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MICA PUBLICITATE
286@ Vând 2 parcele de teren,
în Vladimirescu; tel. 0730333.161.
286@ Vând: mască de chiuvetă,
chiuvetă din inox (cu 1 și 2 cuve),
vase WC, dulăpioare (suspendate și
sub chiuvetă), alte accesorii de baie,
aparat de sudură monofazat (pe
cărucior); tel. 0740-032.719.
286@ Vând convector turbo, în
stare bună și 4 uși de interior (din
lemn), în stare bună; tel. 0746149.513 sau 0257/514.523.
286@ Vând pom Dafin (mare) și
un trandafir japonez mare (roz
dublu), tel. 0751-033.359.
286@ Vând circa 2 tone de cărbune (huilă); tel. 0752-134.583.
286@ Vând loc de casă de 1.000
mp la Horia, cu proiect și fundație
turnată, gard împrejmuitor, pomi
fructiferi pe rod (26 bucăți), vie pe
spalier (pe rod, 35 butuci), apă
curentă trasă pe fundație și în grădină, fântână mică (diametru 110),
gaz și curent la stradă; tel. 0720539.579.
286@ Vând ouă de prepeliță; tel.
0257/514.638.
285@ Vând gard viu, în

Vladimirescu, str. Vasile Milea 99.
284@ Vând bicicletă Mountain
Bike; tel. 0758-295.953.
284@ Vând casă renovată în
Vladimirescu: SC=150 mp, ST=1430
mp, FS=30 m, cu 4 camere, baie,
hol mare, pivniță, garaj, cameră
tehnică, curte și grădină mare, vițăde-vie, pomi fructiferi, zonă liniștită,
încălzire centrală pe gaz, termopan,
gresie, faianță și parchet, la preț
negociabil; tel. 0745-100.150 sau
0754-387.562.
284@ Vând chiuvete de bucătărie
din inox (1 sau 2 cuve), chiuvete de
baie, dulăpioare (mască chiuvetă și
suspendate), suporturi prosoape și
alte accesorii de baie; tel. 0740032.719.
284@ Vând casă cu 3 camere, în
Mândruloc (două fronturi stradale);
tel. 0742-765.731.
284@ Vând casă în Vladimirescu:
4 camere, bucătărie, baie, terep 650
mp, cu toate utilitățile; tel. 0749369.516.
284@ Vând loc de casă în
Mândruloc, 500 mp (4.500 euro,
negociabil); tel. 0749-369.516.
284@ Vând casă la roșu, în

Cartierul Glogovăț (P+M), 45.000
euro (negociabil); tel. 0749-369.516.
284@ Vând: geam dublu (cu canat
din lemn, de 140/85 cm și 140/60
cm, ambele cu 100 lei) și geam termopan (2 bucăți de 110/65 cm, fără
ramă, ambele cu 50 lei); tel. 0257338.540.
284@ Vând porc de carne pentru
sacrificat (150 kg); tel. 0742501.451.
284@ Vând garsonieră în
Vladimirescu, str. Gării; tel. 0753898.895.
284@ Vând lemne de foc; tel.
0747-409.974.
284@ Vând casă în Vladimirescu,
str. Abatorului nr. 11; tel. 0257514.198.
286@ Execut diferite lucrări
de confecții metalice de orice
tip: porți, garduri, terase și
balustrade; telefon: 0722587.943.
286@ ANGAJEZ muncitor la vulcanizare, în Vladimirescu; tel. 0744606.178.
286@ Caut să închiriez un spațiu
sau casă cu curte și garaj, pentru
service
auto,
în
comuna
Vladimirescu; tel. 0730-061.500.
286@ Caut femeie pentru îngrijit

un copil cuminte și simpatic, în
vârstă de 2 ani; tel. 0744-507.297.
285@ Ofer servicii de reparații
radio-TV, la domiciliul meu, pentru
locuitorii din localitățile Vladimirescu,
Horia, Mândruloc și Cicir; mă
deplasez la domiciliul clienților, pentru preluarea aparatelor; tel. 0745210.268.
284@ TAXORCON SRL-D, societate
comercială specializată în audit energetic, oferă servicii în vederea
elaborării certificatelor de performanță energetică, la cele mai avantajoase prețuri; tel. 0742-605.226
sau 0742-403.004.
284@ S-a redeschis SPĂLĂTORIA
de pe str. Progresului nr. 108!
Spălăm și covoare, pe care le luăm
de la domiciliul clientului și vi le
aducem înapoi (transportul este gratuit). Vă așteptăm cu mare drag!
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Pentru informații, sunați la tel. 0756961.942.
284@ Caut femeie (maxim 40 ani)
pentru îngrijit 2 bătrâni la pat, în
Mândruloc, 8 ore/zi, 5 zile/săptămână; tel. 0744-662.019.
284@ Caut să închiriez casă sau
apartament
1
cameră,
în
Vladimirescu sau Mândruloc; tel.
0747-693.344.
284@ Cumpăr loc de casă (300500 mp), în Vladimirescu sau
Mândruloc, ofer avans de 1.000 euro
+ rate lunare de până la 600 lei; tel.
0747-693.344.
284@ Profesoară pensionară,
pregătesc la Limba Română, orice
vârstă (gramatică), “băbește”; tel.
0257-514.048.
284@ ANGAJEZ cameristă la pensiune, oferim și cerem seriozitate;
tel. 0745-654.434.

Casa de pariuri SKY-BETS
- CU CELE MAI ATRACTIVE COTE vă așteaptă într-o nouă locație, situată în
Piața Agroalimentară din Vladimirescu.
ANGAJĂM operatoare pariuri din Vladimirescu.
Informații la agenție
sau la tel. 0757-339.453.
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