14 Publicitate
În atenţia cititorilor
din Salonta!
Persoanele care doresc să dea

Marţi, 22 ianuarie 2019

VÂNZĂRI PIESE ACCESORII AUTO
l Vând cauciuc tractor 16/9 28,
semiuzat, preț negociabil. Tel.
0732/00-79-49. (T. 2009)

anunţuri de mică publicitate

CUMPĂR AUTOTURISME

sau mare publicitate în Crişa-

l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni. Tel. 0746/5120-57. (7942)

na o pot face chiar în oraşul lor.
Pentru aceasta trebuie să se adre-

PIERDERI

seze 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 aniversarea zilei de naştere, dorim dragei noastre NISTOR DANIELA, „La mulţi ani”,
sănătate, fericire, împlinirea
dorinţelor. Cu dragoste, mama,
copiii, fratele Adrian Hoduţ cu
familia. (7779)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
l Vând apartament 2 camere, Rogerius. 0745/09-01-86.
(T.7810)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
l Vând apartament 3 camere,
transformat spaţiu comercial, parter, Nufărul, negociabil.
0772/08-56-12 (T.7701)
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.
0771/35-10-95. (6299)

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

ÎNCHIRIERI
l Închiriez casă şi vând lemne de foc. Tel. 0722/73-53-80.
(7921)

ÎNCHIRIERI SPAŢII
l Închiriez spaţiu, Partenie Cozma, 50 mp utili, parcare privată. 0743/54-97-26. (T.7926)

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

VÂNZĂRI AUTO
l Vând VW Golf înmatriculat,
benzină, climatronic, geamuri
electrice. Tel. 0745/63-21-03.
(T. 1987)
l Vând VW Passat diesel,
2005, înmatriculat recent. Tel.
0745/63-21-03. (T. 1988)

l Pierdut act constitutiv al
Kollar Iosif Zoltan ŞtefanKollar Întreprindere Familială,
CUI 11576263, F5/346/2003,
eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului Bihor. Îl declar nul.
(7930)

CUMPĂR DIVERSE
l Cumpăr magnetofon Tesla
100. Vând cărucior cu rotile, 200 lei, 0720/90-22-80.
(T.7935)

PRESTĂRI SERVICII
l Meseriaş execut toate tipurile de lucrări în construcţii. Tel.
0745/90-17-57.(T.7821)
l Îngrijim familie contra locuinţă, sau cumpăr locuinţă 2 camere. 0742/42-81-38. (tv)
S.C. RODELA EXIM SA
cu sediul în Oradea, str. Ogorului nr.3, anunţă că a depus la
A.P.M. Bihor – Oradea documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru
desfăşurarea următoarelor activităţi/cod CAEN:
r 5590 – alte servicii de cazare;
r 5610 – restaurant;
r 5621 – activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente;
r 5630 – baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor.
Activităţile se desfăşoară la
sediul secundar situat în Loc.
Băiţa, oraş Nucet, sat de vacanţă Vârtop, CABANA ART, jud.
Bihor.
Eventualele sugestii sau observaţii se vor depune în scris
la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Bulevardul Dacia
nr.25/A, Oradea, tel: 0259/4445-90,fax 0259/40-65-88, email: office@apmbh.anpm.ro, pe
toată durata derulării procedurii.
(928)

l Renovez acoperişuri, faţade,
dulgherie, izolaţii, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparaţii,
0741/38-19-59. (2002)
l Repar sau instalez aragaze
vechi şi noi. Tel. 0771/48-4076. (T.7929)

MATRIMONIALE

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

ANGAJĂRI

l Angajez tâmplar şi muncitor necalificat, până în 60 ani.
0728/26-70-09. (7623)
l Angajăm vânzător consultant
pentru magazin agricol. Tel.
0741/64-60-98. (7717)
l
Angajăm
muncitori
necalificaþi pentru patiserie,
salariu deosebit. 0774/69-3559. (7881)
l Angajăm vânzãtoare pentru
zonele Ioşia şi Decebal, salariu
2.000 lei net. Tel. 0741/20-3047, 0774/69-35-59. (7882)
l Angajăm brutar, salarizare
de la 3.000 lei net. 0774/69-3559. (7883)

