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În atenţia cititorilor

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ

din Salonta!

l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)

Persoanele care doresc să dea
anunţuri de mică publicitate
sau mare publicitate în Crişa-

l Vând casă în roşu în Nojorid.
0770/10-40-57. (tv.)

na o pot face chiar în oraşul lor.
Pentru aceasta trebuie să se adreseze către SZABO L. MARIA
Întreprindere Individuală, de pe

SCHIMB
l Schimb casă din Tinăud, cu
garsonieră confort I, Oradea,
0746/24-23-53. (1790)

strada Republicii nr. 27-29, lângă
CEC Salonta. Anunţurile vor apărea în ediţia de a doua zi.

URĂRI

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren 17.000 mp, 50%
intravilan-extravilan, Piersicilor, Oradea, 0733/97-56-01.
(T.6095)
l Vând teren intravilan, 9.000
mp, str. Podgoria, Oradea, malul drept Criş, 0733/97-56-01.
(T.6094)
l Vând teren ultracentral, 500
mp, Ginta, comuna Căpâlna,
0733/97-56-01. (T.6093)

l Cu ocazia sărbătoririi majoratului, dedicăm aceste versuri, nepoatei noastre dragi,
ALEXANDRAGEORGIANA MOLNAR
„Azi e ziua cea mai sfântă

l Vând parcele intravilan, utilităţi, 800 mp/parcelă, Ineu de
Criş, 0733/97-56-01. (T.6092)
l Vând teren extravilan 3850
mp,
Izvorului-capăt.
Tel.
0730/01-82-73. (T.6115)
l Dau în arendă grădină cu
vie, în Oradea. Tel. 0259/4739-86. (tv)

Şi mai dragă-ţi peste an,
Noi îţi dăruim o floare
Cu un sincer
„LA MULŢI ANI!”.
Îţi dorim să ai de toate:

CHIRII
l Dau în chirie apartament
o cameră, la casă, 600 lei.
0748/12-54-40.

Bani, iubire, dar mai ales...

PIERDERI

SĂNĂTATE, că-i mai bună

l
S.C.
Liandra
Trading
IFN S.R.L., CUI 5912393,
J05/2708/1994, pierdut certificat constatator pentru sediu. Îl
declar nul. (6290)

decât toate!”.
Cu drag, bunicii, Tiberiu şi
Ileana Molnar. (6292)
l Dragului nostru unchi DUMITRU MOŞ, din Oradea (Mitrescu, născut în Apateu), îi dorim,
la împlinirea frumoasei vârste
de 90 ani, multă sănătate, fericire, bucurii depline, alături
de întreaga familie. Dumnezeu
să-l binecuvânteze alături de
cei dragi. „La mulţi şi fericiţi
ani!” Familia, Viorica şi Grigore
Bala.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând aspirator Bosch, 1700
w, preţ 150 lei. Tel. 0746/57-4158. (tv.)
l Vând pălincă de fructe, preţ
25 lei, negociabil. Tel. 0746/3835-65. (tv.)

l Vând apartament ultracentral, 1 cam. Tel. 0722.810.719.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
l Vând apartament 2 camere,
60 mp, Piaţa Bucureşti, 54.000
euro, 0745/11-89-28. (T.1686)

l Vând cazan pe lemne Viadrus, 1.600 lei. Tel. 0259/4164-92. (tv.)
l Vând maşină spălat, germană, pat 1 persoană, butelie
stas. 0771/58-71-62. (tv.)

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. (6271)
l Cumpăr discuri Pick-up
(vinil) vechi, 0723/01-12-06.
(6186)

PRESTĂRI SERVICII
l Execut acoperișuri, dulgherie, țiglă ceramică, reparații la
case și blocuri. 0759/41-56-30.
(T. 1670)
l Execut acoperișuri, dulgherie, țiglă ceramică și metalică, reparații izolații polistiren.
0748/57-27-36. (T. 1671)
l Execut orice tip de
acoperișuri, prețuri mici. Reducere ptr. pensionari. 0740/3899-28. (T. 1672)

l Reparaţii rolete, jaluzele.
Execut plase de ţânţari, toate
tipurile. Tel. 0730/24-22-28. (T.
6082)
l Tinichigerie, acoperişuri, faţade, finisări, vopsitorii, izolaţii,
ţiglă metalică, dulgherii, etc,
0741/38-19-59. (T.1684)
l Zugrăvit, podele laminate, etc. Seriozitate maximă,
0771/52-27-41. (1685)
l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie,
izolații,
jgheaburi, terase, vopsit, deplasare, reparații, 0759/11-96-64.
(T.1688)
l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0756/54-83-18 (T.1687)
l Hornar, coşar, renovez coşuri, curăţ teracote, centrale,
am material, 0744/11-71-11.
l Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0745/22-43-73. (5908)
l Transport nisip, pietriş, balastru, pământ, pământ de gazon,
moloz, etc. Tel. 0740/45-16-15.
(1458)

ANGAJĂRI
l Angajăm tâmpălari în PAL.
Tel. 0728/76-70-09. (6246)
l Angajez vânzătoare pentru ABC. Tel. 0742/12-81-59.
(6213)

S.C. CAP GROUP ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în Oradea,
str. Petre Carp, nr. 15, jud. Bihor
angajează:
* 1 operator la maşini şi unelte semiautomate şi automate
cod cor 722312. Selecția se face
pe baza C.V.-urilor depuse până
la 29.10.218.
(753)
l Angajăm vânzătoare magazin de panificaţie-patiserie cofetărie, salar 2.000 lei net. Tel.
0741/20-30-47, 0774/69-35-59.
(6242)
l Angajăm muncitori necalificaţi-producţie. Salar 2500 net.
Tel. 0774/69-35-59, 0740/1535-65. (6243)

MATRIMONIALE

l Simpatică ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (tv)

CITAŢII

l Se citează pârâta Buta Cordovan Aurora, cu ultimul domiciliu cunoscut în sat Tăşad,
com. Ceica, nr. 418, judeţul
Bihor, pentru data de 15 noiembrie 2018, la Judecătoria Oradea, sala 3, în dosar
nr. 6385/271/2018, având ca
obiect divorţ. (6285)
l În data de 15 noiembrie 2018
sunt citaţi la Judecătoria Oradea, pârâţii Elek Agneta, Elek
Ludovic şi Kiraly Susana, în
proces cu Bimbo Ludovic, în
dosar nr. 17927/271/2009, la
camera 3, ora 8.30. (6287)

Vă aşteptăm şi în centru!
Anunţurile de publicitate
pot fi depuse şi achitate
şi la Punctul de preluare
deschis lângă Teatrul de
Stat din Oradea, pe strada
Patrioţilor nr. 2, de luni
până joi, între orele 9.0018.00, vineri între orele
9.00-16.00 şi duminica,
între orele 16.00-18.00.

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 20 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

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 mere pentru borhot, din
Ferma Paleu. Tel. 0744/78-8016. (1791)

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.

