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 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.

URĂRI
l La împlinirea vârstei de 80
ani dorim scumpei noastre
OPREAN EVA, din Ianoşda
„La mulți ani”, multă sănătate și
fericire alături de cei dragi. Cu
mult drag, soțul, fiicele, nepoții
și strănepoții.
l Cu ocazia împlinirii frumoasei
vârste de 15 ani, dorim iubitei
noastre nepoate OANA-CEZARA îndeplinirea tuturor dorinţelor şi rugăm pe bunul Dumnezeu să-i dăruiască sănătate şi
credinţă. „La mulţi ani!” Buni,
bunu, Bella, Nova, Miţu, Kitty,
Astrid, Zuzu şi Tallulah. (6512)

Vineri, 2 noiembrie 2018

PIERDERI
l Floris Turism S.R.L. cu sediul în sat Bălnaca, comuna
Şuncuiuş nr. 88, CUI 22833176,
J5/3008/2007, pierdut 2 certificate constatatoare (sediu şi
terţi). Le declară nule. (6545)
l Pierdut certificat constatator
pentru sediu profesional al Nechifor Romica I.I., F5/2041/2012
CUI 30684482 emis de ORC
Bihor. Îl declar nul.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând termosuri noi, din inox
interiorul şi exteriorul, cu gură
mare. Vând plăci de pick-up.
Tel. 0359/42-04-39. (6467)
l Vând mobilă, tv. color, mese
bucătărie, aragaz, cafetiere,
rame tablouri. 0765/66-85-86.
(tv.)

l Vând colțar format din 5 corpuri, extensibil, în stare foarte
bună, preț 550 lei, vană baie
jacuzzi, puțin folosită, 550 lei,
chiuvetă baie, 1000x470 cu
dulap suspendat, nouă, import,
550 lei. Tel. 0748/13-80-40.
(1805)

l Execut acoperișuri, dulgherie, țiglă ceramică și metalică, reparații izolații polistiren.
0748/57-27-36. (T. 1671)

VÂNZĂRI MOBILIER

l Tinichigerie, acoperişuri, faţade, finisări, vopsitorii, izolaţii,
ţiglă metalică, dulgherii, etc,
0741/38-19-59. (T.1684)

l Vând masă birou operaţional, stare foarte bună, culoare
cireş, lungime 1,60 m, lăţime
0,70 m, înălţime 0,75 m, preţ
600 lei. Tel. 0767/20-95-40.
(6362)

CUMPĂRĂRI
l Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.4506)

DIVERSE

l Vând mere pentru borhot, din
ferma Paleu. Tel. 0744/78-8016. (T.1802)

l Caut tractor mic pentru aratul unei grădini în Oradea.
0259/43-54-43. (tv.)

l Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti ţesute. Tel. 0359/4356-61. (tv)

AFACERI

l Vând pălincă struguri, calitate superioară, 52 grade, 30 lei.
Tel. 0770/16-12-82. (tv)
l Vând cărucior copii nou,
pliant, import, preț 160 lei,
cărucior conf. metalică cu
roți turnate, preț 160 lei. Tel.
0748/13-80-40. (1806)

l Hornar, coşar, renovez coşuri, curăţ teracote, centrale,
am material, 0744/11-71-11. (T.
6296)

PRESTĂRI SERVICII
l Execut acoperișuri, dulgherie, țiglă ceramică, reparații la
case și blocuri. 0759/41-56-30.
(T. 1670)

Vă aşteptăm şi în centru!

VÂNZĂRI CASE ÎN ORADEA
l De vânzare casă la curte, str.
Traian Moşoiu nr. 11, ap. 6. Tel.
0742/63-75-43. (6299)
l P.f. vând casă 2 camere ultracentral, în curte comună, utilată. Tel. 0749/31-27-54. (1810)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
l Vând, schimb cu garsonieră,
casă Poşoloaca, cu livadă 46
ari. 0770/38-97-09. (6317)

CUMPĂRĂRI APARTAMENTE
l Cumpăr contract 2 camere
sau îngrijesc familii contra locuinţă. 0742/42-81-38. (T.6531)

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 9.00-18.00, vineri între orele 9.00-16.00 şi duminica, între orele 16.00-18.00.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren intravilan, 600 mp
în Cihei, aproape de centura
din Nufărul. Tel. 0723/22-15-15.
(6516)
l Vând convenabil 27 ari teren agricol, poziţie sudică, bun
pentru culturi de vie sau pomi
fructiferi, situat în satul Ianca Mică, comuna Diosig. Tel.
0259/43-54-43. (6506

CUMPĂR AUTO
l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni. Tel. 0746/5120-57. (6446)

l Execut orice tip de
acoperișuri, prețuri mici. Reducere ptr. pensionari. 0740/3899-28. (T. 1672)

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 Toaletez şi stropesc pomi.
Tel. 0744/17-53-38. (T. 6363)
l Acoperişuri, reparaţii, renovări. Preţuri mici. Reducere
15%. Ne deplasăm oriunde.
0740-91-69-90. (T.1803)

ANGAJĂRI
l Angajăm tâmplari în PAL.
Tel. 0728/76-70-09. (6246)
l Caut cameristă și ajutor în
bucătărie în Băile Felix.Tel.
0744/573.725.

S.C. Mardo Mario Trans
S.R.L.,

titular al proiectului “Construire hală depozitare şi birouri, regim P”, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare conform căreia nu este
necesară evaluarea impactului
asupra mediului şi de evaluare
adecvată de către APM Bihor, în
cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului şi de
evaluare adecvată pentru proiectul
“Construire hală depozitare şi birouri, regim P”, propus a fi amplasat în Oradea, str.Ion Mihalache,
nr. 38T5, jud.Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia
mediului din Oradea, Bd.Dacia,
nr.25/A în zilele de luni-vineri,
între orele 9.00-14.00, precum şi
la următoarea adresa web www.
apmbh.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de
5 zile de la data publicării prezentului anunţ.
(772)

MATRIMONIALE
l Simpatică ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (tv)
l Bărbat, caut femeie pensionară pentru prietenie. Tel.
0752/21-71-05. (6495)

PIERDERI
l Pierdut certificat constatator
pentru PFA Ruzsa Natalia Rodica, CUI 38282480. Îl declar
nul. (6555)
Anunţ public privind decizia etapei
de încadrare (titularul proiectului)

BORDAS SANDOR, titular al
proiectului “Construire locuinţă
unifamilială parter şi împrejmuire teren” anunţă publicul interest
asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către A.P.M. Bihor:
nu se supune evaluării impactului
asupra mediului şi nu se supune
evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare
adecvată, propus a fi amplasat în
Comuna Tămăşeu, satul Satu Nou,
nr. cad. 51587, judeţul Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul A.P.M.
Bihor din Oradea, Bd. Dacia, nr.
25/A, în zilele de luni-vineri între
orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresa 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 prezentului anunţ.
(771)

CONVOCATOR
MODEX SCM cu sediul în
Oradea, P-ţa Emanuil Gojdu,
nr. 37, bl. A.5, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr.
C05/54/09.11.2005, Cod fiscal
RO54531, convoacă în temeiul
Legii nr.1/2005, Adunarea Generală Ordinara a membrilor
cooperatori, în data de 15 noiembrie 2018, ora 14.00, la sediul societăţii.
ORDINE DE ZI:
- Alegerea preşedintelui şi a
Consiliului de Administraţie;
- Alegerea preşedintelui Consiliului Social;
- Diverse.
Consiliul de Administraţie.
(770)

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 noiembrie 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.

