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LOCURI DE MUNC| OFERTE

l Angajăm echipe de
finisori pentru partea
de montaj gips carton,

placări cu gresie și
faianţă, tencuieli și

zugrăveli &
termosistem faţade.

Oferim: -Salariu
minim 3.500-4.000

ron net+bonificaţie în
funcţie de realizări; -

Diurnă, cazare &
transport; -Alte

beneficii. Dacă te
încadrezi în cele

menţionate mai sus,
contactează-ne la 

nr. de telefon:
0751.865.593. Angajăm Agenți de Curățenie interior/ exterior 

pentru locația Arena Mall Bacău (Bărbați și Femei).
Atribuţii:
- Asigurarea activităţii de curăţenie din zona indicată;
- Întreţinerea curăţeniei folosind aparatura mecanizată; 
- Experienţa reprezintă un avantaj;
Ce oferim la schimb: 
- Pachet salarial atractiv (1700 lei-1900 lei)
- Contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

RELAŢII LA TELEFON: 0799.408.772

Se oferă salariu motivant și tichete de masă. 
Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din municipiul Bacău,

strada Teiului, nr 11, de luni până vineri, între orele 7:00 - 16:00.

ANGAJEAZĂ 
mecanic auto și lucrător operativ 

pentru autocompactoare. 

SOMA Bacău 

l Restaurant Lake
House angajează:

Bucătar/Ajutor
Bucătar;

Ospătar/Ajutor
Ospătar; Barman;

Pizzer; Spălător vase.
Relaţii la telefon

0744.696.966.

l Ne mărim echipa!!!
Restaurant HAMLET

angajează: OSPĂTARI,
BARMANI, PIZZERI,

BUCĂTARI ȘI
AJUTOARE,

LIVRATORI. Angajăm
deasemeni personal

sezonier cu/ fără
experienţă pe

perioada verii!
Telefon 0769.081.886;
office@hamlethotel.ro

l J@M Appeal
angajează: Vorbitori

de limba italiană!
Cunoștinţe de operare

calculator (Word,
Excel) salariu

motivant, bonuri de
masă plus bonusuri

lunare. Relaţii la
0755.018.064.

l BARRIER
angajează Montatori
tâmplărie PVC și AL
pentru Belgia Venit
net 1.800 eur/lună.

Orele suplimentare se
plătesc. Asigurăm

transport RO – Belgia.
Relaţii la tel:
0756.811.148;
0755.496.441.

l Fabrica de
containere angajează
muncitori calificaţi și
necalificaţi, sudori,

electricieni. Se oferă
instruire la locul de

muncă. Telefon:
0735.244.446. 

l Angajăm șofer de
TIR pentru

transportul intern și
internaţional de

mărfuri. Tel.
0735.052.991.

l DIPLOME DE
CALIFICARE în 33

meserii. Fără CURS!
Numai TESTARE!
Detalii la telefon

0743.882.445.

l Angajăm FRIZERI,
COAFEZE,

MANICHIURISTĂ,
COSMETICIANĂ,

KINETOTERAPEUT.
Telefon 0722.595.067.

l Restaurant central
angajează BUCĂTAR
calificat. Programul

de lucru și salariul se
stabilesc în urma unui

interviu. Telefon
0745.546.452.

l SC angajează
VÂNZĂTOARE,

Magazin Detergenţi.
Relaţii telefon
0757.774.930.

l Societate pază
angajează agenţi

securitate, paznici
pentru spaţii

comerciale în Bacău.
Tel.0747.185.746,

0747.629.691.

l Societate
comercială angajează

personal pentru
spălări piese

mecanice. Relaţii la
tel.: 0744.598.360.

l SUDOMETAL SRL

Bacău angajează: -

sudor în argon (TIG și

MIG); - operator CNC

Laser cu sau fără

experienţă. Relaţii la

sediul din str.

