11 publicitate
Cabinet psihologic Duruș Ioan efectuează evaluări psihologice pentru:
SIGURANȚA TRANSPORURILOR (conducători auto profesioniști transport
persoane și marfă intern și internațional, instructori auto, profesori legislație
rutieră, manager transport, taximetriști, etc)
ȘCOALA DE ȘOFERI cat.A, B
PORT ARMĂ
PROTECȚIA MUNCII
Informații la telefon: 0723 620 262
Adresa: Deva, str. 22 Decembrie nr.37A (Clădirea CEPROMIN),
camera S13 subsol

ANUNȚ VÂNZARE
Persoană fizică vând cameră de cămin în Deva, Micro15, et. 1, cu baie,
bucătărie, izolată exterior, suprafață 21mp. Preț negociabil.
Telefon 0724.031.814

Anunț de vânzare
Proprietar, vând casă în Hunedoara, str,Vînătorului Nr.13, zona
Chizid, compusă din 4 camere,baie, bucătărie, centrală termică,
acoperiș țiglă nouă, garaj, magazie, grădină.
Suprafață totală 820 m2, suprafață locuibilă 149 m2.
Preț 65.000 euro. Telefon 0770848626.

Anunț public
COMUNA SARMIZEGETUSA, cu sediul în localitatea Sarmizegetusa, strada Principală, nr. 4, anunță elaborarea primei versiuni a planului/programului
„PUG - Plan Urbanistic General al comunei Sarmizegetusa’’ și declanșarea
etapei de incadrare pentru obținerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului / programului se poate realiza la sediul
APM Hunedoara, Deva, strada A. Vlaicu, nr. 25, de luni până joi între orele 8 16:30 și vineri intre orele 8 - 14.
Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Hunedoara,
in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

Anunț public
Regia Publică Locală Ocolul Silvic Ținutul Pădurenilor R.A., titular
al proiectului „Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Primăriei Comunei Toplița – U.P. VI Toplița, județul
Hunedoara’’, din județul Hunedoara, anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru proiectul
menționat , și declanșarea etapei de încadrare .
Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, din mun. Deva, strada
A. Vlaicu, nr. 25, județul Hunedoara de luni-joi între orele 9.00-11.00.
Observații/comentarii si sugestii se primesc în scris la sediul APM Hunedoara, în termen de 15 zile de la data publicării anunțului

V

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3490

Luni, 25 iunie 2018
www.servuspress.ro

Colegii din Primăria Municipiului Deva și Consiliul Local Deva
sunt alături de viceprimarul Ovidiu Moș în greaua încercare
pricinuită de trecerea la cele veșnice a mamei sale.
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

V

Cu tristețe în suflet deplângem plecarea la cele veșnice a distinsului
arbitru DEMIAN IOAN, personalitate marcantă în lumea sportului
devean. Permanent s-a dedicat profesiei, fiind iubit și apreciat de
multe generații de sportivi și antrenori.
Un gând de mângâiere și sincere condoleanțe îndureratei familii și celor
care i-au fost alături în ultimele clipe ale vieții.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Conducerea Clubului Sportiv VIITORUL Deva

V

S-a stins din viață, după o boală necruțătoare, bunul și distinsul
arbitru DEMIAN IOAN.
Generozitatea lui senină, bunătatea sufletească, colaborarea sinceră, onestitatea și corectitudinea sa rămân pentru mine amintiri de neșters.
Mă rog bunului Dumnezeu să-l odihnească în pace în Împărăția celor
drepți.
Alexandru Pihodi – PIO

V

În aceste momente de mare tristețe, sunt alături de familia Demian
în marea durere pricinuită de decesul celui care a fost DEMIAN
IOAN, un om bun cu suflet mare.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Cristian Manea

Anunțuri Agenția imobiliară Evrika!
GARSONIERE
Avem cereri pentru garsoniera de cumparat in toate zonele Devei, iar pretul se
ofera in functie de oferta. Tel 0723660160
1. Oferim spre vanzare garsoniera in Deva, zona Piata-Gara, cu suprafata
mare, recent renovata, panorama deosebita, terasa mare, ocupabila imediat.
Tel.:0745253662
APARTAMENTE 2 CAMERE
Se cauta de cumparat apartament 2 camere in Deva, inclusiv in zonele
Dacia si Micro 15. Se ofera pretul pietei. Tel 0745253662
1. Oferim spre vanzare apartament cu doua camere, et.1, in capatul strazii
N.Balcescu Nou, semidecomandat, cu balcon, centrala termica, termopane,
gresie si faianta, complet mobilat si utilat modern. Pret 29.000 EU negociabil.
Tel 0745253662
2. Se vinde apartament cu 2 camere, zona Zamfirescu, bloc de caramida, et.2,
ST=50 MP, aproape de Scoala A.Saguna, intretinut si ocupabil imediat. Pret
33.000 EU negociabil. Tel 0723660160
APARTAMENTE 3 CAMERE
Se doreste pentru cumparare apartament cu 3 -4 camere in Deva, etaj intermediar si cu balcon, in zona buna. Plata se face imediat.Tel 0745253662
1. Se vinde apartament cu 3 camere, zona Gojdu (vecinatate Marasti), bloc de
caramida, et.4 acoperit cu acoperis pe sarpanta, foarte frumos amenajat, toate
dotarile necesare, balcon mare inchis cu termopan. Apartamentul merita vazut
si poate fi ocupat imediat. Pret 41000 EU negociabil.Tel 023660160
CASE
1. Se vinde vila in Deva, zona Vulcan, pretabila pentru 2 chiar 3 familii, cu
curte si gradina, usor accesibil, constructie noua.Pret 129.000 EU negociabil.
Tel 0745253662
2. Oferim spre vanzare casa in zona Lic.Pedagogic, constructie robusta anii
80, 4 camere, bucatarie, 2 bai, garaj, anexe, teren aprox. 900 mp. Casa are o
arhitectura frumoasa, este inalta, iar zona este deosebit de linistita, la cateva
minute de centrul orasului, are bune vecinatati si poate fi ocupata imediat. Pret
120000 EU neg. Tel: 0723660160; 0745253662
3. Se ofera spre vanzare casa frumoasa in Hondol (20 km. fata de Deva), la
asfalt, pozitie buna, priveliste superba. Proprietatea este alcatuita din 2 corpuri, are si baie functionala, o sera mare construita, teren langa casa 6.000 mp
imprejmuiti. Zona este linistita si nepoluata. Merita vazuta! Pret 25.000 EU
negociabil..Tel 0723660160;0745253662
4. Se vinde casa solida in Barcea Mare, din caramida, cu garaj, anexe construite, 4 camere, bucatarie, baie, cu centrala termica, parchet, gresie, faianta, in
centrul satului. Proprietatea este compusa din 2 corpuri de cladire : corpul
principal + un corp cu o camera de locuit sau poate avea destinatia de bucatarie de vara. Curtea este mare, aerisita, gradina are teren fertil, iar suprafata
totala a terenului este de 1.700 mp. Casa se poate ocupa in timp scurt. Pret
46.000 EU negociabil usor. Tel 0745253662;0723660160

