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.

VÂNZĂRI GARSONIERE

l Vând garsonieră, semimobilată lux, în Rogerius, Oradea.
Tel. 0770/15-26-77. (1812)
l Vând apartament ultracentral, 1 cam. Tel. 0722.810.719.
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l
S.C.
Izoltop
S.R.L.,
J05/967/2016, CUI 36065493,
sediu Oradea, Calea Borşului
nr. 7, birou 7, Bihor, a pierdut
CUI. Se declară nul. (6817)

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând folie de solar din Ungaria,
48 mp. Tel. 0723/23-71-16. (6810)
l Vând mere de borhot din Ferma Paleu. Tel. 0744/78-80-16.
(T.1830)
l Vând arbuşti, butaşi de smochin de 1, 2, 3 ani. Tel. 0259/4129-94. (6718)
l Vând boxpaleţi metalici, în
stare foarte bună, preţuri mici,
negociabile. Informaţii telefon
0741/96-73-78. (6628)
l Vând pălincă de struguri, calitate, 52 grade, 30 lei, 0770/1612-82.
l Vând avantajos 2 seturi de
mobilier, stare foarte bună, maro
şi albastru. Preţ negociabil. Tel.:
0742/53-73-00.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

l Vând apartament ultracentral
cu 2 camere, str. Simion Bărnuţiu, 0744/78-80-16. (T.1831)
l Vând apartament 2 camere,
bloc X mare, str. Meşteşugarilor. Tel. 0770/11-54-76. (6730)

VÂNZĂRI CASE ÎN ORADEA

l De vânzare casă la curte, str.
Traian Moşoiu nr. 11, ap. 6. Tel.
0742/63-75-43. (6299)
l Vând casă o cameră, bucătărie, baie, în centru. Tel.
0751/05-03-37. (T.6682)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ

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

VÂNZĂRI TERENURI

l Vând teren intravilan, lângă
Băile Felix, vedere panoramă
Oradea. 0359/48-10-84. (1836)
l Vând 10 ari teren intravilan în
satul Tărian. Tel. 0771/58-87-08.
(T.6716)
l Vând teren 1700 mp, Borşului
(fostele sere). Tel. 0754/65-8218. (tv.)
l Vând teren intravilan, 42 ari, FS
30 m, Calea Sântandreiului. Tel.
0763.622.862.

ÎNCHIRIERI

l Închiriez apartament 3 camere, Calea Aradului, mobilat,
utilat. 0745/26-32-61. (T. 6665)

VÂNZĂRI AUTOTURISME

l Vând Skoda Octavia 19 TDI,
2003, stare bună, 2500 euro,
0770/16-12-82. (tv)
l Vând Dacia Logan din 2007,
motor 1,4 , benzină +GPL. Preţ
convenabil. Tel: 0745/904.839.

CUMPĂR AUTO

l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni. Tel. 0746/5120-57. (6694)
l Cumpăr Dacii, în stare bună
sau pentru programul Rabla.
Tel. 0745/70-26-08. (T.6727

PIERDERI

l Pierdut certificat de membru,
pe numele dr. Boşca Gabriela
Brigitta. Îl declar nul. (6816)

ÎMPRUMUTURI

l Împrumuturi-refinanţări rapide angajaţi şi pensionari până
la 75 ani. Tel. 0728/70-02-85
sau 0727/22-14-87. (6667)

CUMPĂRĂRI

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

PRESTĂRI SERVICII

l Meseriaş, execut toate tipurile
de lucrări în construcţii. 0745/9017-57. (T.6777)
l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase,
vopsitorii,
reparații,
0756/54-83-18 (T.1687)
l Meşter repar acoperişuri ţiglă
ceramică, lindab, dulgherie, preţuri mici, 0759/41-56-30. (6677)
l Execut acoperişuri, reparaţii,
dulgherie, jgheaburi, burlane,
interior/exterior. Tel. 0753/8600-18.
l Reparaţii acoperişuri sau de
urgenţă montaj tablă, reducere
20 %. 0731/26-37-67. (1833)
l Mansardări acoperişuri, reparaţii generale, deplasare oriunde, reducere 20 %. 0742/35-3113. (1834)
l Prestez la domiciliu lucrări interior/exterior, reducere pensionari 15 %. 0721/40-24-61. (1835)
l Toaletez şi stropesc pomi. Tel.
0744/17-53-38. (T. 6363)

l Repar aragaze avantajos, la
domiciliul clientului. Tel. 0745/2243-73. (6679)
l P.F.A. execut construcţii, renovări de orice tip. Tel. 0755/18-4373. (T. 6746)
l Repar rolete, plase de ţânţari, jaluzele şi execut. Tel.
0745/57-73-90. (T.6791)
l Execut lucrări construcții interior, exterior. Tel. 0720/98-13-61.

l Asociaţie de Proprietari angajează femeie de serviciu,
cu 4 ore. Informaţii la telefon
0771/40-02-06. (6787)
l Angajăm femei de serviciu
la blocuri, program 8 ore. Tel.
0725/54-64-21. (6800)

MATRIMONIALE
l Simpatică ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T. 6663)

