14 Publicitate
În atenţia cititorilor
din Salonta!
Persoanele care doresc să dea
anunţuri de mică publicitate
sau mare publicitate în Crişana o pot face chiar în oraşul lor.
Pentru aceasta trebuie să se adre-
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l Vând teren intravilan, 42 ari,
FS 30 m, Calea Sântandreiului.
Tel. 0763.622.862.
l Vând teren ultracentral, 500
mp, Ginta, comuna Căpâlna,
0733/97-56-01. (T.5768)
l Vând parcele intravilan, utilităţi, 800 mp, Ineu de Criş,
0733/97-56-01. (T.5770)

seze către SZABO L. MARIA
Întreprindere Individuală, de pe
strada Republicii nr. 27-29, lângă
CEC Salonta. Anunţurile vor apărea în ediţia de a doua zi.

VÂNZĂRI GARSONIERE
l Vând garsonieră, tip D, la
parter înalt, în zona Piața Decebal, mobilată și utilată. Preț
31.900 euro, negociabil. Telefon 0745/887-434.
l Vând apartament ultracentral, 1 cam. Tel. 0722.810.719.
l Vând garsonieră în Aleşd,
bloc DN1. Tel. 0771/21-61-15.
(tv)

CUMPĂR GARSONIERE
l Cumpăr garsonieră, zona
Rogerius Moldovei-Piaţa Rogerius. Tel. 0770/11-77-63.
(T.5877)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

CUMPĂRĂRI
l Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.4506)
l Cumpărăm antichităţi, tablouri, rame, mobilă, obiecte
populare, sticle sifon. 0744/1283-06. (5853)

ÎNCHIRIERI
l Dau în chirie apartament 2
camere, mobilat, str. Leonardo da Vinci, etaj I, Nufărul,
0770/12-08-01. (1604)

PRESTĂRI SERVICII
l Hornar, coşar, renovez coşuri, curăţ teracote, centrale
termice. 0744/11-71-11.

l Închiriez apartament 1 cameră, parţial mobilată, zona
Decebal. Tel. 0773/30-84-13.
(T.5825)

l Executăm lucrări hidroizola-

VÂNZĂRI AUTO

l Executăm lucrări la acoperiş

ţii, acoperişuri A-Z. Oferim factură şi garanţie. Tel. 0743/4479-73. (T.1666)

l Vând Peugeot 206, an 2000,
benzină, 4000 lei, negociabil.
0740/27-77-61. (tv.)

şi mici reparaţii la jgheaburi.

CUMPĂR AUTO

dulgherie, izolaţii, jgheaburi,

l Cumpăr autoturisme şi cu
defecţiuni. Tel. 0746/51-20-57.
(5899)

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând porc gras şi purcei. Tel:
0747/345.538.

Tel. 0739/36-26-63. (5705)
l Renovez acoperişuri, faţade,
terase,

vopsitorii,

reparaţii.

0759/11-96-64. (1703)
l Reparaţii rolete, execut plase de ţânţari, jaluzele. Tel.
0745/57-73-90. (T.5838)
l Montăm sobe teracotă vechi/

l Vând apartament ultracentral
cu 2 camere, str. Simion Bărnuţiu. 0744/78-80-16. (T.1734)

l Vând struguri pentru vin. Tel.
0746/21-39-23,
0259/43-0940. (tv)

noi, curăţăm sobe, coşuri de

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

l Vând struguri pentru vin
sau must. Tel. 0730/33-30-37.
(5849)

l Transport nisip, pietriş, ba-

l Vând mere pentru borhot, din
ferma Paleu. Tel. 0744/78-8016. (T.1732)

16-15. (1458)

l Vând urgent 3 camere, tip D.
Tel. 0744/75-07-32. (T.5871)
l Vând apartament 3 camere,
et. IV, Rogerius, Ioan Cantacuzino. 0770/11-77-63. (T.5876)

VÂNZĂRI AP. 4 CAMERE
l Vând apartament 4 camere,
mobilat, etaj IV, Ioşia Nord. Tel.
0741/06-32-48. (T.1722)

VÂNZĂRI AP. LA CASĂ
l P.F. vând apartament la casă,
1 cameră, anexe, T. Vladimirescu. 0744/98-60-14. (5869)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
l Vând casă cu grădină sat
Crestur 126, com. Abrămuţ,
negociabil.
0766/31-31-83.
(T.5610)

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren în Ferma Pomicolă Paleu. Tel. 0744/78-80-16.
(T.1733)
l Vând teren 17.000 mp, 50%
intravilan-extravilan,
Piersicilor, Oradea, 0733/9756-01.
(T.5771)
l Vând teren intravilan, 9.000
mp, str. Podgoria, Oradea, malul drept Criş, 0733/97-56-01.
(T.5769)

l Vând mobilă, tv color, cuverturi, rame tablouri, aragaz portabil, cafetiere. 0765/66-85-86.
(tv.)
l Vând ţuică de prune naturală,
fără îndulcitori, 30 lei. 0740/2777-61. (tv.)
l Vând birou în stare bună,
preţ 100 lei, negociabil. Tel.
0752/97-43-99. (5901)

fum, 0758/34-25-93, 0751/6799-79. (5772)
lastru, pământ, pământ de gazon, moloz, etc. Tel. 0740/45l Servicii curăţenie totală pod/
subsol bloc, asigurăm transportul deşeurilor. 0769/90-3999. (5900)

ANGAJĂRI
l Angajăm lăcătuş mecanic,
sudor, maistru, preferabil vorbitor de limba maghiară pentru
lucrări în Ungaria, 0250/73-0313.

