat, 99000
Eu. 0733-066023
Vărbilău-Livadea, 8.000 mp
extravilan, 5.500 EU. Tel. 0763718775
Vand teren intravilan, zona
Boldesti Scaieni jud. Prahova,
supraf. 2620 mp, racord utilitati,
deschidere 15,4 m, pret 13 Eu/
mp. neg. Tel. 0742-974316
Comuna Teisani, vand teren
intravilan 1808 mp, 20.000 EU/
neg. in comuna Teisani. Tel.
0744-439406
Vand 1 HA teren extravilan,
arabil in Floresti, tarla nr. 10,
zona Targ., 0,75 Ha livezi - Baicoi,
pret neg. Tel. 0736-429747
Vand teren intravilan, 818 mp,
pentru constructie, deschidere
20 m, la 500 m. de Autostrada
A7, in Colceag. Tel. 0725-384132
Hăbud, vand 3700 mp teren
intravilan, imprejmuit, toate
utilitatile, deschidere 20 m,
cu cladire de 20 m lung. si 9
m. latime, amenajata pentru
depozit. Tel. 0726-477586
La ieșirea din Vălenii de Munte,
teren extravilan 5700 mp, preț.
4 EU/mp. Tel. 0736-026478.

informaţie
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PLOIEŞTI, Găgeni 117, bl. 118, ap. 141, parter

Imobiliare

0720. 595. 545 • 0741. 595. 548
www. reoer. ro,

email:reoergrup. ro@gmail. com

Lucrări CADASTRU - INTABULARE - ENERGETIC
Cumpărăm apartamente, case, terenuri cu plata pe loc.
►►► GARSONIERE ◄◄◄

♦ VEST - Lamaita - cf1, 2/10, renovat - 58000 €
♦ NORD - cub - cf1, dec, 2/4, renovat G, F, T, Um,
AC - 49000 €
♦ NORD - cub - cf1, dec, 3/4, T, izolat - 45000 €
♦ ULTRACENTRAL - bl’90, 1A, sd, p/10, 57mp 78000 €
♦ ULTRACENTRAL - cf1, sd, 6/7, renovat - 50900 €
♦ VEST - Dinu - cf3, 32mp, 3/4, Um, sep.gaze, Iz
- 33900 €
♦ M.ROSU - cf2, 3/4, sep gaze, AC, liber, intab 37900 €
♦ VEST - Kaufland - cf1, sd 3/10, fara imb, Um,
T - 50500 €
♦ PALTINIS - cf1, sd, p/4, termop., intabulat 50500 €
♦ REPUBLICII - M.Viteazul - 2cam, 1A, sd, p/4,
T - 55000 €
♦ NORD - cf1, sd, 2/4, renovat G, F, T, Um, AC ►APARTAMENTE 2 CAMERE ◄ 44900 €
♦ NORD - Gostat - cf1, sd, 2/4, Um, T, intab ♦ NORD - cf1, sd, 1/4, f.imb - 44000 €
43900€
♦ CENTRALz.Praga - cf1A, dec, 4/4, CT, T, G, F,
♦ M.ROSU - 1A, dec, 3/4, T inclusiv balcon, intab
mob+utilat - 55000 €
- 53000 €
♦ REPUBLICII - sc.14, 1A, dec, 1/4, T, bl’87 64500 €
♦ CANTACUZINO - Kaufland - cf1, dec, 3/10, T, ►APARTAMENTE 3 CAMERE ◄
um, intab - 41900 €
♦ MARASESTI - cf1A, dec, p/4, renov, mob+util ♦ NORD - cf1, sd, 3/4, T, G, F, mob+utilat - 49900 €
76900 €
♦ NORD - cf1, sd, 2/4, T, G, F, izolat - 45000 €
♦ VEST - Lamaita - cf2, nd, 50mp, 1/4, G, F, T ♦ NORD - cf1, dec, 3/4, T, intab - 40500 €
53000 €
♦ VEST - cf2, nd, 2/4, renov., mob+util, intab - ♦ M.ROSU - cf2, sd, 50mp, p/4, fara imun., balcon
44000 €
- 48500 €
♦ 9MAI - cf1, sd, 2/4, renov., mob+util - 52000 € ♦ VEST - Baraolt - cf2A, sd, 4/4, T.G, F, intab ♦ SUD - cf1A, dec, 10/11 renovat - 55000 €
55000 €
♦ VEST - Dinu - cf2, 4/4, renovat, intab - 34900 € ♦ 9 MAI - 1A dec, 2 bai, 4/4, balc.mare, centrala,
♦ M.ROSU - 2A, sd, 43mp, p/4, T inclusiv balcon AC, Iz - 71900€
48500 €
♦ 9 MAI - cf1, dec, parter, renovat, G, F, T, P, intab
♦ NORD - Cameliei - cf3, 2/4, G, F, T, Iz - 32000 €
- 73000€
♦ Blv Bucuresti - cf1 dec 5/8, T, Iz, liber - 56000€ ♦ NORD - cf1, sd, 3/4, 69 mp, T, mob., bl.beton ♦ M.ROSU - cf2, 43mp, 3/4, T inclusiv balc, intab
65000€
- 38900 €
♦ DEMOCRATIEI - cf1, dec, p/4, bl.1987, fara imb
♦ M.ROSU - cf2, 1/4, G, F, T, usi noi - 39000 €
- 60000€
♦ M.ROSU - cf1, dec, 7/10, balc mare in T, intab - ♦ DEMOCRATIEI - 1A, dec, 4/4, 2bai, 2 balc 46000 €
72000€
♦ SUD - cf1, dec, 2/4, centrala termica, intab - ♦ NORD - z. Penny - cf1, sd, p/4, T, mobilat 45500 €
46000€
♦ NORD - Castor - 2cam, cf1, dec, 7/10, intab - ♦ NORD - cf1, sd, 1/10, G, F, T, cu cash - 51500€
42000 €
♦ MIHAI BRAVU - cf2, et.3/4, renovat la 52000€
♦ REZIDENTIAL VEST - parter, dec, 51mp - ♦ MALU ROSU - cf1, dec, 4/4, T, G, F, AC, 2 balc
65900 €
- 68000 €
♦ REPUBLICII - cf1, sd, 3/10, T, G, F - 61000 € ♦ MIHAI BRAVU - 1A, 2bai, 2 balc, 4/4, 74mp,
♦ REPUBLICII - Brezeanu, cf1, sd, 4/4, G, F, T renovat - 69500€
41900 €
♦ MARASESTI z. - 1A, p/4, ’82, T, Um, G, F, 2 bai
♦ M.ROSU - cf2, 4/4, T, intab - 36500 €
- 89000 €
♦ ULTRACENTRAL - cf1, sd, p/4, ren., mobilat - ♦ UNICAT - 9 MAI rezidential 187mp utili 3/6
60000 €
bl’2009 - 124900€
♦ NORD - Gostat - cf1, sd, 1/4, G, F, T, P, Um, CT ♦ B.BUCURESTI - 1A, dec, 94mp, p/8, balc, f. imb.
- 52900 €
- 60000€
♦ NORD - cf1, sd, 9/10, renovat 2022, mobilat 56000 €
►APARTAMENTE 4-5 CAMERE ◄
♦ MIHAI BRAVU cf2, 40 mp, 3/4, bl.1978, Sg 42000 €
♦ UNICAT - 9 MAI rezidential 187mp utili 3/6
♦ ULTRACENTRAL - 1A, dec, et.8, 59mp,
terasa21mp - 45900 €
♦ Pisica Alba - 1A, dec, 2/4, renovata, bl.1988 45500 €
♦ Blv Bucuresti - cf1, dec, 2/4, renovata 2022 33900 €
♦ SUD - cf1, parter cu balcon - 29500 €
♦ M.BRAVU - piata cf1, 4/4, T, G, F, libera 27500€
♦ Pisica Alba - 1A, dec, et1, renovata, mobilata 48500 €
♦ Cantacuzino - gars, cf1A, dec, et.7, renovata 47000 €
♦ VEST - z.Kaufland - cf2, 3/4, renovata - 22900 €
♦ VEST - z.Pod Inalt - cf1, 3/3, bl.1980 - 29000 €

