14 Publicitate
În atenţia cititorilor
din Salonta!
Persoanele care doresc să dea
anunţuri de mică publicitate
sau mare publicitate în Crişa-

Vineri, 1 februarie 2019

l Cumpăr maşini, remorci sau
orice autoturism. Tel. 0771/3294-10. (8054)

l Vând 6 kg nuci foarte mari
(cele mai mari), pentru seminţe, 25 lei/kg. Tel.0755/46-0676. (2049)

l Meseriaș, prestez la domiciliu lucrări de construcții
A-Z, reparații. 0742/35-31-13.
(T.2038)

S.C. O.T.L. S.A.

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

l Vând pălincă de prune şi
struguri. Tel. 0770/83-19-66.
(tv)

l Meseriaş execut toate tipurile de lucrări în construcţii. Tel.
0745/90-17-57.(T.7964)

intenţia de a închiria

PIERDERI

l Vând orgă electronică. Tel.
0259/42-14-81. (tv)

l Renovez acoperişuri, faţade,
dulgherie, izolaţii, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparaţii,
0741/38-19-59. (2002)

comerciale în clădirea Au-

ANGAJĂRI

togării Nufărul din Ora-

VÂNZARE PIESE ACCESORII

na 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. 2 CAMERE
l Vând apartament ultracentral, 2 camere, str. Simion
Bărnuţiu. Tel. 0744/78-80-16.
(2050)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
l Vând apartament 3 camere,
Rogerius, 58.000 euro negociabil. Tel. 0742/16-65-31. (8094)
l Vând apartament 3 camere,
transformat spaţiu comercial, parter, Nufărul, negociabil.
0772/08-56-12 (T.7701)

VÂNZĂRI AP. LA CASĂ

l Pierdut certificat constatator
pentru sediu social al Meat Industrie Partner S.R.L., C.U.I.
26182143, J05/1387/2009. Îl
declarăm nul.
l Pierdut certificat constatator
nr. 734 din 11.01.2005, privind
autorizarea activităţilor la terţi,
aparţinând firmei Zonal Auto
Oil S.R.L., CUI 16164336,
J05/291/2004, eliberat de
O.R.C. Bihor. Îl declarăm nul.
(8108)
l Pierdut certificat constatator pentru terţi, emis pentru
Topală Ardelean Ileana Sabina, persoană fizică autorizată,
F5/1415/2008, CUI 24578622,
eliberat de ORC Bihor. Îl declarăm nul. (8115)

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

l Vând casă la curte, str. Traian
Moșoiu nr. 11, ap. 6. 0771/3510-95. (tv.)

l Vând ieftin haină de blană
bărbaţi, 56-58, haină blană
femei, 46-48, calorifer electric
ulei, 0744/79-12-38. (8114)

CUMPĂR DIVERSE
l Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.7176)
l Cumpăr discuri de pickup,
0723/01-12-06. (7988)
l Cumpăr antichităţi, tablouri,
rame, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-83-06.
(T.7965)

PRESTĂRI SERVICII
l Execut acoperișuri, reparații,
dulgherie, izolații, fațade, monumente istorice, construcții.
0758/85-05-35. (T.2039)

l Societate angajează femeie
de serviciu, 4 ore/zi, confecţioner îmbrăcăminte. Vinde
autoutilitară Dacia, an fabricaţie 2002. Tel. 0259/41-81-25,
0259/43-19-08. (8116)

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

Vă aşteptăm şi în centru!

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren în Ferma Pomicolă Paleu, preţ avantajos. Tel.
0744/78-80-16. (2051)

l Vând VW Golf 4, climatronic, benzină, 2002 Combi. Tel.
0745/63-21-03. (2057)

CUMPĂR AUTO
l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni. Tel. 0746/5120-57. (T. 8095)

zita spaţiile, la adresa menţio-

Vineri, în intervalul orar 7:00 –

Titular: NISTOR ARANKA
cu sediul în jud. Bihor, mun. Oradea, str. Republicii, nr. 31, ap. 9,
anunță publicul interesat asupra
declanșării etapei de încadrare cf.
H.G. 1076/2004 (actualizat) privind
procedura evaluării de mediu pentru planuri și programe, în vederea
obținerii avizului de mediu pentru
P.U.Z. PARCELARE TEREN ÎN
VEDEREA CONSTRUIRII DE
LOCUINȚE CU REGIM MIC
DE ÎNĂLȚIME, în mun. Oradea,
str. Caișilor, nr. cad.: 199695, CF
199695, jud. Bihor. Prima versiune
a planului   poate fi consultată   la
sediul - A.P.M. Bihor, Oradea, Bd.
Dacia, nr. 25/A din data 29.01.2019
între orele 9.00-14.00. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și sugestii, până în data de
15.02.2019, 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.                                       (936)

COMPANIE
angajează
CAMERISTĂ,

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.

muncă în echipă, salariu
motivant.
Informaţii la tel. 0722/3260-91.

(937)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând VW Passat Diesel
2005, înmatriculat, climatronic,
argintiu. Tel. 0745/63-21-03.
(T.2056)

Persoanele interesate pot vi-

15:00.                                  (945)

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

VÂNZĂRI AUTO

dea, str. Nufărului 85 B.

l Angajăm muncitoare în patiserie. Salar atractiv+decontare
transport. Tel. 0774/69-35-59.
(8125)

VÂNZĂRI CASĂ JUDEŢ

l Vând purcei, rasa Marele
Alb. Tel. 0259/43-09-40. (tv)

făşurarea de activităţi

nată, în fiecare zi, de Luni până

l De vânzare casă la curte, str.
Traian Moşoiu nr. 11, ap. 6. Tel.
0771/35-10-95. (6299)

l Vând 600 mp teren intravilan,
str. Emil Isac, lângă Releu, 37
euro/mp. Tel. 0748/13-80-40.
(8111)

două spaţii pentru des-

l Angajăm vânzătoare, zona
Ioşia, Decebal, salar 2100 lei,
net. Tel. 0741/20-30-47. (8124)

VÂNZĂRI CASĂ ORADEA

l Vând teren intravilan 600
mp, în Cihei, aproape de centura Nufărul, teren 1200 mp în
Cihei, lângă str. Principală. Tel.
0723/22-15-15. (8106)

anunţă

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 februarie 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.

