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PIERDERI

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

l Pierdut carnet student pe
numele Tusan Remus, eliberat
de I.M.T. Oradea. Îl declar nul.
(7980)
l Pierdut legitimaţie de călătorie OTL, nr. 17606, pe numele
Ciora Camelia Luminiţa. O declar nulă. (7982)
l P.F.A. GYULAI GYORGY G.
CSONGOR, C.U.I. 29232394,
F5/2018/2011, pierdut certificat constatator de autorizare
terți, emis în 2013. Îl declar nul.
(2032)
l Societatea Benvenuti S.R.L.
Oradea, str. Anghel I. Saligny,
nr. 9, Bihor, J5/2211/2004, CUI
15640024, a pierdut certificatul
constatator de autorizare a activităţii nr. 8028 din 24.02.2015,
pentru punctul de lucru din
sat Şelimbăr, comuna Şelimbăr, DN 1 – KM 306+629.43306.0+990.34, Unitatea nr.
S48+S49, în incinta Galeriei
Comerciale din cadrul Parcului
Comercial Shopping City Sibiu, Jud. Sibiu. Se declară nul.
(7989)
l Pierdut certificat constatator
aparţinând S.C. Dircons S.R.L.,
CUI 17432526, J05/740/2005,
eliberat de O.R.C. Bihor. Îl declar nul. (7992)

ÎNCHIRIERI

VÂNZĂRI DIVERSE

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 ultracentral, 1 cam. Tel. 0722.810.719.

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 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 TERENURI

l Vând combină frigorifică cu 2
sertare. Tel. 0747/01-79-18. (T.
2030)

Companie angajează
ZUGRAV FINISOR şi
MUNCITOR NECALIFICAT ÎN CONSTRUCŢII,
munca în echipă, salariu motivant.

l Vând teren 3.850 mp Oradea, str. Izvorului-capăt. Tel.
0730/01-82-73. (T. 7720)
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 purcei, rasa Marele
Alb. Tel. 0259/43-09-40. (tv)

Informaţii la
tel. 0722/23-14-83.
(915)

SC NANA LAJS SRL

cu sediul în Ştei, str Poet A. Mureşanu, nr 12A, judeţul  Bihor,
angajează
1 ambalator manual cod cor
932101.
Selecția se face pe baza CV-urilor depuse până la 01.02.2019.
(934)

l Vând în Oradea porci grași,
purcei. Tel. 0747.345.538.

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

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

CUMPĂR DIVERSE

l Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.7176)
l Cumpăr magnetofon Tesla
100. Vând cărucior cu rotile, 200 lei, 0720/90-22-80.
(T.7935)
l Cumpăr antichităţi, tablouri,
rame, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-83-06.
(T.7965)
l Cumpăr discuri de pickup,
0723/01-12-06. (7988)

PRESTĂRI SERVICII

l Meseriaş execut toate tipurile de lucrări în construcţii. Tel.
0745/90-17-57.(T.7964)
l Îngrijim familie contra locuinţă, sau cumpăr locuinţă 2 camere. 0742/42-81-38. (tv)
l Renovez acoperişuri, faţade,
dulgherie, izolaţii, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparaţii,
0741/38-19-59. (2002)
CASA CORPULUI
DIDACTIC BIHOR,

cu sediul în Oradea, str. Mihai
Eminescu nr. 11, tel. 0259/41-2569, fax 0259/47-69-48,
organizează concurs
în perioada
28.01.2019-25.02.2019
conform calendarului afişat pe site-ul instituţiei şi la sediul acesteia
pentru ocuparea postului de 0,5
ADMINISTRATOR FINACIAR,
I A, studii superioare, pe perioadă
nedeterminată, în acord cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
Dosarele se depun la secretariatul unităţii în perioada 28.01.201915.02.2019, de luni până joi,
orele 8.00-16.00 şi vineri orele
8.00-13.00.
Informaţii suplimentare şi bibliografia pentru concurs se obţin de la
Informatician- Stanciu Simona, tel.
0731/02-30-39 şi sunt publicate pe
site-ul instituţiei www.ccdbihor.ro
secţiunea „Noutăţi”.
(932)

l P.F.A. Execut construcţii de
orice tip, zugrăvit, etc, 0755/1843-47. (7981)