bl’2009 - 124900€

►►► CASE ◄◄◄
♦ ULTRACENTRAL - casa P+E, renov.2019,
modern - 330000 €
♦ PAULESTI - Cocosesti - casa 5 camere, ter 672mp - 70000 €
♦ BLEJOI - P+M constr 1973, ter 970, d=25 ml 125000 €
♦ Strejnicu - P+M, 2022, Sc - 160mp, ter - 500
mp - 170000 €
♦ BUNAVESTIRE - P+E, Sc - 300mp, ter - 698mp
- 182000 €
♦ PLOIESTIORI - teren 615mp+casa batraneasca
- 55000 €
♦ PAULESTI - vila la cheie, P+1E, Su - 132mp,
t=420mp - 174000 €
♦ PAULESTI - vila la alb, P+1E, Su - 132mp,
t=420mp - 140000 €
♦ PAULESTI - .Cocosesti - zona buna, P+1E la rosu
- 140000 €
♦ CANTACUZINO - casa 5c, t=407mp, de=16ml
- 149900 €
♦ EROILOR - S.Sporturilor - P+E+M, 6C, t=325mp
- 290000 €
♦ CENTRAL - P+E+M 2016, 210 mp, pret.cab./
birouri - 235000 €

►►► TERENURI ◄◄◄
♦ PLOIESTI - Centru, ter.900 mp+casa batran. 306000 €
♦ Breaza - NISTORESTI intravilane intre 1800 si
7800mp - 12 €/mp
♦ BAICOI - teren 3300mp, D - 23ml, intab - 7€/mp
♦ COTOFENESTI - teren 1400mp, D - 12ml, intab
- 12€/mp
♦ BAICOI - intravilan 572 mp desch 16ml - 15900 €
♦ TATARANI - intravilan 5590 mp, pentru parcelare
- 35 €/mp
♦ PLOIESTI - Nord, 352mp, intravilan reg.: P+2 46900 €
♦ BAICOI - intravilan 2422 mp desch 21ml - 19900 €

►►ÎNCHIRIERI/VÂNZĂRI ◄◄
APT. - HALE - SPATII COMERCIALE

♦ PAULESTI - hala 600 mp sau 300 mp - 6€/mp/l
+ TVA
♦ NORD Gageni - spatii birouri 200 mp - 700 eu/l
♦ SUD - cf1A.dec, 70mp, 2/4, renovat, mobilat utilat - 400 eu/l
♦ CENTRAL - P+E+M 2016, 210 mp, pret. Cab./
birouri - 1200 €/l
♦ ULTRACENTRAL - 1A, dec, 7/8, 2bai, 3balc,
modern, mobilat - utilat - 500 eu/l
♦ ALBERT - 2camere, etaj 2, mobilat+utilat modern
- 650 €/l
♦ BLEJOI - hale intre 200 mp si 1000 mp la 3 €/
mp/l + TVA

0720. 595. 545 • 0741. 595. 548 • www. reoer. ro
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VÂ N D G A R S O N I E R Ă

decomandată, situată la parterul unui bloc de locuințe cu o
structură de P+4E, construit în anul 1984.
Garsoniera se vinde la cheie, mobilată și utilată.
Este renovată în totalitate în 2021, totul este nou: anvelopat exterior,
parchet, gresie, uși, centrală, calorifere, aer condiționat, instalații
sanitare, geamuri termopan - 3 pan Salamander, jaluzele exterioare
electrice, spații de depozitare, mobilier, mașini de spălat (rufe și vase).
Suprafață utilă 27 mp, totală 31 mp.
Imobilul este amplasat într-o zonă foarte bună a orașului, având ca
vecinătăți: parcare bloc, Spital CFR, Carrefour, Profi,
Banca Transilvania, Maxi Farma, Parcul 9 Mai cu locuri de joacă
pentru copii, Piața 9 Mai, stație RATP.

Preț 41.900 EURO.

Tel:

0740.021.651, 0757.108.104.

VAND 3 HA TEREN EXTRAVILAN
IN COLCEAG, SAT VALCELELE,
PARCELAT IN 4, ZONA UNDE SE
CONSTRUIESTE AUTOSTRADA
A7. IDEAL PENTRU INVESTITII
SI
CONSTRUCTII.
ZONA
PROFITABILA. PRET NEG., 0726498216
Vand 3 ha teren extrav, parcelat
in, Colceag, sat Valcelele, Ph,
zona unde se construieste
Autostrada A7, str. de mare
viteza. ideal ptr. investitii si
constructii, zona profitabila/
neg., 0726-498216
Vand 1380 mp. de teren, căsuța
din lemn, la 15 km. de Ploiesti,
soseaua Buftea, cu utilitati, apa,
lumina, str. asfaltata, pret neg.
la vedere. tel. 0723-439719
Vand teren intravilan 7500 mp,
zona Baicoi. Tel. 0736-429747
Radulesti, jud. Ialomita, teren
arabil-2,80 ha, compus din 3
loturi apropiate: 1,5 ha; 0,80
Ha; 0,50 ha. Tel. 0740-945760
Vand 800 mp de teren intravilan
in satul Pleasa, pret 20 eu/mp.
Tel. 0744-375107
Bucov vand teren intrav. sup.
1474 mp, utilitati la sosea. Pret
22 EU/mp. Tel. 0744-375107
Bucov vand teren 5000 mp, 6
EU/mp. Tel. 0744-375107
Vand teren extravilan in Valea
Calugareasca, 4500 MP cultivati
cu vita de vie. Pret neg. Tel.0725410008
Vand teren intravilan 1500 mp,
la Soseaua Nationala, desch. 15
m, sat Valea Cricovului, com.
Apostolache. Pret 10500 Eu. Tel.
0773-198089
Vand 9000 mp teren arabil
(extravilan), deschidere 23 m,
imprejmuit, Paulesti - Gageni. Se
poate parcela. Tel. 0757-993127