Republicii, nr. 157C,

sau la: 0720.550.932;

0723.258.349.

l Societate în

Construcţii angajează

muncitori calificaţi

pentru faţade și

interioare, disponibili

și pentru muncă în

străinătate. Salariu

Motivant! Tel:

0736.122.531.  

l SC Pambac SA
angajează: muncitori

necalificaţi 
(sortatori, ambalatori,

manipulanţi),
vânzătoare,

electricieni/ mecanici
întreţinere utilaje,

instalatori apă-canal,
șoferi ctg. C+E,
brutari, morari,

ingineri industrie
alimentară, inginer

automatist. 
Nr. telefon:

0372.346.167;
0723.119.229.

l SC angajează ajutor
mecanic, spălător auto,

necalificaţi. Rugăm
seriozitate. 0756.203.325.

l Angajăm personal
shaormerie, salariu atractiv.

Relaţii la telefon
0755.811.635.
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Firma de confectii îmbrăcăminte angajează:
○ Confecționer/ muncitor necalificat confecții
○ Confecționer pentru linie mostre
○ Inginer textilist
○ Controlor calitate
○ Călcător final
○ Gestionar magazie

Se oferă: salarii motivante, tichete de masă (20 lei/zi), transport gratuit de
la domiciliu până la locul de muncă, asigurare privată de sănătate. 

CV-urile se transmit pe adresa de email: dana.bejan@dan-int.ro. Relații la
telefon: 0234581700 sau la sediul firmei din Bacău, Calea Republicii, nr.205.

LOCURI DE MUNC| OFERTE

l BIOTA FOOD angajează

AGENT VÂNZĂRI full-time

și AGENT LIVRATOR 

part-time. Relaţii la telefon

0724.422.748.

l Caut femeie îngrijire

bătrână bolnavă la pat, de

lucrat intern, două zile și

două zile libere.

0748.145.138.

l VASION angajează:

ECONOMIST, GESTIONAR,

REVIZOR, MANAGER

ACHIZIŢII. Relaţii:

0730.633.330, e-mail:

resurse.umane@vasion.ro

l Angajez meseriaș în

construcţii. Relaţii la telefon

0745.901.237.

l Angajez meseriași în
construcţii, punct de lucru
Mărgineni salar 3.800 lei.

0756.585.026.

l SC angajează
VÂNZĂTOR Carmangerie.

Relaţii la telefon
0723.788.225.

l Muncitor montaj
reclame panouri publicitare,

sudor, lăcătuș confecţii
metalice. 0758.844.987.

l GEPEX angajează
OSPĂTAR, BUCĂTAR,
PIZZER, LIVRATOR,

SPĂLĂTOR VASE. Relaţii la:
0730.633.330, e-mail:

resurse.umane@gepex.ro

l SC angajează
VÂNZĂTOARE și

MANIPULANT Magazin
alimentar. Relaţii telefon

0745.888.529.

l Angajăm PIZZER cu

experienţă, salariu atractiv.

Relaţii la telefon

0755.811.635.

l Restaurant KARO

angajează spălător vase.

Telefon 0728.226.271.

l Angajez VÂNZĂTOR

Grătar. Rog seriozitate!

Telefon 0753.244.244.

l Muncitor construcţii,

dulgher, fierar, salahori,

zidari, necalificaţi.

0758.844.987.

l Restaurant VATRA

angajează ospătar și ajutor

de bucătar cu experienţă.

0756.081.821.

l Angajez femeie de

serviciu pentru casa scării.

Rog seriozitate.

0742.364.544.

l SC APICOLA SRL

BACĂU, angajeaza 

lucrător - gestionar.

Experienţa în domeniu

constituie un avantaj. 

CV-urile se depun la

magazinul Apicola, 

Str. Mihai Viteazu, nr. 4,

Jud. Bacău.

PREST|RI SERVICII

l Executăm-
acoperișuri,

dulgherie, tablă,
uluce, izolaţii carton,

placări polistiren,
reparaţii.

0744.183.707.

l Pierdut legitimaţie
R.T.E. seria nr. 00002343.

O declar nulă.

l Cherecheș Pavel pierdut
legitimaţie de transport

eliberată de DGASPC Bacău.
O declar nulă. 

l Ghigea Maria pierdut
legitimaţie de transport

eliberată de DGASPC Bacău.
O declar nulă.

l Case, șarpante,
beciuri/garduri, faianţă,

glet/rigips, tencuieli, șape,
placări, parchet. Telefon

0746.788.386.

l Gletuiesc, zugrăvesc,
montez gresie, faianţă, șape,

izolaţii. Telefon
0746.669.816.

