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S.C. GIULIA PROGRESIV S.R.L.

282@ Vând 2 parcele de teren, în Vladimirescu; tel. 0730-333.161.
282@ Cumpăr circa 400 cărămizi din
demolări; tel. 0740-032.719 sau 0745-531.795.
282@ Vând purcei de 8 săptămâni, rasa
Petrean cu Marele Alb; tel. 0741-227.389.
282@ Vând vacă în Cicir; tel. 0756-101.386.
281@ Vând purcei de 10 săptămâni (150
lei/bucată); tel. 0747-156.063.
281@ Cumpăr loc de casă în Vladimirescu
(500-1.000 mp); tel. 0741-173.774.
281@ Vând piscină (diam. 3m), 120 lei; tel.
0257-338.540.
281@ Vând garsonieră, 36 mp, etaj 1, cf.1,
decomandat, renovat recent, str. Gării, izolat
exterior, parchet fad în cameră, sanitare și uși
noi, încălzire pe gaz (centrală proprie), cheltuieli
mici, zonă liniștită; tel. 0741-619.511.
281@ Vând porumb și grâu (0,70 lei/kg) în
Vladimirescu; tel. 0745-380.794.
281@ Vând Moped Honda SKV, 49 cmc, stare
bună, 1.000 lei (neg.); 0726-529.147.
281@ Vând slănină afumată, str. Eminescu 15;
tel. 0257-514.965.
281@ Vând un lămâi mare (cu fructe) și un
dafin mare; tel. 0751-033.359.
281@ Vând garsonieră în Vladimirescu, în
centru sau schimb cu casă, tot în Vladimirescu;
tel. 0743-034.895.
281@ Vând canapea extensibilă 2x1,6 m, bej
și cărămiziu, cu ladă de haine, în stare foarte
bună; tel. 0744-392.267
281@ Vând casă mică cu grădină mare (2.800
mp), cu utilități (gaz, curent, canalizare în
curte), Vladimirescu, str. V. Țepeș 31; tel. 0257267.491 sau 0740-962.312.
281@ Vând utilajele unui atelier de croitorie:
mașină liniară de cusut (2 buc.), mașină specială
lănțișor (1 buc.), mașină specială de surfilat (1
buc.), mașină specială de cusut butoniere (1
buc.), masă de călcat industrială (fier de călcat
electric, cu aburi), accesorii și piese de rezervă,
mașină de cusut cu pedală (separat), toate
împreună; tel. 0730-474.078 sau 0728-128.902.
281@ Vând urgent ap. 1 cameră, central, 46
mp, ușă metalică, geamuri termopan, gresie,
faianță, vedere pe 2 părți, foarte luminoasă spre
sud, etaj 1, acoperiș nou, renovat proaspăt
(lavabil), gaz la îndemână, magazie foarte mare
în curte; tel. 0745-435.839.
281@ Vând casă mică cu gaz, curent,
canalizare în curte, grădină 2.800 mp, în
Vladimirescu, str. V. Țepeș 31; tel. 0257-267.491
sau 0740-962.312.
281@ Vând casă cu 3 camere, în
Vladimirescu, 1.000 mp, grădină, str. Vasile
Roaită 50, 30.000 euro (negociabil); tel. 0740410.718.
281@ Lichidez apartament și vând la jumătate
de preț toate din Germania: dormitor, canapea,
colțar, masă + scaune sufragerie, televizoare,
frigider, mobilier hol, mese, fotolii, teracote; tel.
0745-435.839.
281@ Vând boiler electric Gorenje de 50 litri,
nou (în garanție), la preț rezonabil; tel. 0745309.799.
280@ Vând casă cu 4 camere, bucătărie, baie,
teren 700 mp, Vladimirescu; tel. 0749-369.516.
280@ Închiriez pe termen lung casă în
Vladimirescu, 2 camere (una mobilată),
bucătărie (mobilată), baie, încălzire pe lemne,

(Magazin alimentar)

A N G A J E A Z Ă
Vânzătoare pentru magazinul
de pe str. Gării (Fornetti).
Informații suplimentare se pot obține
la telefonul 0722-415.865 sau la magazin.