Vand 5000 mp. teren intravilan
DN1, la 100 m de raul Prahova,
2,5 km. aproape de lacul Snagov
si 300 m de padurea de la
Snagov, pret 10 Eu. mp. usor
neg. Tel. 0722-863298, 0739917145
Vand 1300 mp teren in sat
Tantareni, com. Blejoi vizavi de
Dancor. Pret 27 Eu/mp. neg. Tel.
0726-312922

Q
Mihai Bravu nr. 239, bloc C4, et.
2, vand garsoniera, imbunatatiri,
centrala proprie, aproape de
statia de autobuz si magazin.
Pret 10.000 EU/neg. Tel. 0774437205
Vand 2 garsoniere la parter,
mobilate, utilate, bai, bucatarie,
Ploiesti, zona Teleajen. Pret
15.000 EU o garsoniera. Tel.
0744-912455
Vand garsonieră centru, 30
mp, nemobilată, separație gaze,
renovată modern, baie cu bideu,
centrală
termică,
instalație
electrică, modificată, acte la zi,
preț 46000 EU. Tel. 0722-127384

VÂND
APARTAMENT
2 CAMERE,
ULTRACENTRAL
Ploieşti, semidec.,
45 mp, cu separație
gaze, geamuri
termopan, izolație
exterioară, balcon, etaj
4/4, fără probleme cu
acoperișul,
preț 36.000 EURO.

Tel: 0787.357.725.
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Bd. BUCUREȘTI

vând garsonieră, cf. I, renovată 2022,
decomandată, etaj 2/4, bloc din 1980,
separație gaze, intabulată,
doar să te muți în ea la 34.900 euro.
Tel:

0720.595.545.

Zona Kaufland Vest, vand
garsonieră, suprafață 25,4 mp,
logie, imbunătățiri, et. 3/3,
preț neg. 30000 EU. Tel. 0723565588, 0754-273444
Vand garsoniera comfort 1,
decomandata,
imbunatatiri,
separatie gaze + centrala
proprie, et. 3, zona centrala,
langa Aroma, pret: partial
mobilata 49500 Eu, nemobilata
46500 Eu. Tel. 0722-127384
Vand garsoniera in Ploiesti,
centrala proprie, Gara de Sud,
pret 24000 Eu, sau schimb cu
garsoniera in Vest Ploiesti. Tel.
0771-431701
Vand
garsoniera
comfort
2,
parter
(inalt),
langa
Uzuc, mobilata, utilata, G.F,
termopane, suprafata utila 20
mp, pret 23.500 Eu usor neg.
Tel. 0726-179459

R

Vand
apart.
2
camere,
decomandat, comfort 1 A, et.
2/4, supraf. 52 mp, pe mijloc, an
constr. 1984, zona Cantacuzino,
Zimbrului. Pret 60.000 Eu/neg.
Tel. 0721-062909
Vand apart. 2 cam, in Ploiești, str.
Mărășești, et. 2/4, decomandat,
renovat, utilat, nemobilat. Tel.
0727-093708
Vand apart. 2 cam, imbunatățit,
modificat
modern,
utilat,
separație
gaze,
apometre,
anvelopat
exterior,
Ploiești,
complex Mic Nord, et. 5/10, lift,
preț 65000 Eu neg. Tel. 0728689131
Ploiești Vest, piața Aurora, vand
apart. 2 cam, semidecomandat,
termoizolație,
termop,
uși
metalice interioare, parchet, G.F,
complet mobilat, parter. Preț
39000 Eu. Tel. 0770-764936

Nord, vand apart. 2 camere,
stare buna, et. 3/4, zona
Lamaita, 2 camere, cf. 2,
Cameliei, pret 40000 Eu. Tel.
etaj3 /4, mijloc, zona linistita,
0724-776752, 0724-844100
scara fara restantieri, G, F,
termopane bucatarie si balcon, Vand apart. 2 camere, comfort
necesita zugraveala. Pret 35.000 2, et. 4/4, renovat, zona scoala
euro usor negociabil. Tel. 29, Ploiesti - Vest. Pret 36000
0728.107894.
EU/neg. Tel. 0728-269279
Vând apartament cu 2 camere,
mobilat la cerere, preț negociabl
47.000 euro. Tel. 0770.880191
Vând ap. 2 cam, termop,
separație gaze, comfort sporit, Vand urgent apart. 3 camere, 2
racord ptr. centrală, 65 mp, et. balcoane, 2 bai, an constr. 1988,
2, comfort 1, acte la zi, Vest boxe subsol, supraf. 67 mp, et.
Ploiești, vizavi de școala Dinu, 1, Ploiesti, str. Cantacuzino, pret
Kaufland, piață, parcare gratuită.
79900 Eu/neg. Tel. 0724-518030
0751-358964
Vand apart, zona Mihai Bravu,
Vand apartament 2 camere,
langa Lidl, compus din 3 camere,
conf. 2 A cu bucatarie mare,
zona Marasesti, termopane, suprafata 75 m., comfort 1 A, 2
aer conditionat, izolat, centrala bai, 2 balcoane, imbunatatit,
termica. Et. 4/4. Pret 45.000 Eu. termopane, separ. gaze. Pret
Accept si prima casa. Tel. 0729- 70.000 EU/neg. Tel. 0754191104
273444, 0723-565588

S

informaţie
reclamă

publicitate
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VAND APARTAMENT 3 CAM,
SUPR. 87,19 MP, LIVING, 2 BĂI,
2 TERASE (9,37 M + 3,29 M),
GARAJ, COTĂ INDIVIZĂ DIN
DEPENDINȚE, PARTER, AP. 3,
STR. GHE. GR. CANTACUZINO
NR. 242, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
0799-460827
Bariera Bucuresti, ap. 3 cam,
et. 2/4, pozit. pe mijloc, usa
metalica,
calorif.
aluminiu,
instal. cupru, balcon terop, utilit.
contorizate, an constr. 1980,
montat gigacalorimetru/49950
EU, 0762-288000
Republicii, ap. 3 camere,
con.I dec., et. 2/4, bloc beton,
renovat, balcon mare, 2 bai de
serviciu. Pret 87000 EU. Tel.
0723-704135.
Vest, Infratirii, apartament 3
camere, etaj 1/4, bloc beton,
izolatie, separatie utilitati, curat,
42000 EU. Tel. 0723-704135
Vand apart. 3 cam, decomandat,
et. 8/8, str. Ghe. Doja nr. 33, bl.
34 B, vedere fata-spate, statie
tranvai, vizavi de Palatul de
Justitie, pret 69000 Eu/neg. Tel.
0773-198089
Vand apart. 3 camere, comfort
1 imbunatatit, in Ploiesti Nord,
sau schimb cu casa in Bucuresti.
Tel. 0722-579546

U
Plopeni, apart. 3 camere,
conf. 2, et. 3/4, cu multiple
imbunatatiri, pret neg. Tel.
0720-203135
Azuga, langa partia de ski, vand
apart. 3 camere, et. 2, mobilat si
utilat modern, centrala termica
proprie sau schimb similar in
Ploiesti sau Sinaia. Pret 45.000
EU/neg. Tel. 0724-468907

informaţie, reclamă
p u b l i c i t a t e
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telefon 0733-358130.