PIERDERI

l Pierdut căţel,
răspunde la numele

Kiddo. A fost pierdut
în zona Pieţei dar 

a fost văzut la RMB,
Gara, Podul

Mărgineni. Cine îl
găsește este rugat să

sune la 0740 305 070. 

VÂNZ|RI CASE

l Casă în Șerbănești
din cărămidă,

3 camere, teren 
740 mp, toate

utilităţile, 
preţ 68.000 euro.

0749.419.785.

l Casă nouă în
Lilieci, 3 camere, 
toate utilităţile, 
400 mp teren, 

preţ 89.000 euro.
0755.420.360.

l Casă în Letea
Veche, teren 

1.000 mp, toate
utilităţile, centrală

termică, 99.000 euro.
0749.419.785.

l Vilă Lilieci 
4 camere, 

2 grupuri sanitare,
garaj, teren 1.200 mp,

suprafaţă casă, 
180 mp, toate

utilităţile, 170.000
euro. 0749.308.066.

l Casă nouă în 
Letea Veche, 

teren 600 mp, 
3 camere, utilităţi, 

100 mp utili,
preţ 85.000 euro.

0744.812.500.
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DECESE

Locatarii blocului 7, str. Slănicului 
sunt alături de doamna Maria Pop 

la despărţirea de 

NICOLAE PAGU 
și îi transmit sincere condoleanţe. 

Dumnezeu să îl odihnească 
în pace!

Familia Vilhem și Elena Burcă 
este alături de Maria Pop 

la dureroasa despărţire de cel care 
a fost 

NICOLAE PAGU
și transmite sincere condoleanţe 

familiei îndoliate. 

Dumnezeu să îl ierte!

Catedra de limba franceză, Colegiul
Economic „Ion Ghica” Bacău

Cu compasiune și sincere condoleanţe,
suntem alături de colega noastră, 

dir. adj. Nistor Răzvana 
în aceste momente de grea 

încercare și durere pricinuite 
de decesul tatălui, 

preot COTFASE MIHAI 
Îngerii să-i vegheze drumul lin! 

PROTEC}IA MEDIULUI

l SC START BUSINESS-
SYA SRL anunţă publicul
interesat de deschiderea
unui punct de colectare a

deșeurilor reciclabile
nepericuloase, situat în str.

Izvoare, nr. 105, mun.
Bacău, judeţul Bacău.

Eventualele reclamaţii vor fi
depuse în termen de 30 de

zile, la APM Bacău.

l PRODCAR S.R.L. titular
al proiectului „Construire

hală producţie peleţi și
montare panouri

fotovoltaice” propus a fi
realizat în judeţul Bacău,
comuna Mărgineni, str.
Iasomiei, nr. 89, anunţă
publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de

încadrare de către Agenţia
pentru Protecţia Mediului

Bacău, în cadrul procedurii
de evaluare a impactului
asupra mediului: nu este

necesară evaluarea
impactului asupra mediului
și nici evaluarea adecvată.

Proiectul deciziei de
încadrare şi motivele care o

fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului

Bacău din Str. Oituz, nr.23,
în zilele de luni până joi,

între orele 08:00-16:30 şi
vineri între orele 08:00-

14:00, precum şi la
următoarea adresă de

internet:
www.apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate
înainta comentarii la
proiectul deciziei de

încadrare în termen de 10
zile de la data publicării
anunţului pe pagina de

internet a Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Bacău.

~NCHIRIERI OFERTE

l 3 camere

semidecomandat,

ultracentral, etaj 2,

termopan, centrală,

termopan, mobilat și utilat

complet,  250 euro.

0744.577.222.

l Garsonieră CF1, Narcisa,
centrală, termopan, mobilat

și utilat, totul este nou,
primul chiriaș, 180 euro.

0744.577.222.

l 3 camere decomandat,
Mioriţei, termopan, centrală,

termopan, mobilat și utilat
complet, AC, 300 euro.

