
IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
et. 1, în cart. Mărăști, str. Fabricii 
de Zahăr nr. 73. Fără agenţii. Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0742-436354. (1.7)

¤ P.F. vând URGENT apartament 
în Mănăștur, str. Mehedinţi nr. 
66-68, D2, sc. 1, et. 3, ap. 13, 4 
camere decomandate, geamuri 
termopan, parchet melaminat, 2 
băi, gresie, faianţă, ușă metalică 
la intrare, beci. Preţ negociabil. Inf. 
și relaţii sulimentare la tel. 
0748-089138. (5.5)

¤ Vând apartament de bloc (5 
ani), din cărămidă, izolat, geamuri 
termopan. Informaţii suplimentare 
la tel. 0748-945449 sau e-mail: 
sollaarris@yahoo.com. (7.7)

¤ P.F. cumpăr apartament cu 2 ca-
mere, cosntrucţie nouă, în cart. 
Gheorgheni, zona Detunata, se 
plătește numerar. Rog oferte seri-
oase. Aștept oferte la tel. 
0741-100529. (7.7)

P.F. cumpăr apartament cu 
2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.
Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤Vând casă cu o cameră, bucăta-
rie, baie, supr. 40 mp + 200 mp 
curte, str. Bulgarilor nr. 13/A, sin-
gur în curte, preţ negociabil. Inf. 
suplimentare la tel. 
0748-127960. (4.7)

¤ Vând cabană la Valea Ierii, cu 3 
dormitoare, supr. 72 mp, grădină 
și teren, C.F. actualizat. Inf. supli-
mentare la tel. 0747-700044. 
(5.5)

¤ Vând casă în zonă rezidenţială, 
în cart. Borhanci, Aleea Violetelor 
nr. 1, teren în supr. de 607 mp, la 
parter, living, bucătărie, baie, 
WC, cămară, terasă, la etaj 3 ca-
mere, balcon, terasă, hol, baie, 
WC. Inf. la tel. 0264-550331 sau 
0725-442163. (5.5)

¤ Vând ap. cu 2 camere, confort, 
et. ¼, curte mare, central. Inf. 
suplimentare la tel. 
0264-431115. (5.5)

¤ Vând casă în comuna Câţcău, 
jud Cluj, 4 camere, șură cu 2 
grajduri, bucătărie de vară, co-
teţe și anexe, curte, grădină, ac-
ces la toate utilităţile, cu sau fă-
ră 4 ha teren agricol. Inf. și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0746-297102. (5.5)

¤ Vând casă cu 3 camere, bucătă-
rie, baie, antreu, supr. 78 mp, 
ușă, geamuri termopan, gresie, 
faianţă, pod, pivniţă, fi legorie, 
grădină 1400 mp, la 13 km de 
Cluj, zonă frumoasă, liniștită, 
aproape de mijloacele de trans-
port, acte în regulă. Inf. și relaţii 
la tel. 0726-759145. (5.5)

¤ Cumpăr casă veche cu suprafa-
ţă mică de teren sau spaţiu co-
mercial. Aștept oferte la tel. 
0740-876853. (5.5)

¤ Cumpăr casă/vilă, singur în 
curte, în zona Grigorescu (P-ţa 
14 iulie, Donath, E. Grigorescu, 
O. Goga), Gheorgheni (Arieșului, 
Artelor, V. Lupu, T. Ionescu, Albi-
nii), Bulgaria (P-ţa 1848, Cluja-
na), suprafaţa utilă între 
100-150 mp, pod, garaj, teren 
sau grădină min. 400 mp, front 
minim de 16 m, aproape de mij-
loacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (5.5)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 18100 
mp, front 280 m la șoseaua eu-
ropeană E60, situat la intrarea 
Turda-Dăbăgău, vis-à-vis de Că-
minul de vârstnici Sfânta Sava, 
teren compact, curent electric, 
carte funciară, poziţie și locaţie 
foarte bună pentru construcţie 
de anvergură, preţ 17 euro/
mp. Inf. la tel. 0744-653097. 
(5.5)

¤ Vând teren intavilan în Mări-
șel, supr. 12200 mp, front la 
drum principal 90 m, curent elec-
tric, apă, carte funciară, preţ 10 
euro/mp. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0744-653097. (5.5)

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Aștept 
oferte la tel. 0740-876853. (5.5)

¤ Cumpăr teren însupr. de 500 
mp pentru construcţie vilă, sau 
de 1500 mp pentru construcţie 
case înșiruite, liber sau cu casă 
demolabilă, în zona Grigorescu 
(P-ţa 14 Iulie, E. Grigorescu, Do-
nath, O. Goga), Gheorgheni 
(Arieșului, Artelor, V. Lupu, T. Io-
nescu, Albinii), Bulgaria (P-ţa 
1848, Clujana), front min. 16 m, 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun. Tel. 
0748-111295. (5.5)

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 
front la drum de servitute 
36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informații la tel. 
0756-091346.

