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VÂNZĂRI GARSONIERE

comemorări

V

Pios omagiu de preţuire şi tristă amintire la împlinirea a 4 ani de la trecerea la cele
veşnice a dragului nostru soţ,
tată şi socru,
GHEORGHIŢĂ HINŢ.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică! Soţia Mariana,
fiul Cosmin şi nora Florentina.
(7067)

V

Timpul se comprimă
în jurul nostru; au trecut şase
luni, dar durerea continuă să
pună stăpânire pe inimile noastre. Nimic nu e mai dureros în
viaţă, decât să te desparţi de
MAMĂ, fiinţa cea mai dragă din lume, sufletul cald, curat care a fost mereu lângă tine.
Azi, ne-au mai rămas amintirile dragi, clipele de neuitat şi dorul imens. Rugăciuni, candele,
flori şi recunoştinţă sunt tot ceţi mai putem oferi din adâncul
inimilor noastre, iubită mamă,
bunică şi străbunică,
FLOARE CIORDĂRAŞ.
Ne rugăm bunului Dumnezeu să-ţi odihnească sufletul în
pace şi linişte în Împărăţia Sa
Cerească! Parastasul de pomenire va avea loc la Biserica cu
Lună, sâmbătă, 1 decembrie
2018. Familia îndurerată: Mircea, Domnica, Decebal, Claudia şi Horia Cordoş. (6821)

V

Pios omagiu de cinstire şi recunoştinţă la împlinirea a
9 ani, respectiv 12 ani şi 9 luni,
de la trecerea la cele veşnice a
dragilor noştri părinţi, bunici şi
străbunici,
VIORICA
şi
GHEORGHE LUCUŞ,
din Sititelec. Odihneşte-i,
Doamne, în pace în locul cel mai
frumos. Fiica Florica cu copiii.
(7044)

Preluarea
anunţurilor
Preluarea anunţurilor de
mică publicitate, decese şi comemorări se va face după următorul program: duminică,
2 decembrie, la ghişeul de pe
Aleea Gojdu, între orele 12.0016.00 şi la sediul redacției
Crișana, str. Patrioților nr. 2,
între orele 16.00-18.00.

l Vând garsonieră, semimobilată lux, în Rogerius, Oradea. Tel.
0770/15-26-77. (1812)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

l Urgent, vând apartament 2
camere, 50 mp, central, demisol,
în curte, preţ convenabil. Tel.
0752/20-98-92. (1862)
l Vând apartament 2 camere,
mobilat, parter, bloc cărămidă,
Rogerius, 0739/12-69-88. (1867)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

l Vând apartament 3 camere, 3
balcoane, et. 3, cărămidă, Cantemir. 0770/80-00-72. (tv)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ

l Vând casă în Tinca, aproape
de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
l Vând, schimb cu garsonieră,
casă Poşoloaca, cu livadă 43
ari. 0751/03-87-39. (6959)
l Vând sau schimb casă Batăr cu variante în Oradea. Tel.
0756/22-10-77. (7034)
l Casă Sântandrei 230 mp,
teren 600 mp, 63.000 euro,
0749/09-27-31. (7036)
l Casă 5 camere, Sântandrei,
teren 1650 mp, 74.000 euro,
0749/09-27-31. (7037)

VÂNZĂRI TERENURI

l Vând teren intravilan 50%, extravilan 50 % , Piersicilor, suprafaţă 17.000 mp. 0733/97-56-01.
l Vând teren intravilan, 9.000
mp, str. Podgoria, Oradea, malul
drept Criş, 0733/97-56-01.
l Vând teren ultracentral, 500
mp, loc. Ginta, comuna Căpâlna
cu utilităţi. 0733/97-56-01.
l Vând parcele a 800 mp intravilan, utilităţi, loc. Ineu, com. Ineu
de Criş, Bihor. 0733/97-56-01.
l Vând teren 1000 mp, Oradea,
zonă pitorească, lângă Releu,
0744/29-07-62. (1871)
l Vând teren intravilan, 600 mp
în Cihei, aproape de Centura Nufărul. Tel. 0723/22-15-15. (7064)
l Vând 1.200 mp teren în Cihei, lângă str. Principală. Tel.
0723/22-15-15. (7065)

CHIRII

l Dau în chirie casă Beiuş, 2
camere, 200 euro, negociabil,
0744/29-07-62. (1870)
l Închiriez casă Nufărul,
0722/73-53-80. (7023)

VÂNZĂRI PIESE AUTO

l Vând 2 cauciucuri de iarnă,
semiuzate 185/65/15, 0768/5446-26. (6969)

l Vând piese auto pentru Citroen BX 19: pompă injecție, electromotor, faruri, stopuri, capotă
față/spate. Tel. 0748/13-80-40.
(1865)

CUMPĂR AUTO

l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni. Tel. 0746/51-2057. (6997)

VÂNZĂRI AUTO

l Vând Cielo Daewoo, 2006,
stare bună, 1800 euro, negociabil. Tel.0770/81-87-32.