0742.681.522.

l 2 camere decomandat,
BLOC NOU, TIC TAC,

centrală, termopan, mobilat
și utilat, 350 euro.

0758.407.929.

l Închiriez apartament
mobilat 3 camere, parter,

str.Alexandru cel Bun.
0740.012.854.

l Ofer spre închiriere
apartament de 2 camere,

nemobilat, 130 euro lunar.
0744.651.994.

l 3 camere decomandat,
BLOC NOU, Ștefan cel Mare,

centrală, termopan, 250
euro. 0744.577.222.

l Garsonieră CF1, Narcisa,
centrală, termopan, mobilat

și utilat, totul este nou,
primul chiriaș, 180 euro.

0758.407.929.

l 2 camere decomandat,
BLOC NOU, Ștefan cel Mare,

centrală, termopan,
nemobilat, 200 euro.

0758.407.929.

l Închiriez apartament
mobilat, semidecomandat, 2

camere, et.2, str.Pictor
Aman. 0740.012.854.

l 3 camere
Semidecomandat, Milcov,
termopan, semimobilat și

utilat, 190 euro.
0758.407.929.

l 3 camere decomandat,
BLOC NOU, Ștefan cel Mare,
centrală, termopan, mobilat

și utilat, 500 euro.
0758.407.929.

l 3 camere decomandat,
BLOC NOU, Ștefan cel Mare,

centrală, termopan,
nemobilat, 250 euro.

0758.407.929.
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~NCHIRIERI OFERTE

l Apartament mobilat,
utilat Piaţa Sud, 1.000 roni,
apartament mobilat, utilat,

Mioriţei, nemobilat 130
euro. 0751.559.943;

0234.554.192.

l 3 camere decomandat,
Ștefan cel Mare, termopan,
centrală, termopan, mobilat
și utilat complet, 250 euro.

0744.577.222.

l 3 camere decomandat,
str. 22 Decembrie,

termopan, centrală,
termopan, mobilat și utilat

complet, 250 euro.
0742.681.522.

l 2 camere decomandat,
Orizont, centrală, termopan,

mobilat și utilat,180 euro.
0758.407.929.

l 2 camere
semidecomandat, Milcov,

centrală, termopan, mobilat
și utilat, 180 euro.

0744.577.222.

l Garsonieră, strada Gării,
termopan, mobilat și utilat

complet, 750 lei.
0744.577.222.

l 3 camere decomandat,
Parcul Catedralei, termopan,
centrală, termopan, mobilat
și utilat complet, 250 euro.

0742.681.522.

CUMP|R|RI LOCUIN}E

l Cumpăr apartament cu 2

camere în zonă liniștită.

Telefon 0758.407.929.

l Banii cash! Cumpăr

apartament în Bacău

URGENT! 0759.654.361.

l Cumpăr apartament cu 3

camere. Relaţii la telefon

0742.681.522.

l PARTICULAR,

banii jos (cash),

locuinţă la bloc, sau la

casă, ori teren, 

pentru o casă.

EXCLUS AGENŢII!

0741.550.672.

VÂNZ|RI DIVERSE

l Vând în Cimitirul
Central, locuri de veci, zona

B și C. 0744.381.113.

TRANSPORTURI

l AVANTAJOS! Transport
marfă, mobilă, relocări,
nisip, balastru, mraniţă,
pământ. 0741.361.340.

l Transport-marfă,
mobilă,

balast/pământ,
mraniţă; săpături

miniexcavator,
tractări auto, utilaje.

Telefon 0752.33.77.76.

VÂNZ|RI TERENURI

l Vând teren în

Șerbănești, strada

Siretului, 8.700 mp, 19

metri deschidere, preţ

23 euro/mp.

0758.407.929.

l Str.Depoului

(P.T.T.R.) 2 loturi, 500

mp, respectiv 1.000

mp, toate utilităţile,

între case, 100

euro/mp.

0749.308.066.

l Teren intravilan

Măgura-Farbe, 500

mp, toate utilităţile,

preţ 16.500 euro

negociabil.

