18 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 adreseze
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 CASE ÎN JUDEŢ

 Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(tv.)
 Vând casă în Sânnicolau
Român. Tel. 0772/05-47-93.
(6700)
 Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie, la cheie, Budureasa.
0741/21-47-34. (tv)

VÂNZĂRI TEREN

 Vând 2.000 mp teren la Coada Lacului, Bihor. 0744/62-9458, 0744/76-97-32. (T.6696)
 Vând teren Paleu, 1.547
mp total (3 parcele una lângă
alta), extravilan, cu utilităţi în
zonă, posibilităţi de trecere în
intravilan, zonă construcţii noi.
0720/19-35-82. (tv.)
 Vând teren intravilan, în Tăşad, Bihor, la 20 km de Oradea, cu fundaţie casă şi utilităţi,
suprafaţă teren 1980 mp, ideal
pentru construcţie pensiune.
0720/19-35-82. (tv)
 Vând teren intravilan, Beiuş,
15 euro/mp, negociabil. Tel.
0724/24-95-55. (6402)

ÎNCHIRIERI

 Dau în chirie modică, unei tinere credincioase, o cameră la
bloc cu acces la baie, bucătărie, în Rogerius. Tel. 0771/3531-04, 0359/44-28-72. (6668)
 Dau în chirie apartament
pentru studenţi, mobilat. Tel.
0746/24-78-32. (T.6663)
 Închiriez apartament suprafaţă 44,05 mp, Parcul Traian nr.
1, ap. 3, viz-a-viz de Tribunal.
Tel. 0756/28-11-05. (6708)
 Dau în chirie apartament
cu o cameră, în zona Olosig,
0359/44-56-48. (769)

SCHIMBURI

 Schimb locuinţă ultracentral
în Oradea, str. Jean Calvin,
lângă Liceul Iosif Vulcan, 2 camere mari, dependinţe, pivniţă,
garaj, cu locuinţă 2-3 camere, singur în curte, în Oradea.
0259/43-54-43,
0359/17-4158. (751)

VÂNZĂRI SPAŢII

 Vând spaţiu comercial în
Oradea, central, S.M. Klein, 60
mp, 35.000 euro. 0721/32-0464. (6451)

VÂNZĂRI AUTO

 Vând Dacia Break 1310, pentru Rabla. 0771/26-05-59. (T.
6489)
 Vând Dacia Logan 1,4, de
5 ani, 30.000 km la bord. Tel.
0259/41-12-79. (6717)
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 Vereş Leontin I.I. cu
F5/1700/2010, pierdut certiﬁcate constatatoare pentru sediu şi punct de lucru, eliberate
de ORC Bihor. Le declar nule.
(6719)
 Pierdut certiﬁcat constatator
pentru puctul de lucru din Oradea, str. Nojoridului nr. 19 I, jud.
Bihor, al Selcipser S.R.L., CUI
35553879. Îl declar nul. (6724)
 Pierdut certiﬁcat constatator
pentru sediu profesional al Bejan Marcel I.I., F5/2821/2013,
CUI 32494255, emis de ORC
Bihor. Îl declar nul. (6723)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând set gătit elveţian, masă
demontabilă 8-10 persoane.
0359/43-72-84,
0770/10-2160. (T.56473)
 Vând 300 kg struguri albi
amestec şi 500 kg Fetească Regală, pentru vin. Tel.
0742/61-69-20. (6687)
 Vând castraveţi amari-insulină
vegetală. Tel. 0768/73-05-25 sau
0771/44-37-13. (758)
 Vând uşă lemn 190/95/70
şi fân. Tel. 0259/47-35-13.
(T.6624)
 Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti, ţesute. Tel. 0359/4356-61. (tv.)
 Vând circular tăiat lemne de
foc, cuști metalice pentru iepuri, 0752/95-03-85. (770)
 Vând pianină fabricată pentru export, placă bronz, stare
bună, 0758/34-27-49. (767)

CUMPĂR DIVERSE

 Achiziţionez tablouri, bibelouri, altele. 0743/75-81-64.
(5162)
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03. (tv)
 Cumpăr antichităţi, tablouri,
cărţi, mobilă, obiecte populare,
sticle de sifon. 0744/12-83-06.
(T.6534)
 Cumpăr pene vechi şi noi.
Tel. 0753/50-06-98. (T.6671)

PRESTĂRI SERVICII

 Înﬁinţare/modiﬁcare ﬁrme.
Tel. 0744/84-00-44.
 Execut tencuieli, gletuiri, izolaţii, zugrăveli, podele laminate.
Seriozitate maximă. 0754/3635-25. (T.665)
 Executăm orice lucrări de
construcţie, reducere 15%.
0752/67-92-72. (740)

 Renovez fațade, acoperișuri,
jgheaburi, garduri, foișoare, reparații construcții. 0729/51-6525. (744)
 Acoperișuri, reparații, prețuri
mici, țiglă, reducere 15 %, deplasări județ. 0756/86-92-56.
(745)
 Execut acoperișuri țiglă metalică/ceramică, dulgherie, reparații și la blocuri. 0728//6972-93. (746)
 Repar rolete, jaluzele, plase
de țânțari, pervaze, recondiționez/execut. 0745/57-73-90.
(T.760)
 Instalator. Tel. 0743/19-4326. (tv)
 Instalator autorizat sanitare,
încălzire, Henco, cupru, PPR.
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T.6474)
 EXECUT FORAJ PUŢ APĂ.
TEL. 0722/82-28-04. (4830)
 Predau engleză orice nivel
(experienţă 15 ani), examene,
emigrare. Tel. 0740/14-00-90.
(T. 6202)