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând urgent turmă de capre.
Tel. 0766/21-26-51.
l Vând porci. Tel. 0743/10-9444. (6958)
l Vând porc de carne, crescut
bio, 10 lei/kg, Sîntandrei. Tel.
0770/91-51-82. (6970)
l Vând porci graşi, fân balotat,
lemne de foc, fag. Tel. 0771/5926-47, 0771/59-32-69. (6996)
l Vând 2 vaci, 2 viţele 7 luni,
12.000
lei,
0749/09-27-31.
(7038)

PIERDERI

l Pierdut certificate constatatoare pentru sediul profesional și
punctul de lucru din Oradea, str.
Bârsei, nr.4, jud. Bihor al CRAITA DANIELA FLORICA PFA,
CUI 21149006. Le declar nule.
l S.C. PANORAMIC SOLUTIONS S.R.L. DIOSIG, C.U.I.
2846244, J05/943/2011 declară pierdut certificat constatator
pentru Punct de lucru din Cauaceu, Şos. Oradea-Marghita, km
16. Îl declarăm nul. (7067)
l Pierdut certificat de înregistrare (CUI) şi certificat constatator
pentru sediul social al Oprescu
Concept S.R.L., CUI 36472357.
Le declarăm nule. (7035)
l Pierdut legitimaţie de transport, eliberată de Universitatea
Babeş-Bolyai Cluj Napoca, pe
numele Opriş Diana Maria. O
declar nulă. (7024)
l S.C. Proestetica S.R.L., CUI
15422470, pierdut certificat constatator emis de O.R.C. Bihor, la
data de 8.05.2003, pentru punctul de lucru Oradea, str. Gheorghe Doja, nr. 15, Bihor. Se declară nul. (7045)

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând colțar format din 5 corpuri, în stare foarte bună, extensibil, preț 550 lei, sugfragerie
formată din corpuri suspendate,
pe picioare, preț 650 lei, vană jacuzzi puțin folosită, preț 550 lei.
Tel. 0748/13-80-40. (1864)

l Vând folie de solar din Ungaria, 48 mp. Tel. 0723/23-71-16.
(6810)
l Vând ţuică de prune şi miez de
nucă, 0744/73-57-27. (1861)
l Societate comercială vinde
căramizi şi lemn de foc provenit
din demolări. Informaţii la telefon
0730/01-70-08.
l Vând prosoape şi cuverturi ţărăneşti-ţesute. Tel. 0359/43-5661. (tv)

CUMPĂRĂRI

l Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-06-98.
(T.4506)
l Cumpăr antichităţi, mobilă, tablouri, rame, obiecte populare,
sticle sifon. 0744/12-83-06. (T.
6859)

AFACERI

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

PRESTĂRI SERVICII

l
Reparații
acoperișuri,
construcții,
sau de urgență
montaj tablă, reducere 20%,
0731/26-37-67. (1879)
l Meşter repar acoperişuri ţiglă
ceramică, lindab, dulgherie, preţuri mici, 0759/41-56-30. (6677)
l Repar rolete, plase de ţânţari,
jaluzele şi execut. Tel. 0745/5773-90. (T.6967)
l Executăm lucrări de construcţii de la A la Z, cu garanţie, acoperişuri, reparaţii, izolaţii interior,
finisaje, jgheaburi, burlane, 10
% reducere. Tel. 0765/24-17-70.
(1851)
l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase,
vopsitorii,
reparații,
0756/54-83-18 (T.1850)
l Renovez acoperişuri, faţade, dulgherie, izolaţii, jgheaburi, terase, vopsitorii, reparaţii,
0741/38-19-59. (1863)
l Toaletez şi stropesc pomi. Tel.
0744/17-53-38. (T. 6363)
l Curăţăm, vopsim haine piele,
irhă, calitate. Str. Republicii 47.
(6820)
l EXECUT FORAJ PUŢ APĂ.
TEL. 0722/82-28-04. (6455)
l Zugrăvit podele laminate. Seriozitate maximă, 0771/52-27-41.
(1872)

ANGAJĂRI

l Angajăm muncitori necalificaţi producţie patiserie cofetărie, 2000-2500 lei net, brutari
3500 lei net. Tel. 0774/69-35-59.
(6864)

l Angajăm şofer distribuţie produse panificaţie, cofetărie-patiserie, salar 2500 lei net. Tel.
0774/69-35-59. (6865)
l Caut manichiuristă în salon cu
clientelă, situat pe str. Fagului.
Tel. 0724/71-92-00. (1857)
l Caut coafeză și manichiuristă
la salon pe str. Sovata, 40 euro/
tură. Tel. 0745/21-37-23. (1858)
l Angajăm brutar, salariu 3500
lei, net, 0774/69-35-59. (7049)
l Angajăm vânzătoare magazin produse panificaţie-cofetărie-patiserie, salar 2000 lei, net,
0774/69-35-59. (7048)

CITAŢII

l Se citează în dosarul nr.
2651/271/2017, al Judecătoriei
Oradea: Trifan Cornel, domiciliat
în Tileagd, jud. Bihor, But Pascu,
cu domiciliul necunoscut, Stana
Ioan, domiciliat în Oradea, str.
Ciheiului, nr. 32, jud. Bihor; Ionescu Sofia, domiciliată în Hârşeşti, jud. Argeş, la Judecătoria
Oradea, pentru termenul din
data de 13.12.2018, ora 9.00,
în calitate de pârâţi, în proces
cu reclamanţii Rostaş Ştefan şi
Rostaş Drena, având ca obiect
hotărâre care să ţină loc de act
autentic. (7030)

MATRIMONIALE

l Pensionar, 64/174/74, nefumător, caut prietenă siluetă, maxim 60 de ani, 0359/42-33-11.
(T.6971)
l Simpatică ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T. 6663)

Companie
angajează

m bucătar
și ajutor bucătar,
muncă în echipă
și salariu motivant.
Informații la tel. 0742/848.599.

Companie
angajează
m recepționere,
muncă în echipă,
salariu motivant.
Informații la tel. 0722/326.091.

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 decembrie 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.

