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.

Marţi, 5 februarie 2019

VÂNZĂRI AUTO
l Vând VW Passat Diesel
2005, înmatriculat, climatronic,
argintiu. Tel. 0745/63-21-03.
(T.2056)
l Vând VW Golf 4, climatronic, benzină, 2002 Combi. Tel.
0745/63-21-03. (2057)

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.

CUMPĂR AUTO
l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni. Tel. 0746/5120-57. (T. 8095)
l Cumpăr maşini, remorci sau
orice autoturism. Tel. 0771/3294-10. (8054)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
l Vând apartament ultracentral, 2 camere, str. Simion
Bărnuţiu. Tel. 0744/78-80-16.
(2050)
l Vând apartament 2 camere, et. II. Tel. 0770/13-74-66.
(8152)
l Vând apartament 2 camere, semidecomandat, etaj 2/4,
zonă foarte frumoasă cu mult
spaţiu verde şi jocuri pentru copii, Piaţa Bucureşti, amplasare
spre curte. Tel. 0773/79-20-23,
0726/25-12-77. (T. 8173)
l Vând apartament 2 camere,
parter, Ioşia, str. Lăpuşului. Tel.
0743/94-02-87. (T.8177)
l Vând apartament 2 camere, PB, et. II, Rogerius. Tel.
0771/04-57-50. (tv)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
l Vând apartament 3 camere,
Rogerius, 58.000 euro negociabil. Tel. 0742/16-65-31. (8094)
l Apartament 3 camere, transformat spaţiu comercial, parter,
Nufărul, negociabil. 0772/0856-12. (T.8176)

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

VÂNZĂRI CASĂ ORADEA
l Vând casă 2 camere, proaspăt renovată, singur în curte,
încălzire cu gaz, central, preţ
negociabil. Vând Ford Focus
din 2009. Tel. 0722/73-53-80,
0740/22-54-88. (8129)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
l Vând casă în roşu, sat Picleu, nr. 1. Tel. 0744/34-51-63.
(8154)

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

PIERDERI
l Pierdut certificat constatator emis pentru sediu social
aparţinând S.C. Stefimon Impex S.R.L., C.U.I. 5501819,
J05/1023/1994, eliberat de
O.R.C. Bihor. Îl declar nul.
(8169)
l Pierdut certificat constatator pentru punctul de lucru
str. Libertăţii, nr. 22, ap. 1, loc
Salonta, pentru Tăut Roxana
Irina P.F.A., C.U.I. 25476272,
F05/809/2003. Îl declar nul.
(8165)
l Pierdut legitimaţie de călătorie (persoană cu handicap),
Cseppento Tiberiu, eliberată
de D.G.A.S.P.C. Bihor. O declar nulă. (8170)
l Pierdut certificat de înregistrare şi certificate constatatoare pentru sediu social, punct de
lucru şi terţi al Master Quality
SRL, având CUI 20900104 şi
J5/240/2007. Le declarăm nule.
(8180)
l Pierdut carnet de student,
pe numele Buhaş Georgiana,
eliberat de Facultatea de Drept
Oradea. Îl declar nul. (8181)
l SC Ungur Forest SRL anunţă pierderea certificatului cons
tatator pentru punctul de lucru
Bratca FN CF 164 Bratca nr.
top 799. Îl declar nul.

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

l Vând 1 tonă fân în localitatea Hotar nr. 288. Informaţii tel.
0720/36-24-17. (8149)
l Vând loc de veci în Cimitirul Rulikovski. Informaţii, tel.
0722/27-82-09. (8178)

CUMPĂR DIVERSE
l Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.7176)

ANGAJĂRI

l Angajăm vânzătoare, zona
Ioşia, Decebal, salariu 2100 lei,
net. Tel. 0741/20-30-47. (8124)
l Angajăm muncitoare în patiserie. Salariu atractiv+decontare
transport. Tel. 0774/69-35-59.
(8125)