P.F. vând casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. 
totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deuşu, 
intravilan, zonă liniştită. Preţ – 
18 Euro mp. Informaţii telefon: 
0722-990855.
¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

Vând TEREN
în supr. de 3000 mp, 
în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, 
preţ 250 euro mp. Inf. suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, surp 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

P.F. vând TEREN pentru 
construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), 
centura spre Apahida. Inf. şi re-
laţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

SPAŢII

¤ P.F. vând două garaje subtera-
ne, în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 12 și 18, cu C.F. în regulă, 
cu ușă automată, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-100529. (3.7)

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Dau dau în chirie spaţiu co-
mercial în Cluj-Napoca, pe B-dul 
Eroilor, 307 mp, sau parţial 
60-180-307 mp, cu vitrine mari 
la stardă, trei intrări. Tel. 
0766-239803. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial, în supr. de 80 mp, în 
cart. Mărăști, cu vitrină la stra-
dă, peste drum de P-ţa Mărăști, 
între Farmacia Remedium și ca-
sa de schimb valutar, actual ma-
gazin Brands Outlet. Tel. 
0766-297057. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial, în cart. Zorilor, str. 
Pasteur, 130 mp, cu vitrină la 
stradă, între Panemar și La Ca-
sa, peste drum de Poștă. Tel. 
0745-515415.

¤ Dau în închiriere garaj din be-
ton, situat în cart. Grigorescu în 
curtea blocului din str. Fântâne-
le nr. 5, vis-à-vis de Institutul de 
Chimie. Inf. la tel. 
0364-404101, 0771-382360 
sau 0753-102124. (5.5)

¤ P.F. închiriez două garaje sub-
terane, în cart. Bună Ziua, str. 
Mircea Zaciu nr. 12-18, cu ușă 
automată, pe termen lung, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (4.7)

SCHIMBURI

P.F. schimb casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. 
totală 2500 mp, în com. 
Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ HOUSEKEEPING WOMAN, 
aged 50-60 years, wanted 
to a single household in 
Germany. Familiar at-
mosphere. Please write wi-
th photo in German or En-
glish to: Mr. D. Linder, 

Burgstraße 52a, D-42655 
Solingen, or at 
0264-354.941, 
0264-354.940. (2.6)

Firmă de curăţenie
angajăm

personal cu/fără 
experienţă în domeniu,

pentru curăţenie în 
centre comerciale din Cluj 

Iulius Mall.
Tel. 0728-999.187. (3.5)

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care 
în aceste domenii. Ofer şi rog 
seriozitate. Aştept oferte la tel. 
0757-746700.

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

orele 16.30-21.30. 
Inf. la telefon 0756-055644.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

Tânăr serios, absolvent 
al Facultăţii de Știinţa 
și Ingineria Mediului, caut de 
lucru în Cluj-Napoca, conform 
pregătirii sau 
în alt domeniu. Telefon 
0756-312841, Cosmin.

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer se-
riozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

SERVICII

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, îngri-
jim o persoană contra locuinţei, 
în Cluj-Napoca Sunaţi la tel. 
0740-876853. (1.7)

¤ Maistru electrician, îmi ofer 
serviciile în instalaţii electrice in-
terioare, reparaţii, deranjamen-
te, uz casnic. Aștept telefoane la 
tel. 0742-803536. (5.9)

¤ P.F. efectuez transport mărfuri 
generale cu “Ford Tranzit” deca-
potabil, de 1500 kg, materiale 
de construcţii, molozi, fi er vechi, 
cherestea, la rampa de gunoi Pa-
ta-Rât. Preţ mic, negociabil. Su-
naţi la tel. 0741-100529. (7.7)

¤ P.F. vând două garaje subtera-
ne, în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 12 și 18, cu C.F. în regulă, 
cu ușă automată, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-100529. (7.7)

Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur transport.
Tel. 0747-786.320; 0770-607.687.

¤ Depanare TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând motoretă marca ”Activ”, 
cum motor de 50cmc, în patru 
timpi, și pentru viteze, puţin rula-
tă în ţară, și cască motociclist no-
uă, nr. 56. Inf. la telefon 
0723-064864. (5.5)

¤ Vând CART, 270 cmc, stare 
perfectă. Inf. și relaţii la tel. 
0740-876853. (5.5)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare și 
revizie tehnică la zi, an fabricaţie 
2001, km reali 79.000, motor 
1,4, injecţie benzină (Renault 
Clio), tinichigeria și vopsitul făcu-
tă recent. Preţ 1.200 Euro. Infor-
maţii la telefon 0766-484.462.

