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 AP. 1 CAMERĂ

l Vând apartament 1 cameră,
bucătărie, baie, hol, cămară,
parter, Ioşia Nord, 34.000 euro.
Tel. 0741/51-15-32. (7712)
l Vând apartament ultracentral, 1 cam. Tel. 0722.810.719.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

l Vând apartament 2 camere,
P-ţa Bucureşti. Tel. 0745/1189-28. (T. 7684)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

l Vând apartament 3 camere, tip Pb, mare, Nufărul. Tel.
0771/29-52-57. (tv)

VÂNZĂRI CASĂ ORADEA

l De vânzare casă la curte, str.
Traian Moşoiu nr. 11, ap. 6. Tel.
0742/63-75-43. (6299)

VÂNZĂRI TEREN

l Vând teren 3.850 mp Oradea, str. Izvorului-capăt. Tel.
0730/01-82-73. (T. 7720)
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PIERDERI

l Pierdut carnet şi legitimaţie
de student pe numele Bondre
Narcisa eliberate de Facultatea
de Ştiinţe Socio-Umane. Le declar nule. (7715)
l Pierdut carnet şi legitimaţie
de student pe numele Duma
Richard Iulius Valentin eliberate de Facultatea de Istorie. Le
declar nule. (7718)
l Pontos Gyula P.F.A.,
F05/1718/2008,
C.U.I.
24851837, pierdut certificat
constatator pentru punct de lucru. Îl declar nul. (7719)
l Pierdut carnet student pe numele Bran Alexandra eliberat
de Facultatea de Medicină şi
Farmacie Oradea. Îl declar nul.
(7723)

l Vând avantajos 2 seturi de
mobilier, stare foarte bună,
maro şi albastru. Preţ negociabil. Tel.: 0742/53-73-00.

CUMPĂRĂRI DIVERSE

l Cumpăr antichităţi, tablouri,
mobilă, ceasuri, obiecte populare, sticle de sifon. 0744/1283-06. (7588)
l Cumpăr pene. 0742/51-9672. (7592)

PRESTĂRI SERVICII

l Renovez faţade, acoperişuri, interioare, infiltraţii, izolaţii. Reducere 10% pensionari.
0721/40-24-61. (T.7638)
l Execut tâmplărie, vopsitorie,
parchet, la domiciliu tapiţerii,
etc. 0731/26-37-67. (T.7639)

l S.C. VALYMEC DEY
SERVICE
S.R.L.
Sânnicolau
Român,
nr.
696,
J5/2715/09.11.2018, cod unic
de înregistrare 40135481 pierdut certificat constatator de la
punct de lucru. Îl declar nul.
(7724)

l Meseriaş execut toate tipurile de lucrări în construcţii. Tel.
0745/90-17-57. (T. 7661)

VÂNZĂRI DIVERSE

l Angajez tâmplar şi muncitor necalificat, până în 60 ani.
0728/26-70-09. (7623)

l Vând canapea 2 persoane,
combină frigorifică „Arctic”. Tel.
0745/11-89-28. (T. 7684)
l Vând pălincă struguri curată,
52 grade, 30 lei. Tel. 0740/1357-90. (tv)
l Vând pălincă pere, curată,
52 grade, calitate superioară,
50 lei. 0770/16-12-82. (tv)
l Vând lemne de foc crăpate,
fân balotat şi pălincă de prune.
Informaţii la tel. 0771/59-26-47,
0771/59-32-69. (7722)

l Repar rolete, execut plase de
ţânţari, jaluzele. Tel. 0745/5773-90. (T.7671)

ANGAJĂRI

l Angajăm vânzător consultant
pentru magazin agricol. Tel.
0741/64-60-98. (7717)
l Caut cameristă, ajutor în bucătărie și ospătară pentru Băile
Felix. Tel. 0744/573.725.

