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Festivitatea de deschidere a anului școlar la Școala
Gimnazială Horia

Ghiozdanele cu rechizite pentru cei mai mici
elevi de la Școala Gimnazială Horia

Prima întâlnire “de lucru” a prof. înv. primar Ana Beluț
cu părinții celor mai mici elevi de la Horia

Festivitatea de deschidere a anului școlar la Școala Primară Mândruloc

Bucuria copiilor de la Clasa I de la Școala Primară Cicir, pentru ghiozdanele cu rechizite

285@ Vând 2 parcele de teren, în
Vladimirescu; tel. 0730-333.161.
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, viță-de-vie,
pomi fructiferi, zonă liniștită, încălzire centrală
pe gaz, termopan, gresie, faianță și parchet, la
preț negociabil; tel. 0745-100.150 sau 0754387.562.
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. 0749-369.516.
284@ Vând loc de casă în Mândruloc, 500
mp (4.500 euro, negociabil); tel. 0749369.516.
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. 0742-501.451.
284@ Vând garsonieră în Vladimirescu, str.
Gării; tel. 0753-898.895.
284@ Vând lemne de foc; tel. 0747409.974.
284@ Vând casă în Vladimirescu, str.
Abatorului nr. 11; tel. 0257-514.198.
283@ Vând mobilă pentru tineret și canapea
extensibilă (pat); tel. 0748-797.235.
283@ Vând casă cu etaj, 6 camere, 2 băi, 2
bucătării, spațiu comercial de 40 mp, bun pentru diferite activități, grădină cu suprafața de
1.540 mp, racordată la canalizare, apă, gaz,
curent trifazic, preț la vedere, disponibil imediat, loc. Vladimirescu, str. Progresului 108/A;
tel. 0728-829.535 sau 0257-514.749.
285@ Execut diferite lucrări de confecții metalice de orice tip: porți, garduri,
terase și balustrade; telefon: 0722587.943.
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. 0745-210.268.
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! Pentru informații,
sunați la tel. 0756-961.942.
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 (300-500 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.
283@ Ofer servicii de manichiură cu gel și
pedichiură; tel. 0758-348.179.
283@ ANGAJEZ cameristă la Pensiune în
Vladimirescu; tel. 0740-988.854.
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