PIESE AUTO

¤ Vând set motor pentru “Dacia 
1300” și piese de schimb. Relaţii 
la tel. 0746-297102. (1.7)

¤ Cumpăr cauciuc auto, marca 
”Hankook”, indicativ 
866-205/60/15, nou, stare bu-
nă. Inf. suplimentare la tel. 
0744-653097. (1.7)

UZ CASNIC

¤ Vând frigider ”Fram”, sus con-
gelator, cu 180 cm înălţime, în 
stare perfectă de funcţionare, 
preţ 4500 RON, negociabil. Inf. 
suplimentare la tel. 
0364-882575. (3.7)

¤ Vând sobă teracotă, la șapte 
rânduri, culoare maro, cu ușă me-
talică. Inf. suplimentare la tel. 
0264-593488. (7.7)

¤ Vând soba de fontă, antică, cu 
ornamente, 170 cm înălţime, 
2000 ron negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0755437088

ELECTRO

¤ Vând două televizoare color 
”Teletech”, în stare bună de func-
ţionare. Inf. suplimentare la tel. 
0745-920199. (1.7)

¤ Vând televizor color marca 
”NEI”, în stare bună de funcţiona-
re, preţ 200 RON. Inf. suplimenta-
re la tel. 0753-079049. (1.7)

¤ Vând generator electric 220 
V, marca Einhell 800/1, nou. 
Inf. la tel. 0740-542305, între 
orele 18-20.

DIVERSE

¤ Vând cablu din oţel zincat de Ø 
9 mm. Inf. la la tel. 
0746-297102. (1.7)

¤ Vând tanc lapte din inox, digi-
tal, 300/800 litri, monofazice, 
ieftin. Inf. la tel. 0747-700044. 
(1.7)

¤ Vând vin alb/roșu de misec, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0722-515094. (2.7)

¤ Vând coniac de 47°și ţuică de 
53°, din stoc, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Calitate superi-
oară. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproa-
pe nouă. Relaţii suplimentare la 
tel. 0740-240238. (3.7)

¤ Vând plante aloe vera de 3 și 
5 ani, ghete negre din piele nr. 
40, noi. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (3.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 V, 
nou, marcă străină, aparatul este 
nou. Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (3.7)

¤ Vând 15 bucăţi de piese de ar-
tizanat din alamă, candele, servi-
ciu de ţuică, carafă, scrumieră, ca-
fea, etc, preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând ușă de garaj cu toc, din 
două bucăţi, nouă, cu înălţime 
192 și lăţimea 196 cm. Inf. la tel. 
0746-297102. (3.7)

¤ Vând două covoare, covor ”De-
lina”, cu dim. 3 x 2,5 m, carpetă 
și covor lucrat manual din lână 
cu dim. 3 x 2,50 m, preţ negoci-
abil. Inf. la tel. 0264-591965. 
(3.7)

¤ Vînd IEFTIN 12 stâlpi din beton 
și 42 plopi pentru gard. Inf. la tel. 
0746-297102. (3.7)

¤ Cumpăr cazan de ţuică din cu-
pru, peste 120 l. Sunaţi la la tel. 
0740-876853. (3.7)

¤ Vând două pături de Mara-
mureș, noi, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 V, 
nou, marcă străină. Preţ negocia-
bil. Inf. la tel. 0741-100529. (7.7)

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr şi 
conservanţi (recipient de 2 l).
Preţ 8,5 RON/l.
Sunaţi la tel. 0758-356073.

¤ Vând toaletă ecologică portati-
vă, de 20 de litri,. Informatii la tel. 
0740-542305, între orele 18-20.

COLECŢIONARI

¤ Pentru colecţionari, vând douâ 
pick-up-uri, marca ”Supraphon”, 
funcţionale. Sunaţi la tel. 
0723-064864. (5.5)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (mașină 
de scris, aparat foto cu burduf, cu-
loare neagră, radio, tablouri, icoa-
ne vechi, etc). Sunaţi la tel. 
0740-876853. (5.5)

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc o persoană 
din zodia berbec, născut in 1972 
pentru căsătorie. Eu, din anul 
1971, fără obligaţii, aspect fi zic 
plăcut. Aștept răspuns prin SMS 
la nr. tel. 0748-945449 sau 
e-mail: sollaarris@yahoo.com, 
cu loc de întâlnire și oră. (7.7)

ANIMALE

¤ Vând porci pentru tăiat, între 
60-180 kg, crescuţi cu porumb, în 
cart. Gheorgheni, preţ 8 RON/kg. 
Inf. la tel. 0751-095924. (7.7)

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat constatator cu 
nr. 110380 din 05.10.2009, al 
S.C. LINEA BLU TRAVEL S.R.L., cu 
J12/1694/2002, emis de către 
O.R. C. Cluj. Se declară nul. (1.1)

¤ Pierdut certifi cat constatator cu 
nr. 71007 din 02.06.2010, al 
S.C. STRATEGEX CONSULTING 
S.R.L., cu J12/901/14.04.2009, 
emis de către O.R. C. Cluj. Se de-
clară nul. (1.1)