Vand casa Cercului nr 1, din
Rudului, 2 cam, bucatarie,
magazie, 162 mp, utilitati, pret
30.000 Eu. tel. 0724-973830,
Piata Anton, casa, 4 camere + 0724-342075
teren 300 mp, pret 80000 EU Vand casa semicentral, 3
camere, baie, bucatarie, sobe
neg. TEl. 0761-610901
Casa central, st. Dreptatii, de teracota, canalizare, singur in
curte, suprafata totala 170 mp,
Ploiesti, comp. din 6 cam, 4 bai,
pret 45.000 EU. 0736-349648
living, subsol, P + E, beci 40 mp,

V

sc. inter,utilitati, imbunat, teren
250 mp, supr. constr.160mp/
120.000 eu/neg., 0754-273444.

W

Casa 5 cam, beci, lumina, apa,
gaze la poarta, com. Manesti,
sat Zalhanaua, t. 1000 mp,
imprej. cu gard de tabla, str.
Bisericii nr. 9, sau SCHIMB cu
ap. sau garson. in Ploiesti/27000
EU, 0722-916358
Vand
casa
batraneasca,
renovata, baie, bucat. noi, beci,
toate utilit, gaze, lum, apa, teren
1500 mp,gazon, pomi fructif.,
iesire la str. princip, Cioranii de
Jos. pret neg.Tel. 0735-083474

Boldesti Scaieni, casa 4
Vand casa batraneasca in Blejoi, cam, baie, bucat, beci, spatiu
Vand in Ploiesti, str. Mircea cel
cu apa, gaze, lumina si teren de comercial cu etaj si magazie
Batran, teren + casa 510 mp,
250 mp. Tel. 0723-249267
depozit, teren cu vita-de-vie si
2 garaje, anexe, beciuri, stare
Podenii Vechi, centru, casa 3 pomi fructiferi 1800 mp, pret
foarte buna, centrala proprie, camere, balcon, bucătărie, teren 95.000EU/neg.
0723-898052.
etc. Pret 160.000 EU/neg. Tel. 1000 mp, apă, lumină, pomi Sit. la 7 km de PLoiesti
fructiferi, vita-de-vie, sosea Vand casa la Brazi, teren
0729-441126
principala care duce spre Cheia, 400 mp, 3 cam, hol, parchet,
Ploiesti, central,
etc. Tel. 0732-021173.
termopane,
soba
teracota,

zona Hotel Prahova

Vând casă S+P+1E+M,
garaj, suprafață
665 mp, teren 535 mp.
An construcție 1955,
renovată în 2020.
Preț 425.000 EURO.
Tel: 0731.131.334.

VÂND

apartament 3 CAMERE,
ZONĂ GH. GR. CANTACUZINO,
nr. 242 ap. 3, suprafaţă 87,19 mp, living,
2 băi, 2 terase (9,37m + 3,29m),
garaj, cotă indiviză din dependinţe, parter.

Tel: 0799.460.827.

Casă nouă P + E, com. Albești
Paleologu, sat Vadu Părului, supr.
200 mp, 4 dorm, 2 buc, living, 2
terase, bacon, beci, incalz. centr,
utilități, t. 2000 mp. + casă bătr,
140000 Eu. neg. 0722-646092

curent, apa, bolta vita-de-vie,
gaze la poarta, bucatarie iarna
in spate, magazie. Pret 26.000
Eu/neg. Tel. 0725-374807

Campina, cartier Slobozia,
zonă rezidențială, vand casă 4
Tataru, casa locuibila, apa la cam. + dependinte, centrală,
poarta, curent electric, 1.740 mp termopane, canalizare, supraf.
teren, pozitie centrala, pret neg. 126 mp, teren 400 m, preț neg.
Tel. 0727-757940
Tel. 0729-112240

BUŞTENI - casă construită în 2008, din beton şi BCA, 240 mp, P+1+M,
tencuită exterior şi parţial interior, dispusă astfel:

PARTER: dormitor+baie, living +baie, scară interioară din beton,
ETAJ: 3 dormitoare + 3 băi şi 4 balcoane (unul este pe holul etajului),

acoperite cu tablă tip ţiglă LINDAB
iar MANSARDA este necompartimentată, dar se pot face 4 camere.
Tâmplărie PVC Mahon şi acoperită cu tablă tip ţiglă LINDAB.
Racordată la lumină şi cu toate prizele şi întrerupătoarele 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 PENSIUNE TURISTICĂ.

PREŢ

80.000 EURO, NEG.

Tel: 0746.216.125.
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Vărbilău, construcție nouă
neterminată + casă bătrânească
+ teren 3.500 mp, acte la zi,
35.000 EU neg. Tel. 0763718775.
Casă 90 mp. + teren 1280 mp,
Blejoi, toate utilitătile inclusiv
canalizare, pret 78000 EU/neg.
Tel. 0723-471793
Vand casa batraneasca cu teren
6700 mp, intravilan (deschidere
37 m), 50 m de la DN1, in
Romanesti, jud. Prahova. Tel.
021-2703910, 0761-605913
Vand casa in Cioranii de Jos, 3
camere, bucatarie, baie + 2500
mp de teren pentru livada, pret
neg. Tel. 0760-626937
Scorteni, casa de vanzare, 3
cam, bucat, 2 holuri, anexa, beci,
toate utilitatile, 600 mp. teren,
pret neg. Tel. 0726-179103
Valcanesti 2350 mp, intravilan,
desch.
30m
la
soseaua
principala, apa, curent electric
+ casa locuibila (necesita
renovare) 3 cam, buc, livada,
garaj. Pret 40000 EU usorneg.
Tel. 0723-305919
Com. Visinesti, sat Ursei, DB,
casa 3 camere, nefinalizata,
acoperita cu tabla, din lemn,
ST200mp, cu utilitati la poarta,
6400 mp padure, pret 15000
EU: Tel. 0724-973830, 0724342075and casa

Vand
casa
batraneasca,
renovata, baie, bucat. noi, beci,
toate utilit, gaze, lum, apa, teren
1500 mp,gazon, pomi fructif.,
iesire la str. princip, Cioranii de
Jos. pret neg.Tel. 0735-083474
Vand casa de vacanta, com.
Calugareni, str. Florilor nr.
60, utilitati, 300 mp. teren,
curte betonata, fost magazin,
imprejmuit, fantana in curte,
pret 15000 Eu/usor neg. Tel.
0722-863298, 0739-917145
Vand
casa
batraneasca,
com Gorgota, teren 709 mp,
canalizare, gaze, apa, curent,
imprejmuita, la 100 m. de
Primarie, pret 35 Eu/mp +
bonus 2500 mp. teren. Tel.
0722-863298, 0739-917145