MATRIMONIALE

l Simpatică ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.7691)

S.C. EMSIL TECHTRANS
S.R.L.
cu sediul în Oradea, str. Fabricilor, nr. 8/B
angajează:
r 3 operatori la maşini
unelte cu comandă numerică,
cod cor 722323 şi 4 lăcătuşi mecanici, cod cor 721410.
Selecția se face pe baza
C.V.-urilor depuse până la
19.01.2019.
(914)
PRIMĂRIA COMUNEI
LUNCA,
cu sediul în localitatea Lunca,
nr. 1, judeţul Bihor, cod fiscal
4935186, organizează, în conformitate cu prevederile O.U.G.
nr. 54/2006, privind regimul
contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare, licitaţie publică deschisă
în vederea concesionării terenului identificat prin nr. cad 50560
în suprafaţă de 1.353 mp teren
aflat în proprietatea publică a comunei Lunca.
Licitaţia va avea loc în data
de 4 februarie 2019, ora 12.00
la sediul Primăriei comunei
Lunca, localitatea Lunca, nr. 1,
judeţul Bihor.
Termenul limită de depunere
a ofertelor este data de 1 februarie 2019, ora 10.00 la sediul Primăriei comunei Lunca.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă deplasaţi la
sediul Primăriei comunei Lunca
sau la telefon 0259/33-25-40.
Persoana de contact: secretar
Chirodea Radu.
(912)

l Vând loc de casă, 500 mp,
Ineu, 2.200 euro. 0771/14-8766. (T.1972)

P.F.A. ŞOVREA CRISTIAN
TEOFIL,
C.U.I. 35961690, F5/484/2016
vinde MIERE DE ALBINE
SALCÂM, POLIFLORĂ,
TEI, RAPIŢĂ.
Tel. 0745/95-25-66, sat Forosig
126A, com. Holod.
(913)

COMUNA CIUMEGHIU
anunţă publicul interesat privind solicitarea de la Administraţia Bazinală de Apă Crişuri a
avizului de gospodărire a apelor
pentru investiţia: „EXTINDERE REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL
GHIORAC ŞI ÎNFIINŢARE
REŢELE DE CANALIZARE
ÎN SATELE GHIORAC ŞI
CIUMEGHIU”, în satele Ghiorac şi Ciumeghiu în comuna Ciumeghiu, judeţul Bihor.
Persoanele care doresc să
transmită observaţii, sugestii şi
recomandări se pot adresa solicitantului la telefon 0259/39-20-75
şi la Administraţia Bazinală de
Apă Crişuri la tel. 0259/44-2033, după data de 8 ianuarie 2019.
(910)

Vă aşteptăm
şi în centru!

l Vând teren ultracentral, 500
mp, Ginta, comuna Căpâlna.
0733/97-56-01. (T.7727)

Anunţurile de publicitate pot fi depuse

l Vând parcele 800 mp, intravilan, Ineu de Criş, Bihor.
0733/97-56-01. (T.7730)

şi achitate şi la Punctul de preluare des-

l Vând teren 17.000 mp, intravilan/extravilan 50%, str. Piersicilor, Oradea. 0733/97-56-01.
(T.7629)

pe strada Patrioţilor nr. 2, de luni până

chis lângă Teatrul de Stat din Oradea,

joi între orele 09.00 - 18.00, vineri între

l Vând teren intravilan, 9.000
mp, str. Podgoria, malul drept
Criş, Oradea. 0733/97-56-01.
(T.7728)

orele 09.00-16.00, şi duminica, între
orele 16.00-18.00.

l Vând teren intravilan, 42 ari,
FS 30 m, Calea Sântandreiului.
Tel. 0763.622.862.
l Vând teren 1000 mp, Episcopia Bihor, 14.000 euro, negociabil. Tel. 0771/14-87-66.

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând 2 purcei de 8 săptămâni şi 6 purcei de 12 săptămâni, rasa Marele Alb. Tel.
0259/43-09-40. (tv)

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 ianuarie în cotidianul „Crişana”.


TALON ANUNŢ

Numele şi prenumele____________________________________________Telefon__________________________________

l Vând în Oradea porci grași,

TEXT ANUNŢ (max. 10 cuvinte)_____________________________________________________________________________

purcei. Tel. 0747.345.538.

____________________________________________________________

VÂNZĂRI auto

l Vând Dacia Logan din 2007,
motor 1,4 , benzină +GPL. Preţ
convenabil. Tel: 0745/904.839.

_______________________________________________________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.