ANGAJĂRI
l Angajăm muncitoare pentru ferma de găini din Oradea.
Asigurăm transport, tichete
de masă, premii în funcţie de
realizări şi stabilitatea locului
de muncă. Informaţii la telefon 0734/33-64-67, între orele
9.00-12.00. (7950)
S.C. CONSTRUCŢII
BIHOR S.A. ORADEA
ANGAJEAZĂ:
LUCRĂTORI
ÎN CONSTRUCŢII
(DULGHERI, FIERARI,
TÂMPLARI,
INSTALATORI,
ELECTRICIENI, ZIDARI).
CERINŢE:
experienţă;
seriozitate.
Informații
la
telefoanele  
0259-417.512,
0259-417.513,
0741/333050, sau la sediul firmei
pe str. Berzei, nr. 4 , Oradea.
(930)

Primăria Orasului Ștei

organizează licitație publică
deschisă cu strigare pentru
concesionarea a două parcele de
teren
1) Informaţii privind concedentul:
Primăria Oraşului Ștei, cu sediul în oraşul Ștei, str. Poet Andrei
Mureșeanu nr. 4B jud. Bihor, Cod
fiscal: 4539114, tel: 0259/332337; int.
101; fax: 0259/332348; E-mail; primariaorasuluistei@gmail.com .
2) Informații privind obiectul
licitației:
Concesionarea a două parcele de
teren situate în Ștei, intravilan f.n.,
identificate cu nr.cadastrale si înscrise
în CF 50945, 50944 având suprafețele
de 4528 mp si 9037 mp. proprietatea
Orașul Ștei, în vederea realizării de
investiții.
3) Data limită de depunere a ofertelor: 18 februarie 2019, ora 15.00.
4) Ședința de deschidere și strigare va avea loc pe data de 19 februarie
2019, ora 13.00, la sediul instituției.
5) Informaţii şi Documentația de
atribuire le găsiţi accesând site-ul
www.primariastei.ro.
(933)

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)
l Pensionar caut doamnă serioasă, singură. Tel. 0742/91-8803. (7925)

ANUNŢ PUBLIC

privind solicitarea de revizuire
a autorizaţiei integrate de mediu,
care va fi depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, din
Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, de
către S.C. FAIST MEKATRONIC S.R.L., situată în Oradea,
Parc Industrial Eurobussines, Str.
Nicolae Filipescu , nr. 2, în scopul
desfăşurării activităţilor de topire
a lingourilor din aliaj de Al-Si-Cu
și acoperiri metalice piese turnate, pe amplasamentul din Str.
Nicolae Filipescu, nr.2, activități
prevăzute în Anexa nr. 1 a Legii
nr. 278/2013 privind emisiile industriale, în categoria:  
- pct. 2.5.b: Prelucrarea metalelor neferoase, topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase, inclusiv
produse recuperate și exploatarea
de turnătorii de metale neferoase,
cu o capacitate de topire de peste
4 tone pe zi pentru plumb și cadmiu sau 20 tone pe zi pentru toate
celelalte metale;
- pct. 2.6: Tratarea de suprafață
a metalelor sau a materialelor plastice prin procedee electrolitice sau
chimice în care volumul cuvelor
de tratare este mai mare de 30 mc.
Solicitarea de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu  se referă
la modificarea fluxului tehnologic
și înlocuirea procesului de galvanizare cu pasivare-anodizare.
Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului   al
activităţii pentru care se solicită
emiterea autorizaţiei integrate de
mediu  pot fi consultate în timpul
programului de lucru, la sediul
A.P.M. Bihor, mun. Oradea, B-dul
Dacia, nr. 25/A, jud. Bihor.
Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în
scris, la sediul APM Bihor sau
electronic la adresa de e-mail: office@apmbh.anpm.ro până la data
de 28.02.2019.
(931)

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

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

l Vând pătuţ pentru fetiţe, cu
perdeluţe roz şi saltea de cocos, în stare foarte bună. Preţ
300 RON. Tel.: 0768-011-165.

l Instalator. Tel. 0743/19-4326. (7957)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

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

l Vând maşină de cusut Ileana, foarte bună, ţuică prune.
0745/09-01-86. (T.7809)

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.