X
Vând casă in com. Glodeanu
Sărat jud. Buzău. Teren 2800
mp, utilități, canalizare. Preț
6500 Eu. Tel. 0736-165965,
0768-308687
Vând casă 3 camere cu
dependințe + bucătărie de vară
in fața casei, teren 700 mp,
com. Aninoasa, sat Săteni, str.
Căminului. Tel. 0734-951377

Ialomița - Drăgoiești, 1,65
ha teren extravilan; Valea
mp
teren
Vand urgent casa in Magurele, Bisericii-2.000
an constructie 2012, toate intravilan. Tel. 0723-986029,
utilitatile, teren 985 mp, livada, 0344-146166.629010
pret discutabil la vedere. Tel. Sat Manesti, com. Manesti, jud.
DB, vand 9200 mp teren arabil,
0722-890577
Vand casa, 4 camere, beci, punctul Pogoane, asezat intre
baie, fantana, lumina, teren localitatile Manesti si Gheboieni
2000 mp, comuna Gornet Cricov, la aprox. 300 m. de soseaua
sat Tarculesti, langa statia de Targoviste Campul Lung Arges/
autobuz, pret neg. Tel. 0733- 0733-962185
215905
Sat Manesti, com. Manesti,
Urlati, 2 corpuri de case: I: P jud. DB, vand livada cu pomi
+ E, 2 cam, baie, bucat, pentru ionatan, 1800 mp, pe punctul
fiecare et, II: P + E, la fiecare Brancoveanca, la aprox. 75 m
et. 1 cam, baie buc, centrala, de soseaua Targoviste - Campul
teren 500 mp, garaj, beci, pomi Lung Arges. Pret la vedere,
fructiferi. Pret 80.000 neg, 0755- 0733-962185
038227
Casa, 5 cam, baie, buc, canaliz,
Urlati,
ultracentral,
langa apa curenta, 2 puturi apa
Primarie, vand casa, 4 camere, potabila, panou solar apa calda,
bucat, baie, beci, anexe, gradina gradina pomi fr, solar, fantana
pomi fructiferi, apa, gaze, arteziana, t. 2500 mp, zona
lumina, incalzire centrala, teren centrala, pret neg, Morteni, jud.
500 mp. Tel. 0244-272909
DB, 0723-612194
Raid PRAHOVA 3654 - 1 IANUARIE 2023

Y
Vând loc de veci in cimitirul
Mihai Bravu Ploiești. Tel. 0751984017

Z
CUMPĂR
APARTAMENT
2
CAMERE,
COMFORT
1
DECOMANDAT,
ETAJ
INTERMEDIAR,
FĂRĂ
IMBUNĂTĂȚIRI,
ZONELE
MĂRĂȘEȘTI, VEST, MALU
ROȘU SAU CANTACUZINO.
PREȚ MAXIM 39000 EU.
PLATA PE LOC. TEL. 0799273683
Cumpar teren in suprafata de
cca 1000 mp, cu constructii sau
liber de constructii, in Ploiesti,
B-dul Republicii pe tronsonul
Kaufland Nord - Radio SOS. Tel.
0767-447175, 0731-995618
Cumpar garsoniera in Ploiesti,
pot oferi maxim 20.000 EU. Tel.
0723-704135
Cumpar casa locuibila in Ploiesti
sau in imprejurimi.Tel. 0723704135
Cumpar 150-200 mp de teren
sau casa batraneasca cu doua
camere, fara teren, in Tarsorul
nou, Strejnic sau Tarsoru Vechi.
Tel. 0724-169835

[
Schimb apart. 2 camere,
decomandat, renovat, utilat, in
Ploiești, str. Mărășești, cu casă
tot in Ploiești. Tel. 0727-093708
Vest, schimb ap 3 camere cu
casa locuibila in Ploiesti sau
imprejurimi. Tel. 0723-704135
Schimb casa in Urlati, 500
mp teren, langa Primarie, 4
cam, bucat, baie, beci, anexe,
pomi fructiferi, apa, gaze,
lumina, incalzire centrala, cu
ap. 2 camere in Ploiesti, et.1 +
diferenta, 0244-272909

é
Plopeni, schimb apartament 3
camere, cf. 2, et. 3/4 multiple
imbunatatiri, cu garsoniera sau
apartament 2 camere + dif. Tel.
0720-203135

informaţie
reclamă

publicitate

Ofer la schimb apart. 3 camere,
et. 3/4, Micro 8, in spatele
fostului Minisat, contra apart. 2
camere + diferență, exclus zonă
periferică. Tel. 0721-951127
Vărbilău, constr. neterminată
+ casă bătrânească + 3500 mp
teren intravilan cu casă modestă
în Voluntari. Tel. 0763-718775.
Schimb casa in Cioranii de Jos,
3 cam, bucat, baie, 2500 mp
teren + garsoniera la camin la
Plopeni, cu garsoniera in Ploiesti.
Tel. 0760-626937
Azuga, ofer apart. 3 camere,
mobilat si utilat modern, langa
partia de sky, solicitand in
schimb apartament similar in
Ploiesti. Tel. 0724-468907

]
Târgoviște, închiriez garsoniera
pe str. Laminorului (blocul cu
mascati) renovata si mobilata la
etajul 1. Tel: 0727.745093.
Închiriez apartament 2 camere,
ultracentral - Catedrală, etaj 2,
250 euro/lună. tel. 0770.880191.
Inchiriez apart. 2 camere,
semidecomandat,
mobilat,
ultracentral. Tel. 0722-571539
Salariata, primesc in gazda
in Ploiesti (apartament), eleva,
studenta sau salariata. Ofer
seriozitate. Tel. 0724-725445
Inchiriez camera cu mobila
noua, comfort, zona Piata Nord,
foarte aproape de mijloacele
de transport. Doresc persoana
serioasa, de preferat domn, pret
convenabil. Tel. 0722-579546
Mega Image, Hale, inchiriez
camera mobilata la curte, baie,
bucatarie, AC, IC, ptr. elevi,
studenti sau salariati, pret 800
lei/ luna fara utilitati. Tel. 0766994351
Mega Image, lângă Hale,
închiriez cameră mobilată la
curte, unui elev, student sau
salariat, încălzire centrală, baie
proprie, sau birouri, preț 800
lei/lună fara utilitati. Tel. 0747050727.
Inchiriez camera la curte pentru
cabinete si birouri, etc, vizavi de
Mega Image, intrari separate,
aer condit, grup sanitar, centrala
200 EU. Tel. 0745-679168