0755.420.360.

l Lilieci intravilan,
teren 4.500 mp,

deschidere 34 ml,
toate utilităţile, 29

euro/mp.
0749.308.066.

~NCHIRIERI SPA}II
oferte

l Spaţiu, strada 

9 Mai, centrală,

termopan, izolat,

55 mp, 250 euro.

0758.407.929.

ANIMALE

l Pui curcă, rasă
grea, 1-2 kg, albi,

vaccinaţi,
deparazitaţi, 

39 lei/buc.
0786.133.460.
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1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax
și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Dămienești, comuna Dămienești, sat Dămienești, Str.Vasile Morţun
nr.78, judeţul Bacău, telefon 0234/222.502, fax 0234/222.870, e-mail:
primaria.damienesti@yahoo.com, cod fiscal 4535848. 2.Informaţii
generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Complexul de spaţii în suprafaţă de 947mp și teren aferent în suprafaţă
de 19.512mp din comuna Dămienești, sat Dămienești, Str.Dr.Ion Augustin
nr.14, judeţul Bacău, număr cadastral 60369, având drept scop îngrijire
bătrâni, aparţinând domeniului public al Comunei Dămienești, conform
H.C.L.nr.16/25.02.2022 și temeiului legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019,
art.332-333. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: la cerere, de la sediul instituţiei, Compartimentul Secretar
General UAT sau se poate descărca de pe site-ul Primăriei Dămienești:
www.primariadamienesti.ro/monitorul-oficial/licitatii. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei
de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul Secretar General UAT, din cadrul Primăriei Comunei
Dămienești, comuna Dămienești, sat Dămienești, Str.Vasile Morţun
nr.78, judeţul Bacău. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019,
privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 23/03/2022, ora 16.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 31/03/2022, ora 11.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Secretar
General UAT din cadrul Primăriei Comunei Dămienești, comuna
Dămienești, sat Dămienești, Str.Vasile Morţun nr.78, judeţul Bacău.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun
într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul
interior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 31/03/2022, ora 13.00, Primăria Comunei
Dămienești, comuna Dămienești, sat Dămienești, Str.Vasile Morţun
nr.78, judeţul Bacău. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Bacău, Secţia
Contencios Administrativ, din Bacău, Str.Ștefan cel Mare nr.4, judeţul
Bacău, telefon 0234/514.419, fax 0234/525.211, e-mail: tr-bacau-
reg2@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 09/03/2022.   

1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Gura Văii, comuna
Gura Văii, Str.Primăriei nr.2, judeţul Bacău, telefon 0371/405.700, fax
0372/002.112, e-mail: primariaguravaii@yahoo.com, cod fiscal
4278108. 2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
teren curţi construcţii în suprafaţă de 5.000mp, identificat prin
numărul cadastral 61694, situat în intravilanul amplasamentului
Rotunda, aparţinând domeniului privat al Comunei Gura Văii,
conform temeiului legal O.U.G.nr.57/03.07.2019 și a Hotărârii
Consiliului Local nr.20/28.02.2022. 3.Informaţii privind
documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin
solicitarea scrisă, de la sediul Comunei Gura Văii, comuna Gura Văii,
Str.Primăriei nr.2, judeţul Bacău. 3.2.Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura
Comunei Gura Văii, comuna Gura Văii, Str.Primăriei nr.2, judeţul
Bacău. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: persoanele interesate pot achita
contravaloarea documentaţiei de atribuire de 200Lei direct la Casieria
Comunei Gura Văii, comuna Gura Văii, Str.Primăriei nr.2, judeţul
Bacău. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.03.2022,
ora 14.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere
a ofertelor: 31.03.2022, ora 15.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: oferta va fi depusă la Registratura Comunei Gura Văii,
comuna Gura Văii, Str.Primăriei nr.2, judeţul Bacău. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.
5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 04.04.2022, ora 10.00, la sediul Comunei Gura Văii, comuna
Gura Văii, Str.Primăriei nr.2, judeţul Bacău. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Secţia de Contencios Administrativ a Judecătoriei
Oneşti, municipiul Oneşti, Str.Tineretului nr.1, judeţul Bacău, telefon
0234/311.913, fax 0234/326.170, email: jud-oneşti-reg@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 09.03.2022.