COMPANIE
angajează

VÂNZĂRI MOBILĂ

CAMERISTĂ,

l Vând mobilă sufragerie şi
tineret, preţ convenabil. Tel.
0744/86-48-95. (8153)

muncă în echipă, salariu

CITAŢII
l Pentru data de 20.02.2018,
ora 9.30, la Judecătoria Aleşd,
sunt citaţi în calitate de pârâţi,
în dosarul nr. 2250/177/2015,
având ca obiect uzucapiune,
următorii: Simuţ Ioan, Dunieş
Florian, Popa Floare, Popa Mihai, Stenpin Ioan şi soţia Şulec
Roza, Zifcsak Roza, Zifcsak
Gheorghe, Zifcsak Catalina,
Daniel Karoly, Daniel Catalin
căs. Balek Carol, Daniel Iosif,
Daniel Ştefan, Coleneac Maria, văduva lui Peneac Martin,
Zetocha Pavel, Mondek Istvan,
Gubani Iosif, Venter Gheorghe
a Toderii Boşcor, Daniel Pal.
(8157)

PRESTĂRI SERVICII
l Renovez acoperişuri, faţade,
dulgherie, izolaţii, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparaţii,
0741/38-19-59. (2002)
l Execut acoperişuri, reparaţii,
dulgherie, izolaţii, faţade, monumente istorice, construcţii,
0758/85-05-35. (T.2039)
l Meseriaş, prestez la domiciliu lucrări de construcţii A-Z, reparaţii, 0742/35-31-13. (T.2038)
l Repar rolete, execut jaluzele,
plase de ţânţari, 0745/57-7390. (T. 8128)

motivant.
Informaţii la tel. 0722/3260-91.

(937)

Titular: Luca Ionuţ Bogdan
anunţă publicul interesat asupra
declanşării etapei de încadrare cf. H.G. 1076/2004 privind
procedura evaluării de mediu
pentru planuri şi programe, în
vederea obţinerii avizului de
mediu pentru: PUZ, PUD parcelare teren localitatea Oradea,
nr. CF 175964; 175863; 175870;
175907; 175869; 175867; 175906;
175891; 175864; 175889; 175829;
174793; 175887, jud. Bihor.
Prima versiune a planului  poate fi consultată  la sediul - A.P.M.
Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr.
25/A din data 1.02.2019, între
orele 9.00 – 14.00.
Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii şi sugestii, până în data de 20 februarie
2019, la A.P.M. Bihor, Oradea,
Bd. Dacia, nr. 25/A, e-mail apm@
apmbh.ro în zilele de luni –vineri,
între orele 9.00-14.00.
(946)

Titular S.C. BUCIU S.R.L. prin
SUNDAS VASILIS, cu sediul în judeţul Bihor, municipiul Oradea, str.
B-dul Dacia nr. 53, bl. AN 49, ap.
14, anunţă publicul interesat asupra
declanşării etapei de încadrare cf.
HG 1076/2004 (actualizat) privind
procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe, în vederea
obţinerii avizului de mediu pentru
„P.U.Z. – CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ, CLĂDIRE
ADMINISTRATIVĂ,
ANEXĂ
(FILIGORIE), PISCINĂ şi ÎMPREJMUIRE TEREN”, în comuna Paleu, sat Săldăbagiu de Munte,
nr, cad: 58626, 58627 şi 58354, jud.
Bihor.
Prima versiune a planului   poate
fi consultată la sediul A.P.M. Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A
din data 05.02.2018, între orele
9.00–14.00. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi
sugestii, până în data de 27.02.2019,
la A.P.M. Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, e-mail office@apmbh.
anph.ro, în zilele de luni –vineri, între orele 9.00-14.00.
(954)

ANUNŢ PUBLIC
FRESH
NATURFRUCT
S.R.L. cu sediul social în mun.
Oradea, str. Bradului, nr. 25,
ap. 8, jud. Bihor, J05/2679/2018,
C.U.I. 33281077, solicită de la
Agenţia de Protecţie a Mediului,
obţinerea autorizaţiei de mediu
pentru obiectivul (activităţile):
caen 4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor, amplasat
în sat Oşorhei, comuna Oşorhei,
Strada 1, nr. 241, jud. Bihor.
Persoanele fizice sau juridice
interesate, pot depune eventuale
contestaţii sau sugestii, la sediul
A.P.M. Bihor, B-dul Dacia, nr.
25/A, Oradea, jud. Bihor, telefon: 0259/44-45-90.
(953)

Vă aşteptăm şi în centru!

l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, deplasare, reparații, 0759/11-96-64.
(T.2066)

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

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 09.0016.00, 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 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.