ANUNŢ PUBLIC
Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bihor anunţă publicul interesat că
în urma parcurgerii etapei de încadrare conform prevederilor HG nr.
1076/2004: „PUZ-Parcelare nr. cad.
64524 şi 64523 în vederea construirii de locuinţe familiale+servicii”,
propus a se realiza în comuna Sînmartin, satul Cihei, nr. cad. 64524
şi 64523, jud. Bihor, titular ISOC
MĂLINA-TEODORA, Comitetul
Special constituit întrunit a decis încadrarea planului în categoria celor
pentru care nu este necesară evaluarea de mediu, planul urmând a fi suspus procedurii de adoptare fără aviz
de mediu.
Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia
etapei de încadrare se depun în scris
la sediul APM Bihor, Oradea, B-dul
Dacia nr. 25/A, tel. 0259/44-45-90,
fac 0259/40-65-88, până la data de
28.11.2018.  
(813)

Subscrisa ASOCIAŢIA VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR VALEA IERULUI, cu sediul în comuna Buduslău, sat Albiş nr. 330/A, jud.
Bihor, având CIF 27637960 anunţă
proprietarii terenurilor aparţinând
Fondurilor cinegetice nr. 2 denumit
Văşad, nr. 3 denumit Tarcea, nr. 6
denumit Cetariu şi nr. 10 denumit
Pădurea Mare, jud. Bihor, să se prezinte în zilele de 22 noiembrie 2018 şi
29 noiembrie 2018, între orele 8.3015.00, la sediul asociaţiei, cu actele
de proprietate (extras carte funciară,
nu mai vechi de 30 de zile, etc.), în
vederea clarificării aspectelor legate
de tariful de gestionare a faunei de
interes cinegetic.
Potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. 5
din Legea nr. 407/2006 plata se face
de către gestionar, la solicitarea persoanelor fizice şi/sau juridice, care
fac dovada proprietăţii terenurilor, în
condiţiile legii.
(811)

Primăria Municipiului
Oradea
organizează licitaţie publică
deschisă cu strigare
1) Informaţii privind organizatorul :
Primăria Municipiului Oradea, cu sediul în mun. Oradea
- 410100, P-ta. Unirii nr. 1, jud.
Bihor, Cod fiscal: RO 35372589,
tel:0259/408812; 0259/437.000,
int.223; fax:0259/436.276; Email: primarie@oradea.ro;
2) Informaţii privind obiectul
licitaţiei:
Închiriere teren cu suprafaţa
cuprinsă între 6 mp şi 15 mp pe
domeniul public al municipiului
Oradea situat în Parcul Libertăţii,
pentru amplasare chioşc pentru
vânzare flori.
3) Preţul de pornire a licitaţiei este de: 2,37 lei/mp/zi.
4) Pasul de licitaţie: 0,5 lei.
5) Data limită de depunere a
ofertelor: 12 decembrie 2018, ora
09.00.
6) Informaţii şi Documentaţia de atribuire găsiţi accesând
site-ul www.oradea.ro, secţiunea
Licitaţii.
(814)

ANUNȚ
Titular RIDI ISTVAN cu sediul în
jud. Bihor, mun. Oradea, str. Pictor
Traian Goga, nr. 13, anunță publicul
interesat asupra declanșării etapei de
încadrare cf. HG 1076/2004 (actualizat) privind procedura evaluării de
mediu pentru planuri și programe, în
vederea obținerii avizului de mediu
pentru P.U.Z. DE URBANIZARE
PENTRU PARCELARE TEREN
ÎN VEDEREA CONSTRUIRII
CASE DE LOCUIT, în mun. Oradea, str. Nojoridului, nr. cad.: 10010
și 10012, C.F. 182345 și 182043, jud.
Bihor. Prima versiune a planului
poate fi consultată la sediul - A.P.M.
Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A
din data 19.11.2018, între orele 9.0014.00. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și sugestii,
până în data de 06.12.2018, la A.P.M.
Bihor, Oradea, Bdul. Dacia, nr. 25/A,
e-mail office@apmbh.anpm.ro, în zilele de luni–vineri, între orele 9.0014.00.
(812)

Direcția Silvică Bihor, Ocolul Silvic Marghita, în calitate
de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei
de încadrare  în vederea obținerii
avizului de mediu conform H.G.
1076/2004, pentru Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Marghita (UP I Pădurea Mare, UP
II Viișoara, UP III Fagu Balc,
UP IV Rovina, UP V Cuzap,
UPVI Pădurea Neagră, UP VII
Tătăruș).
Prima versiune a amenajamentului poate fi consultată la sediul
Direcției Silvice Bihor, din Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 15,
în zilele de luni-vineri, între orele
9.00-14.00, începând cu data de
16.11.2018.
Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii la sediul A.P.M. BIHOR,
Oradea B-dul Dacia, nr. 25/A, tel.
0259/44-45-90, fax. 0259/40-6588, e-mail: office@apmbh.anpm.
ro
(796)

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-REABILITARE
CONACULUI DRAVECZKY GYULA
DIN GALOSPETREU, CU SCOPUL TRANSMITERII VALORII
LOCALE”, în comuna TARCEA,
sat. GALOSPETREU, nr. 517, nr. CF
50203, nr. cad. 50203, jud. Bihor, titular: ASOCIAŢIA AGROTURISMUL VĂII IERULUI,
Nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Observaţiile şi 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.
(810)

ANGAJĂRI

l Angajăm femeie pentru menaj. Tel. 0721/67-05-17. (tv.)

Companie
angajează
m cameriste,

muncă în echipă,
salariu motivant.
Informaţii la tel.: 0722/326.091.

(779)

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.