VÂNZ|RI GARSONIERE

l Garsoniere diferite

zone cu preţ între

9.000 și 33.000 euro.

0742.681.522.

l Garsonieră

Stadionului, etaj 4,

preţ 9.000 euro.

0758.407.929.

VÂNZ|RI 2 CAMERE

l Decomandat,

ultracentral, bloc din

1993, et. 8, suprafaţa

utilă 63 mp, 

preţ 69.000 euro.

0744.812.500.

l 2 camere
semidecomandat la etaj

4 din 4, cu șarpantă,
izolat, mobilat, 40 mp
utili, preţ 38.000 euro.

0749.419.785.

l 2 Camere
semidecomandat, Zona

Băncii, parter cu
balcon, 43.000 euro.

0755.420.360.

l 2 Camere
semidecomandat, str.
Electricienilor, et. 4

preţ 35.000 euro.
0755.420.360.

l Decomandat, str.
Bicaz, mobilat și utilat,
totul nou, 2 balcoane,

et. 5, preţ 54.000 euro.
0749.419.785.

l 2 Camere

decomandat, Milcov, et.

2, complet mobilat și

utilat, preţ 63.000

euro. 0755.420.360.

l PROPRIETAR-
CORNIȘA, decomandat,

parter (P+4), 55.5 mp
utili+8 mp balcon, ideal

locuinţă, firmă, 47.900 euro.
0741.550.672.

l 2 camere decomandat,
zona Milcov, 44 mp utili,
termopan, 41.000 euro.

0744.577.222.

l 2 camere decomandat,
Ștefan cel Mare, 51 mp utili,
centrală, termopan, 55.000

euro. 0742.681.522.

l 2 camere
semidecomandat, Milcov, 44

mp utili, etaj 1, termopan,
41.000 euro. 0758.407.929.

l Vând apartament 2
camere decomandat zona

Orizont 7/10. Tel.
0744.783.195,
0755.740.386.

VÂNZ|RI 3 CAMERE

l PROPRIETAR-
Decomandat, Republicii 75

mp, CT, termopan, liber,
50.000 euro. 0747.893.611.

l 3 camere decomandat,
zona Nord, izolat, centrală,

termopan, 63.000 euro.
0744.577.222.

l 3 camere decomandat,
Ștefan cel Mare, etaj 2/4,

izolat, centrală, termopan,
76.000 euro. 0742.681.522.

l 3 semidecomandate,
mobilat, utilat, et.1, Piaţa

Sud 49.500 euro;
apartament mobilat, utilat,
Aleea Ghioceilor, 48.000

euro. 0751.559.943;
0234.554.192.

l 3 camere

semidecomandat,

Stadionului, etaj 1, izolat,

termopan, 47.500 euro.

0758.407.929.

l 3 camere decomandat,

Ștefan cel Mare, etaj 2/4,

izolat, centrală, termopan,

76.000 euro. 0744.577.222.

l 3 camere decomandat,

zona Nord, izolat, centrală,

termopan, 63.000 euro.

0758.407.929.

l 3 camere

semidecomandat,

Stadionului, etaj 1, izolat,

termopan, 47.500 euro.

0744.577.222.

l 3 camere decomandate,

Primăverii(Arena Mall), et.4,

șarpantă, izolat, centrală,

65.000 euro. 0751.052.459.

l 3 camere
decomandat zona

Nord, et. 4 cu
șarpantă, mobilat și

utilat complet,
suprafaţă utilă 78 mp,

preţ 75.000 euro.
0749.419.785.

l Ultracentral,3
camere transformat în

afacere funcţională
(Salina) 49.500 euro

negociabil.
0749.308.066.

l Bicaz (Profi) 3
Decomandate, balcon

mare, etaj 2/4,
centrală, termopan,

liber. Preţ 61.500
euro. 0749.308.066.

l 3 camere
decomandat, et. 3,
Mioriţei, 2 băi, 2
balcoane, 68.500

euro. 0755.420.360.