ANGAJĂRI

Companie
angajează
* zugrav - ﬁnisor, instalator,
şofer cat. B şi şofer cat. B+C,
salariu atractiv.
Informaţii, la tel: 0767/8775-04, între orele 8.00-18.00.
(623)
 Angajez şofer pe dubiţă de
3,5 tone, pe comunitate, 35
euro/zi. Tel. 0748/99-80-24.
(6549)
 Societatea angajează stivuitorist cu experienţă şi atestat.
Informaţii tel. 0734/66-77-77.
 Societate angajează şofer
cu experienţă pentru transport
intern şi intracomunitar. Informaţii tel. 0726/28-70-15.
 Angajăm şofer distribuţie
paniﬁcaţie.
0740/15-35-65.
(6689)
 Caut o doamnă pentru a îngriji două persoane în vârstă,
la domiciliul acestora din Şoimi
Bihor. Tel. 0763/19-44-39.
 Societate comercială angajează full time montatori tâmplărie PVC/AL cu experienţă
şi permis categoria B. Se oferă
salariu motivant, bonuri masă
de 15 lei/zi şi bonus performanţă. 0259/46-90-27. (6697)

 Angajez tractorişti, mecanici
agricoli. Tel. 0726/34-31-13.
(6648)

CITAŢII

 Se citează la data de
21.09.2017, ora 10.00, la Judecătoria Marghita, în dosar nr.
1111/255/2017, având ca obiect
declararea judecătorească a
morţii numitului Baba Ioan Daniel cu ultimul domiciliu în Marghita, str. Horea nr. 52, jud. Bihor, petenta Ioniţă Ana Maria.
(6704)
Primăria comunei Borş
organizează, în data de
06.10.2017, ora 10.00, următoarele licitaţii:
- licitaţie publică în vederea
concesionării lotului în Parcul Industrial Borş cu nr. cad.
51247-Borş , cu suprafaţa de
2575 mp; Parc Industrial Borş nr.
1/K
- licitaţie publică pentru închirierea imobilului reprezentând construcţie C1 în suprafaţă
de 65 mp P+M – desfăşurată
90 mp şi C2 centrală termică de
7 mp cu teren aferent de 150/277
mp identiﬁcat cu nr. cad. 51226Borş , pentru desfăşurarea activităţii de comerţ-prestări servicii .
Depunerea ofertelor se face
până la data de 06.10.2017,
ora 9.00 .
Informaţii suplimentare se obţin la sediul Primariei Borş, site
www.pcbors.ro sau la telefon
0259/31-61-55, interior 4.
(645)
S.C. MULTIAGROFIELD S.R.L.
cu sediul în Ciumeghiu nr. 213,
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: se
supune evaluării impactului asupra
mediului şi nu se supune evaluării
adecvate, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată,
pentru proiectul „Construire Fermă
de Pui de Carne”, propus a ﬁ realizat
în localitatea Ghiorac nr. cad 207/4,
comuna Ciumeghiu, jud. Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot ﬁ
consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului
APM Bihor din Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri,
între orele 9.00-14.00, precum şi la
următoarea adresă de internet: www.
apmbh.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile
de la data publicării pe site.
(644)

MATRIMONIALE
 Simpatică ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.5921)
 Băiat ofer masaj erotic femeilor peste 40 ani. Tel. 0754/7866-18. (T.6596)
Şcoala Gimnazială nr. 1
TĂMĂŞEU
organizează concurs de ocupare a unui post (0,5 normă) de
îngrijitor şcolar cu atribuţii de supraveghetor de noapte.
Informaţii, tel. 0259/45-86-05.
(646)
În conformitate cu prevederile
articolului 4.3 aliniatul 1 din
C.C.M. al SDEE TRANSILVANIA NORD SA - SDEE ORADEA organizează:
CONCURS EXTERN
în data de 27.09.2017, orele
10.30 la sediul SDEE Oradea
pentru ocuparea a unui post de
electrician pe duratǎ nedeterminatǎ la CENTRU DE MASURA BEIUŞ – FORM. MASURA
ENERGIE ELECTRICA SALONTA.
CERINŢE: - studii medii de
specialitate (electro)
Cererile de înscriere la concurs ( formular tipizat) însoţite
de:
diploma de studii;
adeverinţa de la medicul de familie din care să rezulte că este
apt pentru această meserie,
se vor depune la Compartimentul Gestiune Personal până
la data de 26.09.2017 inclusiv.
- examenul psihologic (care se
va face de către psihologul unităţii)
- certiﬁcatul de cazier judiciar
- declaraţie pe propie răspundere autentiﬁcată din care să rezulte că persoana nu este incompatibilă cu prevederile CCM,
vor ﬁ prezentate numai după
concurs, doar de către candidatul declarat reuşit.
Constituie avantaj: - experienţă în exploatarea instalaţiilor
electrice de MT şi JT
- permis conducător auto categoria B
Tematica şi relaţii suplimentare
se pot obţine de la Compartimentul Gestiune Personal, telefon
405710.
(640)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 15 lei, plăteşti unul, primeşti patru!
Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări,
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l
publici în luna septembrie în cotidianul „Crişana”.

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
15 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
care tu le alegi.



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.

