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Angajare

Anunț de angajare
SC SAMMILLS DISTRIBUTION SRL, angajează tehnician
întreținere și reparații dozatoare de apă.
Cerințe-Permis de conducere categoria B.
Relații la telefon 0732.303.851.

Anunț

Angajez menajeră în HUNEDOARA. Relații la telefon 0745.3083.333

Azil de Bătrâni Golden Age
din Hunedoara.

Medic cu experiență de muncă în Franța ofer gratuit sfaturi și contact cu
agenție recrutare de încredere pentru găsire posturi de medici în Franța.
Telefon 0721.788.278, email dr.munteancorneliu@yahoo.com.

Oferă rezidenților cea mai modernă terapie
neinvazivă, cu rezultate de excepție,
TERAPIA BOWEN.
Relații la telefon: 0753.083.333

Agenția imobiliară „MEDIAL”

Costuri începând de la 1500 lei/lună.

Garsoniere

ANUNȚ PUBLIC

n Preluăm spre închiriere garsoniere Deva. Telefon 0731.435.383
n Cumpărăm garsoniere, în Deva, ofer prețul Pieței în funcție de ce
prezintă. Telefon 0731.435.383
n Vând garsonieră în Deva, Bd. Decebal, recent renovată, gresie, faianță, termopan, uși schimbate, C.T. Preț 28.000 euro negociabil. Telefon
0745.233.938
Apartamente 2 camere
n Cumpăr apartament 2 camere, ofer prețul pieței în Deva. Telefon
0745.233.938
n Vând apartament 2 camere, în Deva, zona Kogălniceanu, faianță, termopan, tâmplărie nouă, recent renovat. Preț 43.000 euro. Telefon
0745.233.938
n Vând apartament 2 camere, în Deva, zona pieței, gresie, faianță, termopan, usă metalică, repartitoare, parțial amenajat. Preț 36.000 euro. Telefon 0731.435.383
Apartamente 3 camere
n Preluăm spre vânzare apartament 3 camere preferabil în zonele:
centru, Progresului, Bd. Decebal, Gojdu, Dorobanți. Telefon 0731.435.383
n Vând apartament 3 camere în Deva, zona Gojdu, bloc de cărămidă,
amenajat, modificări interioare, balcon mare. Preț 45.000 euro. Telefon
0745.233.938
Apartamente 4 camere
n Se caută de cumpărat apartamente 4 camere, în Deva, zone diferite.
Se oferă prețul pieței. Telefon 0731.435.383
Case
n Vând Vilă P+1 în Deva, construcție nouă, finalizată în anul 2016, P Living, bucătărie, cămară, cameră tehnică, baie de serviciu, pivnită de 25
mp, terasă acoperită, încălzire în pardoseală. Etaj- 3 dormitoare, baie, hol,
dressing, Amenajări ultramoderne. FS. 20 m, ST – 1100 mp. Preț 135.000
euro negociabil. Telefon 0745.233.938
n Se vinde casă, curte și grădină, în Păuliș, două corpuri, St – 1500 mp,
4 camere, bucătărie, baie parțial finisată, zonă frumoasă FS 40 m. Preț
65.000 euro negociabil. Telefon 0745.233.938 sau 0731.435.383.

n Ofer spre închiriere spații comerciale, zonă ultracentrală, Deva, pretabil pentru birouri și/sau activitate comercială. Diferite suprafețe. Telefon 0745.233.938 sau 0731.435.383.
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Redactori

Primăria comunei Răchitova cu sediul în localitatea Răchitova, str.
Principală nr.25, județul Hunedoara, anunță elaborarea primei versiuni
a Amenajamentului silvic al Comunei Răchitova,U.P.II- Răchitova și
declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a amenajamentului silvic se poate realiza
la sediul APM Hunedoara , Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25 de luni-joi între
orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Hunedoara în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

Potrivit Art. 206 C.P.,
responsabilitatea juridicã pentru conținutul
articolului aparține autorului. De asemenea,în
cazul unor agenții de
presã și personalitãți
citate, responsabilitatea
le aparține.

n Datele incomplete duc la nepublicarea anunțului. n Editorul nu răspunde pentru veridicitatea
anunțului și nici pentru efectele directe sau indirecte apărute după publicare. Acestea revin persoanei care a trimis anunțul. n Ziarul nu are obligația de a verifica veridicitatea datelor personale
ale celor care trimit anunțuri. n Editorul își rezervă dreptul de a corecta gramatical conținutul
anunțurilor și de a le refuza pe cele ce contravin prevederilor legale.
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