11 publicitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3488

Joi, 21 iunie 2018
www.servuspress.ro

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

Școală de șoferi din Hunedoara.
OFERTĂ:
Dacă veniți cu un prieten aveți 10 la sută reducere amândoi!
Relații la telefon 0745.35.61.69

Vând țuică întoarsă din mere sau din prune, 50-55 de grade.
Informații la telefon: 0745.457.229.

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 VÂNZARE
Vând Volkswagen Golf 4 1.6. Relații la telefon 0748.661.989
Vând butelie de aragaz tip Sartex una bucată și butelie tip Petrom una bucată.
Pret bucată 50 lei. Informații la telefon 0721.679.915.

Anunț de vânzare
Vând casă in stare bună și grădină suprafață 3500 mp, front stradal 35 metri liniari, în comuna Branișca , județul Hunedoara. Relații la telefon 0744.503.430.

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

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 18 zile de la data publicării anunțului

Anunț public
SC DEVA GOLD SA, cu sediul în localitatea Certeju de Sus, strada
Principală, nr. 89, anunță elaborarea primei versiuni a planului / programului PUZ - „stație de transformare 110 - 33 kV, în localitatea Bocșa Mică’’ și declanșarea etapei de încadrare pentru obțnerea avizului de
mediu.
Consultarea primei versiuni a planului / programului se poate realiza
la sediul APM Hunedoara, Deva, strada A. Vlaicu, nr. 25, de luni-joi
între orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00.
Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Hunedoara, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

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