informaţie
reclamă

publicitate
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Inchiriez camera la curte,
intrare separata, toate utilitatile,
baie, centrala, aer conditionat,
vizavi de Mega Image, pret 800
lei fara utilitati. Tel. 0745-679168
Inchiriez apart, 3 camere
decomandate, centrala termica
pe gaze, G.F, parchet, separatie
utilitati, geamuri tripan, pe
termen lung, in Centrul Civic,
Ploiesti.
Tel.
0729-859286,
0731-995550
Inchiriez garsonieră utilată,
mobilată, zona 9 Mai Ploiești.
Tel. 0744-768361
Inchiriez cameră la curte unei
doamne. Tel. 0735-210090
Inchiriez garsonieră mobilată,
utilată, et. 2, zona 9 Mai, Ploiești.
Tel. 0760-243063
Inchiriez apart. ultracentral, 3
camere, decomandat, centrala
proprie,
utilitati
separate,
mobilat, G.F., parchet. Tel. 0740828488
Inchiriez apart. 3 camere,
ultracentral,
imbunatatit,
decomandat, utilitati separate,
mobilat, G.F, parchet, geamuri
tripan. Tel. 0731-995550, 0731995550
Doamna, caut doamnă mai
in vârstă sau domnișoară, să o
găzduiesc la mine, str. Torcători
nr. 1 Ploiești. Rog seriozitate.
Tel. 0731-901957
Inchiriez apart. cu 3 camere,
complet mobilat și reformat
(inlocuit faianță și gresie) str.
Șipote nr. 1, bloc 152 K, Ploiești.
Tel. 0731-995618
URGENT! Inchiriez casă in
Ploiești, Piața Anton, unei familii
nevoiașe și serioase, chiar cu
copii. Minim anticipat 4 luni. Mai
multe detalii la tel. 0726-897232
Inchiriez casă la curte zona
Rudului, utilată, mobilată, G.F,
parchet, tot comfortul, curte,
unei familii serioase. Tel. 0731901957
Inchiriez cameră cu centrală
proprie, utilitati, condiții de bloc,
pentru un domn salariat, un elev
sau student. Preț 800 lei incluse
utilitațile. Tel. 0728-560690
Inchiriez camera la curte pentru
cabinete si birouri, etc, vizavi de
Mega Image, intrari separate,
aer condit, grup sanitar, centrala
200 EU. Tel. 0745-679168

É

Inchiriez
garsonieră
in
Ploiești, zona Muzicanți, utilată,
mobilată, aer condiționat, izolată
exterior, consum mic la incălzire Doresc sa inchiriez garsoniera
și electricitate, supraf. 30 mp, parter, in Ploiesti, pot oferi
500-maxim 600 lei chirie. Tel.
preț 200 Eu. Tel. 0722-163077
0766-994351
Inchiriez garsoniera mobilată,
utilată, parter, Mihai Bravu. Tel. Doresc să inchiriez garsonieră
mobilată, in Ploiești Nord,
0776-271169
aproape de spitalul Județean.
Soseaua Nordului nr. 5, bloc
Tel. 0731-706431
11, apart. 3 camere. Tel. 0722Pensionara, caut sa inchiriez
501419
garsoniera nemobilata (la bloc),
Inchiriez cameră la curte, pret modic, in Ploiesti. Rog
mobilată, utilată, Ploiești, zona seriozitate. Tel. 0774-606873,
spital Boldescu. Tel. 0729- dupa ora 14,00.
489211
INCHIRIEZ SPATIU 3 CAMERE,
GRUP
SANITAR,
CURTE,
PARCARE, PENTRU BIROURI,
STR. MIHAI BRAVU CENTRAL.
TEL. 0722-214247
Inchiriez apart. 3 camere,
partial mobilat, refacut, G.F. str.
Sipote nr. 1, bl. 152, Ploiesti. Tel.
0731-995618
INCHIRIEZ AP. 4 CAMERE SF.
GRECEANU, NEMOBILAT, CU
GRUP SANITAR, PENTRU FIRMA.
PRET 400 EU + GARANTIE.TEL.
0722-214247
Inchiriez la et. 1 al unei case 1
camera, buc, baie, hol, camara
(Garsoniera) utilitati, mobilata,
termen lung, str. Ghe. Grigore
Cantacuzino, 83 A, 2 luni
garantie, 1 luna anticipat. Tel.
0372-552079
Inchiriez apart. 3 camere,
complet mobilat si utilat, calea
Bucurestilor, peste drum de
Rulmentul. Tel. 0761-603031
Inchiriez camera cu mobila
noua, comfort, zona Piata Nord,
foarte aproape de mijloacele
de transport. Doresc persoana
serioasa, de preferat domn, pret
convenabil. Tel. 0722-579546
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Vand Volkswagen Passat, an
2009, luna 12, euro 5, 6 viteze,
proprietar, acte la zi, masina in
stare de functionare, fiscal, pret
3200 Eu. Tel. 0740-285192

j
Vand Opel Astra Combi, an
fabric.2005, cauciucuri rezerva,
impozite platite la zi, inspectie
facuta, pret neg. tel. 0729513798

Vand Opel Astra DTI, culoare
gri metalizat, originala, km. reali
179000, transmisie pe lant, stare
perfecta de funcționare, merge
impecabil. Merita vazuta. Tel.
Inchiriez spatiu comercial, 0721-505053
Ploiesti, ultracentral, 27 mp, Vand Opel Corsa C, diesel, an
recent renovat. Tel. 0721- fabric. 2006, 2 usi, inchidere
020929
centralizata, culoare alba, prim
Închiriez spațiu, zona Hale, proprietar in tara. Pret 10000
vizavi de MegaImage, 80 mp, Lei/neg.
Tel.
0772-278263,
toate utilitățile, centrală, AC, 2 0760-919862
gr sanitare, stradal, 1000 euro.
Vand Opel Vectra B, an fabr.
Tel 0745-679168
1997, unic proprietar, aer condit,
Inchiriez in Hăbud cladire
inchidere centraliz. si alarma,
de 20 m lung. si 9 m. latime,
C.D.Player, cauciuc. vara-iarna
amenajata
pentru
depozit,
cu jenti pe ele, scut metalic
toate utilitatile, teren 3700 mp,
imprejmuit, deschidere 20 m. confect. Rog seriozi/1500 EU,
0769-914343
Tel. 0726-477586
Inchiriez casa + dependinte, Vand Opel Zamfira, an fabr.
500 mp teren, pozitionata foarte 2003, culoare neagra, 264000
bine, amenajata pentru activitati km reali, pret 1500 EU, neg. Tel.
comerciale, str. Ghe. Doja nr. 0755-038227
225. Tel. 0724-307567
Vand Opel Corsa C, fabricatie