Companie angajează
ZUGRAV FINISOR şi
MUNCITOR NECALIFICAT ÎN CONSTRUCŢII,
munca în echipă, salariu motivant.
Informaţii la
tel. 0722/23-14-83.
(915)
SOCIETATEA NAŢIONALĂ
A APELOR MINERALE S.A. cu
sediul în BUCUREŞTI, str. SCĂRLĂTESCU, nr. 15, SECTOR 1, CUI
RO 1590040, informează pe cei interesaţi că s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizaţiei de mediu
pentru activitatea „EXPLOATAREA APEI MINERALE NATURALE, NATURAL CARBOGAZOASĂ DIN SURSA „IZVORUL
MINUNILOR”
ZĂCĂMÎNT
HIDROMINERAL STÎNA DE
VALE „desfăşurată în punctul de
lucru STÂNA DE VALE, comuna
BUDUREASA, jud BIHOR.
Informaţii se pot solicita la sediul
A.P.M. BIHOR, B-dul DACIA, nr.
25.
Propuneri sau contestaţii se pot
depune la sediul A.P.M. BIHOR, în
termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.
(927)

Aducem la cunoștință persoanelor interesate că în luna februarie 2019 Consiliul Local al
municipiului Beiuș va dezbate
următorul proiect de hotărâre
care face obiectul Legii 50/2003
privind transparența decizională
în administrația publică:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
de performanţă pentru serviciul de salubrizare - activitatea
de colectare separată şi transport
separat al deşeurilor municipale
şi al deşeurilor similare provenind din activităti comerciale
din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără
a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi
electronice, baterii şi acumulatori pentru municipiul Beiuş.
Proiectul de hotărâre supus
dezbaterii publice poate fi consultat:
r pe site-ul Primăriei municipiului Beiuş - www.primariabeius.ro
r la sediul Primăriei municipiului Beiuş, Piaţa Samuil Vulcan, nr. 14-16.
În perioada 10.01.2019 23.01.2019 inclusiv, persoanele
fizice și asociațiile legal constituite, interesate, vor depune la
sediul Primăriei municipiului
Beiuș, propuneri, sugestii, opinii
cu valoare de recomandare privind proiectele de hotărâri mai
sus-menționate.
Transmiterea propunerilor,
sugestiilor şi opiniilor se poate
face:
r prin email;
r prin fax;
r prin poştă;
r la Registratura Primăriei
municipiului Beiuş.
Materialele transmise vor
purta menţiunea “Recomandare proiect de hotărâre privind.........”.
În data de 28.01.2019, ora
18:00, Primăria municipiului
Beiuș va organiza în Sala Mare
a Primăriei municipiului Beiuș
dezbatere publică privind proiecte de hotărâri mai sus amintite.
(924)

ANUNŢ PUZ CONFORM HG
1076/2004,
ETAPA DE ÎNCADRARE
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat că, în urma parcurgerii etapei
de încadrare conform prevederilor
H.G. 1076/2004, pentru PUZ „Întocmire PUZ, Reconversie funcţională
din UTR ED, UTR ET în UTR M
2, propus în minicipiul Oradea, str.
Erou M. Cosma, nr. 11, jud. Bihor,
titular S.C. TIRADI MOB S.R.L.
Oradea, str. G. Moisil, nr. 8, jud.
Bihor, Comitetul Special Constituit
întrunit în data de 17.01.2019, a decis încadrarea planului în categoria
celor pentru care, nu este necesară
evaluarea de mediu, planul urmând
a fi supus procedurii de adoptare
fără aviz de mediu.
Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia
etapei de încadrare se depun în scris
la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, tel. 0259/44-45-90,
până la data de 27.01.2019.
(925)

CONVOCATOR
ASOCIAŢIA S.E.V., prin
Consiliul Director, convoacă
Adunarea Generală pentru data
de 29. 01.2019, ora 12.00, la
adresa din Oradea, Parcul Traian, nr. 1, ap. 11, în judeţul Bihor,
cu următoarea ordine de zi:
1. Modificarea Act Constitutiv
şi Statut în ce priveşte componenţa Consiliului Director şi a
sediului asociaţiei;
2. Analiză situaţie membri;
3. Aprobarea noului Act Constitutiv şi al Statutului;
4. Diverse.
În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar pentru
luarea deciziilor ADUNAREA
GENERALĂ. va fi reprogramată pentru aceeaşi dată, ora 13.00,
în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine
de zi.
Preşedintele CD Guiaş Emil.
(926)

Vă aşteptăm şi în centru!

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

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__________________________________
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.