grădină, 400 lei/lună (+garanție 500 lei); tel.
0742-684.659.
280@ Vând: chiuvete de bucătărie (din inox,
cu 1 sau 2 cuve), chiuvete de baie, vase toaletă,
dulăpioare (suspendate sau mască pentru chiuvetă), covoare de diferite mărimi, suporturi pentru prosoape, săpun și hârtie igienică; tel. 0740032.719.
280@ Vând îmbrăcăminte nouă pentru femei,
bărbați și copii, din stoc, cu reducere 50%; execut retușuri confecții îmbrăcăminte și orice fel de
confecții textile, de înaltă calitate, la prețuri pentru toate buzunarele; tel. 0728-128.902.
280@ Vând loc de casă în Mândruloc (500
mp), 4.500 euro (negociabil); tel. 0749-369.516.
*****
282@ Execut diferite lucrări de confecții
metalice de orice tip: porți, garduri, terase
și balustrade; telefon: 0722-587.943.
282@ Închiriez pe termen lung, în Vladimirescu (toate condițiile): 1 cameră mobilată,
bucătărie, încălzire pe lemne, 400 lei/lună (500
lei garanție); tel. 0742-684.659.
282@ Închiriez porumbei albi, pentru diferite
evenimente (nunți, botezuri, etc); tel. 0745988.750
281@ Angajez cameristă la Pensiunea Raluca
din Vladimirescu (Via Carmina); tel. 0740988.854.
281@ Ofer servicii de reparații radio-TV, în
Vladimirescu, Horia, Mândruloc și Cicir, la
domiciliul meu; mă deplasez la domiciliul clienților, pentru preluarea aparatelor; tel. 0745210.268.
281@ Închiriez garsonieră în Vladimirescu,
mobilată total, 300 lei/lună (plus 100 euro
garanție); tel. 0742-684.659.
281@ Caut femeie pentru îngrijit doi copii (de
5 și 7 ani), între orele 11 și 19, cu ducerea și
aducerea de la școală; informații suplimentare la
tel. 0746-816.485.
281@ Service auto în Vladimirescu angajează
MECANIC AUTO, CV-urile se pot trimite la adresa
mart_arad@yahoo.com; tel. 0744-283.053.
281@ Transport: nisip, balast, lemne, moloz;
tel. 0743-939.748.
281@ SC Transilvania Invest SRL ACHIZIȚIONEAZĂ cereale la Baza de Cereale din Vladimirescu, str. Gării nr.122; informații la tel.
0744-95.84.85.
281@ Transport nisip, balast, lemne; tel.
0740-985.310.
281@ Magazin de salopete și haine de protecție, str. Gării 21 (fosta Braserie); tel. 0748797.235.
281@ Transport material de construcție (nisip,
balast) și lemne de foc; tel. 0724-266.318 sau
0745-216.984.
281@ Execut diferite lucrări de confecții lemnoase, de orice tip: terase, mese pentru baruri,
porți, garduri, copertine; tel. 0746-961.532.
281@ Schimb apartament cu 3 camere în
Vladimirescu cu casă în Mândruloc sau Cicir; tel.
0746-907.800.
281@ Angajez recepționeră de noapte, pe
perioadă nederminată și ospătar (elev sau student, chiar și fără experiență) la pensiune-restaurant în Vladimirescu; ofer și rog seriozitate;
tel. 0745-654.434.
280@ Angajez spălător auto cu experiență;
tel. 0757-265.984.

Ziar de informare a cetățenilor comunei

VLADIMIRESCU
VLADIMIRESCU
săptămână de săptămână

Se distribuie GRATUIT în localitățile: Vladimirescu, Horia, Mândruloc și Cicir - conform Legii 544/2001, Legii 52/2003 (reactualizate) și HG 1723/2004

l ADRESA: Str. Revoluției nr. 4, loc. Vladimirescu, jud. Arad
l TELEFOANE: 0257-514.902, 0257-514.101. FAX: 0257-206.280
l E-MAIL: contact@primariavladimirescu.ro
l SITE WEB: http://www.primariavladimirescu.ro
l COORDONATOR EDIȚIE: IOAN CRIȘAN (primarul comunei)
l ECHIPA DE REDACTORI: Doina Grozav, Daniela Tomoiagă
(Școala Gimnazială Vladimirescu), Răzvan Salanț (coresp. Horia),
Lucian Rus (coresp. Mândruloc).

INTERIOARE PRIMĂRIE
211
212
213
214
215

Secretariat
Primar
Contabil-Șef
Arhitect-Șef
Urbanism

216
217
218
219
220

Stare Civilă
Agricol
Casierie
Viceprimar
Finanțe

221 Social
222 Secretar
Juridic
223 Pază
224 Salarii

Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența
Persoanelor Vladimirescu: 0257-515.270

Arad, Str. Episcopiei nr. 39
Tel.: 0357/407.246 Fax: 0357/407.245
e-mail: flacararosie@gmail.com

DIRECTOR: ADRIAN DUMITRU
ISSN 1842-9947

Tipărit la: Compania
de Producție Tipografică Cluj