`

b

Vând Dacia 1310, an fabric.
1996, 72000 Km. reali, ITP
martie 2023, perfectă stare
de funct, impecabilă, ținută in
garaj, multe piese de rezervă.
Preț neg. avantajos 5500 lei. Tel.
Inchiriez camera mobilata la
0244-573829
bloc, et. 1, balconul are vedere
Vand Dacia 1300. Tel. 0720pe Bulevardul Republicii, vizavi
482515
de Catedrala, pentru o doamna
pensionara, pret chirie 500 lei.
Tel. 0736-349648
Inchiriez apart, vila la curte,
intrare separata, 2 dormitoare,
sufragerie,
baie,
bucatarie,
utilat, mobilat, centrala proprie,
Urlati, pret neg. Tel. 0755038227

informaţie, reclamă
p u b l i c i t a t e

2006, diesel, motor 1248, 2 usi,
culoare alba. Pret 10000 lei fix.
Tel. 0760-919862

l
Târgoviște,
vând
BMW
520D Touring E61 2009, cutie
automata grimetal, piele cream,
multiple piese schimbate, preț
5200 Euro. Tel. 0723733233

h

p

Vand Volkswagen Pollo Diesel,
an fabricatie 2002, culoare
albastru catifea, 1400 cm, pompe
duze, acte la zi, proprietar, pret
neg. Tel. 0731-932652

Toyota Igo 2013, culoare
alba, motor 1000 cm, 4 usi, aer
conditionat, geamuri electrice,
Euro 5, pret 3450 EU/neg,
proprietar. Tel. 0737-901541
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fizice autorizate;
ări spaţii comerciale;
ersoană juridică.

0724-727666.
Vând cric hidraulic ptr autoturisme, preț 60 lei. Tel.
0761-817454,0727-763653.

E PRIMESC TELEFONIC SAU PE
A SEDIU SAU PRIN POŞTA.
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Vând casetofon auto, preț neg. Tel. 0769-914343.

BALASTRU
678776.

ȘI

RIDIC

MOLOZ.

TEL.

0726-

PRODUCÃTOR, ADUC LA COMANDÃ, LA CELE
MAI MICI PREȚURI, URMÃTOARELE PRODUSE:
NISIP, PIETRIȘ, BALASTRU, REFUZ DE CIUR,
PÃMÂNT NEGRU VEGETAL ȘI RIDIC MOLOZ
(DEBARASÃRI). TEL. 0726-678776.

oameni pentru transport). Tel. 0723-364673.
Efectuez transport, la orice orã ,distanțe diferite cu
dubã. Tel. 0740-467922, 0746-081323.
Aduc piatrã, nisip, pãmânt, ridic
moloz. Tel. 0732informaţie
933111.
reclamă

Anunţuri GRATUITE PRAHOVA: 0244 513343, 0244 590066, luni-vineri orele 9-15
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informaţie, reclamă
p u b l i c i t a t e
Dezmembrez Rover 200 model cupe, motorizare
1100 benzinã. Cumpãr orice autoindif, de starea
tehnicã, ptr. circulat sau dezmembrat. Tel. 0738217593.

z

publicitate

Efectuez transport marfã cu dubã 3,5 t, lungime 4,60
m, preț neg. Tel. 0735-844487.

IMPORTANT!

Anunţurile NU sunt gratuite pentru:

Cumpãr auto, indiferent de marcã, model, an de
fabricație, stare tehnicã, ne/înmatriculate RO, asigur
perfectarea actelor. Tel.0722-765393.
Cumpãr auto ne/funcționale, cu/fãrã acte, orice
marcã/an de fabricație. Tel. 0730-089166.

• oferte de serviciu
• tranzacţionarea de metale şi
pietre
preţioase;
Cumpãr
auto
funcționale sau nefuncționale, orice
marcã și an de fabricație, cu perfectarea actelor. Tel.
• pierderi acte;
0738-165550.
Cumpãr
orice
indiferent
de anul de fabricație și
• avize
deauto,
mediu,
ape;
starea tehnicã, asigur perfectarea actelor. Tel. 0766• producători particulari;
445067.
Cumpãr Daewoo Cielo, indiferent de anul de
• fermieri, crescători de animale;
fabricație și starea tehnicã. Tel. 0730-509955.
• echipe
de muncitori
altetehnicã,
feluri
Cumpãr
autoutilitare,
orice model şi
și stare
asigur radierea sau perfectarea actelor. Tel. 0721de organizare;
409799.
Cumpãr
auto de
funcționale
și nefuncționale, chiar
• servicii
contabilitate;
Cumpãr auto orice stare tehnicã, asigur perfectarea
actelor, preț neg. Tel. 0730-509997.

și avariate, orice marcã și an de fabricație, cu
perfectarea actelor, preț avantajos, rog și ofer
seriozitate. Tel. 0738-165544.

Închiriez Dacia Papuc. Tel. 0768-367834.

Nord lângã Spit. Movila, loc de parcare ptr. 2
motociclete, preț neg. Tel. 0723-218702.

• manufacturarea şi vânzarea
de cazane de ţuică;
Închiriez autoturism cu GPL, preț 50 lei/zi. Tel.
•
prestări de servicii cu grad
0724-307566.
ridicat de periculozitate;
• prestări servicii matrimoniale;
• persoane fizice autorizate;
• închirieri/ vânzări spaţii
Vând moped, stare foarte bunã, preț neg. Tel. 0723comerciale;
274900.
• orice
juridică.
Vând
scuter tip
First persoană
Bike, 50 cmc, turbo,
stare perfectã

Zona Nord, 2 garaje alãturate, suprafața - 35 mp,
construcție din lemn, izolate la interior, intrare din
strada principalã, preț negociabil. Tel. 0723-218702.

ë

de funcționare, rog seriozitate, 1.000 lei. Tel. 0737572066.
Vând motoretã Ricamotors, 48 cm, nu necesitã

ANUNŢURILE GRATUITE SE PRIMESC
TELEFONIC
PEpreț
permis,4 trepte,înmatriculatã
cu acteSAU
în regulã,
400 lei. Tel. 0768-367834.
Achiziționez auto orice fel, orice stare tehnicã, ptr.
TALONUL DIN ZIAR LA SEDIU
SAU
POŞTA.
Motoretã
MobraPRIN
50, stare
bunã, fãrã talon, an
dezmembrat sau fier vechi. Tel. 0766-445067.
Skoda
Fabia
2005,
ITP 2022,
dezmembrat sau
fier vechi.
Tel. 0738-165544.
Cumpãr auto, indiferent de starea tehnicã, marcã și
1400
cm.
cubi,
proprietar,
model, asigur
perfectarea
actelor, ofer
plata pe loc.
Tel 0730-509997.
asigurare,
GPL
omologat,
Cumpãr Oltcit Club sau Trabant 601, stare de
funcționare. Tel. 0736-349648, 0722-911996, 0244distributie
schimbata, cul. gri
513908.
Cumpãr Dacia, indiferent de anul de fabricație și
metal,
geamuri
fumurii sedan.
starea tehnicã, asigur perfectarea actelor. Tel. 0766445067.
Pret
1850
EU/neg.
Tel. 0737Cumpãr auto orice marcã, ptr. circulat sau
dezmembrat, asigur perfectarea actelor. Tel. 0722901541
765393.
Achiziționez auto orice fel, orice stare tehnicã, ptr.