Primăria Municipiului
Oradea

cu sediul în P-ţa. Unirii nr. 1, organizează
licitaţie publică deschisă cu ofertă în
plic,
pentru închirierea următoarelor spaţii
cu altă destinație decât aceea de locuință:
Spaţiul situat în Oradea,
Independenței nr. 11,
cu suprafață utilă de 164,37 mp.

str.

Calendarul licitaţiei:
- perioadă de depunere oferte și documente de calificare - 08.10. – 22.10.2018
- ora 9.00
- şedinţa de deschidere a ofertelor în
data de 22.10.2018- ora 12.00.
Spațiul situat în Oradea, str. Republicii nr. 12,
cu suprafața utilă de 91,60 mp:
Calendarul licitaţiei:
- perioadă de depunere oferte și documente de calificare - 08.10. – 22.10.2018
- ora 9.00
- şedinţa de deschidere a ofertelor în
data de 22.10.2018, ora 14.00.
Spaţiul situat la subsolul imobilului
din Oradea, str. Simion Bărnuțiu nr. 22
cu suprafață utilă de 116,20 mp.
Calendarul licitaţiei:
- perioadă de depunere oferte și documente de calificare - 08.10. – 23.10.2018
- ora 9.00.
- şedinţa de deschidere a ofertelor în
data de 23.10.2018, ora 12.00.
Spaţiul situat în Oradea, Piața 1 Decembrie nr. 14, ap.28, etaj I,
cu suprafață utilă de 19,49 mp.
Calendarul licitaţiei:
- perioadă de depunere oferte și documente de calificare - 08.10. – 23.10.2018
- ora 9.00.
- şedinţa de deschidere a ofertelor în
data de 23.10.2018, ora 13.00.
Documentele de calificare și ofertele
se depun la Primăria Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor, la ghişeul 1 sau 2;
Documentele de calificare necesare
pentru participarea la licitaţie se găsesc
pe site-ul www.oradea.ro, secțiunea Lic
itații.
(708)

COLEGIUL TEHNIC
„TRAIAN VUIA”
cu sediul în Oradea, str. C. Brâncoveanu, nr. 12/A, organizează licitaţie publică deschisă cu ofertă în
plic închis pentru închirierea unui
spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Oradea, str.
C. Brâncoveanu, nr. 12.
Documentele de verificare necesare pentru participarea la licitaţie
se găsesc pe site-ul www.ct_vuia.
ro, secţiunea Anunţuri.
(704)

NOU- PENTRU APICULTORI!
Hrană sănătoasă pentru albine la cele mai mici preţuri:
- turte/siropuri,
- TURTE 100% CU ZAHĂR
DIN SFECLĂ DE ZAHĂR(NOU),
- cele mai ieftine scule şi utilaje apicole.
S.C. APICOLA BIHOR
S.R.L., B-dul Magheru, bl. M
9-11, telefon 0259/41-85-16.
(703)
Agenţia Pentru Protecţia Mediului-

anunţă publicul interesat despre
decizia etapei de încadrare conform HG nr 1076/2004, privind
procedura evaluării de mediu
pentru planuri şi programe, pentru „PUZ – APARTAMENTARE CLĂDIRE EXISTENTĂ DE
PRODUCŢIE – 6 APARTAMENTE (SCHIMBARE DE DESTINAŢIE, MODIFICĂRI INTERIOARE-EXTERIOARE)”, amplasat în
comuna BORŞ, sat. SÎNTION, nr.
cad. 50074, jud. Bihor, titular: S.C.
STAR DECOR S.R.L.,
Nu necesită evaluare de mediu,
urmând a fi supus procedurii de
adoptare fără aviz de mediu.
Observaţiile si comentariile publicului interesat privind decizia
etapei de încadrare se pot transmite în scris la Agenţia Pentru
Protecţia Mediului Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr 25/A, telefon
0259.444.590, e-mail: office@
apmbh.anpm.ro, în zilele de luni
– vineri, între orele 9.00-14.00, în
termen de 10 zile calendaristice de
la data apariţiei anunţului.” (706)

HOMEC AGRO S.R.L.,

prin Horvath Sandor Krisztian,
cu sediul în oraşul Valea lui Mihai,
Ferma 13 CSIRI, nr.5, judeţul Bihor, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul ”Înfiinţare unitate de depozitare
şi condiţionare cereale la Homec
Agro SRL în oraş Valea lui Mihai,
judeţul Bihor” propus a fi realizat
în oraş Valea lui Mihai, Ferma 13,
nr. 5, nr. cad 185, jud Bihor.
Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, tel:0259444590, în zilele de luni până
vineri, între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului în termen de 5 zile de apariţia anunţului.
(705)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 20 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări, 20 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l care tu le alegi.
publici în luna octombrie în cotidianul „Crişana”. 

TALON ANUNŢ

Numele şi prenumele____________________________________________Telefon__________________________________
TEXT ANUNŢ (max. 10 cuvinte)_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________Zile apariție___________________________________



Pentru anunţuri care conţin mai mult de 10 cuvinte se poate utiliza un număr corespunzător de taloane.
Anunţurile funerare (decese, comemorări) nu fac obiectul acestui talon.