Cumpãr mașinã funerarã. Tel. 0723-364673.

u
x

Cumpãr Dacia Logan, 1310, Solenza, Berlinã, Duster,
an fabricație minim 2000. Tel. 0766-510102.

fabricație 1972, preț 600 lei. Tel.0726-131056.

Vând: motoretã Garelli; motocicletã Jawa, 350 cmc,
TF reparație capitalã, tip sport. Tel. 0720-516316.

Vând electrostivuitor
BALKANCAR,

Motoretã Pagio, preț 200 EU/neg. Tel. 0724-919644.
Vând scuter. Tel. 0729-732555.

Vând scuter marca Piaggio 150 CP, stare foarte bunã,
preț 600 EU. Tel. 0785-065825, 0727-252656.

în stare de funcționare,
cu 2 dispozitive de
încărcare la
tensiunea de 380V.

|

Vând bicicletã pentru copii vãrsta între 4-10 ani, preț
100 lei. Tel. 0735-101251.

Preț 4.000 Euro neg.

Cumpãr Daewoo: Matiz, Cielo. Tel. 0766-510102.

Vând /schimb, bicicletã aluminiu,bãrbãteascã, 21
viteze,roți dim. 28, echipatã complet, preț 350 lei.
Sau schimb cu pãsãri exotice. Tel. 0722-455775.

Cumpãr Renault: Clio, Megane, Captur; Skoda:
Octavia, Fabia Rapid Tel. 0766-510102.

Vând
bicicletã
ergonomicã
fitness
și
aparat
multifuncțional fitness, preț neg. Tel. 0722-214247.

Tel:

0744.373.558.

Electromotor Opel Ascona,
Vând bicicletãcutie
Româneascã
și roți 15
buc. Tel.
0244rulmenti
viteze,
Opel
Astra,
471501.
1,4
litri.
Tel.
0244-521607,
0745Vând bicicletã Pegas cu șa lungã, model vechi,preț
neg. Tel. 0722-776260.
809238
Vând cãrucior de agãțat pentru bicicleta, marcã
germanã, preț 150 lei. Tel. 0720-209251.
Tel. 0756-939622.
Vand
4 jenti cu cauciucuri
bicicletã Pegas, model sport, cu șa lungã și
Vand
chiuloasa
rectificata
1,4 Cumpãr
Ford Transit,
an fabricație 2000,
3,5 t, dublu spate,
ghidon înalt. Tel. 0746-434502.
pentru
Volkswagen. Tel. 0760punte dublã, alb, înscris în România,preț 3000 EU.
Tel. caseta
0740-285192.
+
directie pentru Logan. Vând bicicletã damã Alpin, preț 300 lei. Tel. 0727687738.
919862
Pret neg. Tel. 0765-148923
Vând bicicletã bãrbãteascã Firbite, preț 300 lei. Tel.
Vând 4 anvelope cu crampoane
aproape
noi,
dimensiuni
215/65/16, preț 180 lei buc. Tel.
Schimb Skoda Octavia Tur I, an fab. 2008, motor
benzinã + GPL, 1,6 capacitate motor, cul. gri argintiu,
0723-744440
55.000 KM, cu Ford Focus MK 3 sau Skoda Octavia 2.

y

Vand numeroase piese de la
Dacia Injectie 2002. Tel. 0731TRACTÃRI AUTO. TEL. 0721-944928.
932652
Vând caroserie Trabant și piese.Tel. 0729-464864.

Vând bicicletã damã, puțin folositã, 170 lei. Tel.
0765-217931, 0730-173895.

0727-687738.

v

Vând bicicletã copil, preț 100 lei. Tel. 0721-193476,
0244-224862.
Vând bicicletã-3/4, fabricatã în Franța. Tel. 0746434502.
Vând biciclete aduse Elveția, preț 125 lei/buc. Tel.
0721-582433; 0766-237222.

4 roti de Dacia Berlina,
Vand
4 anvelope de iarna 2,25 x Cumpar
Vând stație pentru taxiuri programabilã, MAXON
Vând tricicletã pentru adulți, nouã, preț. 200 EU. Tel.
4150-SH, 16 canale, afișaj, 45 Wați, 144-162 MHz.
0745-858176.
injectie, cu cauciucuri de
55
x 17,
uzura
20%, pret 25 lei. pe
Preț 200
Lei. Tel:
0724-988470.
Vând bicicletã electricã. Tel. 0728-955169.
Vând lanțuri auto diverse mãrimi, preț 35 lei/ buc.
iarna.
Tel. 0740-503454
Tel.
0755-038227
Vând diverse piese de biciclete, preț negociabil. Tel.
Tel. 0721-582433;
0766-237222.
Vând pistol vopsit Sprio. Tel. 0766-411757.

Vand
pompa
nouaptr.de
benzina
marca Pireli,
dim. 185x65x15,
Logan,
preț neg.
Tel. 0721-069236.
pentru Skoda Fabia 1,2, pret 500
OIEMBRIE 2019
lei. Tel. 0724-079231
Vând 4 cauciucuri de iarnã cu jante, uzurã 10%,

Vand motor electric 220 V,
4 kw, 3000 rotatii/min, cu
transformatoare turatie mica sau
mare, bun pentru uruitor sau
moara malai. tel. 0740-503454
Vand
cutie
de
viteze
frantuzeasca, Dacia, stare foarte
buna. Tel. 0740-503454
Vand lanturi de iarna pentru
masina Solenza. Pret 90 lei. Tel.
0244-521527
Vand distributie Dacia Duster
DCI - SH, km. parcursi 10000.
Pret neg. Tel. 0769-914343
Pompa apa, pompa benzina,
capac delcou, alternator, toate
pentru Audi 80. Tel. 0244521607, 0745-809238

0721-582433; 0766-237222.

z

Vând bicicletã Germania, adult, preț 400 lei. Tel.
0771-667347.

Vand motoreta Zincu Hank. Tel.
0720-516316

|

Inchiriez garaj in Ploiesti,
zona Afi, bariera Bucov, pentru
masina sau depozit, pe termen
lung, chirie 50 EU/LUNAR. Tel. Ploiesti vand bicicleta baieti
0733-221277, 0755-279134
7-10 ani, roti 20 inch, frane
c-brake, cadru albastru, preț 150
ron. Tel. 0733-221277, 0755279134
Vand
bicicleta
provenienta
Vand casca motocicleta, foarte
Germania, marca Saxonette,
putin folosita, pret 200 lei. Tel.
motor pe benzina. 0720-516316
0766-648310
Vand motocicleta Java, 350 cm
cubi, an fabricatie 1990. Tel.
0720-516316
Vand motocicleta CZ sport, 175 Aduc piatră, nisip, pământ, ridic
cm cubi, an fabricatie 1980 cu 3 moloz. Tel. 0732-933111.
saci de piese noi la schimb. Tel. Efectuez transport la aeroportul
Henri Coanda. Tel. 0732-933111
0720-516316

ë
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