14 Publicitate
În atenţia cititorilor
din Salonta!
Persoanele care doresc să dea
anunţuri de mică publicitate

Luni, 11 februarie 2019

l S.C. ELTREZ S.R.L. cu sediul în Oradea, B-dul Dacia,
nr. 110, J05/201/2005, C.U.I.
17183379 pierdut certificat de
înregistrare şi anexe. Le declarăm nule. (8290)

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. 2 CAMERE
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,
Nufărul. Tel. 0771/29-52-57.
(tv)

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

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând vin roşu, 1 litru/6 lei.
Tel. 0359/80-13-10. (T.8267)
l Vând avantajos mobilă, cafetiere cu filtru şi espresso, rame
pentru tablouri, aragaz portabil
cu 2 ochiuri şi 2 butelii, saci
dormit, cuverturi. Tel. 0765/6685-86. (8247)
l Vând mere de calitate cu
servirea la domiciliul clientului,
preţ 2,5 lei/kg, mimim 6 kg. Tel.
0745/40-67-27. (2075)

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

PRESTĂRI SERVICII
l Zugrăveli, tencuieli, acoperişuri, termoizolaţii, curăţat coşuri fum, placări polistiren, mici
reparaţii. 0744/11-71-11. (2079)

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)
l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, deplasare, reparații, 0759/11-96-64.
(T.2066)
l Meseriaş, execut toate tipurile de lucrări în construcţii. Tel.
0745/90-17-57. (8236)

ANGAJĂRI
l Căutăm ospătari și ajutor bucătărie pentru sală de nunți în
Băile Felix. Tel. 0744/160.945
l Angajăm cofetar şi ajutor
cofetar, patiser şi ajutor patiser, salarizare deosebită plus
avantaje. Tel. 0774/69-35-59,
0740/15-35-65. (8221)

COMPANIE

Titular: S.C. ALIEN CONCEPT ELECTRONICS S.R.L.,

angajează

anunţă publicul interesat asupra
declanşării etapei de încadrare cf.

CAMERISTĂ,
muncă în echipă, salariu
motivant.

(937)

S.C. CONSTRUCŢII
BIHOR S.A. ORADEA
ANGAJEAZĂ:

Informații
la
telefoanele
0259-417.512,
0259-417.513,
0741/333050, sau la sediul firmei
pe str. Berzei, nr. 4, Oradea.
(966)

l Vând teren 3.850 mp Oradea, str. Izvorului-capăt. Tel.
0730/01-82-73. (T. 8295)

VÂNZĂRI AUTO
l Vând Logan nou, 09 TCE,
alb, 8500 euro. Tel. 0745/3909-35. (T.8299)

deschis lângă Teatrul de Stat din Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 2, de luni

CUMPĂR AUTO

până joi între orele 09.00 - 18.00, vineri între orele 09.00-16.00, şi duminica,

l Pierdut certificat constatator pentru sediul social al
MERBAU DECO S.R.L., C.U.I.
36601451. Îl declarăm nul.
l S.C. BALAEROS PROD
COMPANY S.R.L. ORADEA,
str. Aluminei 33, pierdut certificatul de înregistrare fiscală la
O.R.C. nr. J05/995/1992, plus
anexe, C.U.I. RO 61873. Le
declar nule. (8289)

COMERCIAL

SPAŢIU

(MAGAZIN

PENNY), în loc. Oşorhei, cad.
60163 Oşorhei”.
Prima versiune a planului  poate

de 26 februarie 2019, la A.P.M.

VÂNZARE TERENURI

PIERDERI

CONSTRUIRE

CERINŢE:
experienţă; seriozitate.

l Vând casă în satul Topești,
comuna Drăgești. Tel. 0747/4226-88. (tv)

l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni. Tel. 0746/5120-57. (8228)

–

fi consultată  la sediul A.P.M. Bi-

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

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

avizului de mediu pentru „PUZ

r LUCRĂTORI
ÎN CONSTRUCŢII
(DULGHERI, FIERARI,
TÂMPLARI,
INSTALATORI,
ELECTRICIENI, ZIDARI)

Vă aşteptăm şi în centru!

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEȚ

evaluării de mediu pentru planuri
şi programe, în vederea obţinerii

Informaţii la tel. 0722/3260-91.

H.G. 1076/2004 privind procedura

Anunţurile de publicitate pot fi depuse şi achitate şi la Punctul de preluare

între orele 16.00-18.00.

hor, Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A
din data de 8 februarie 2019, între
orele 9.00–14.00. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până în data
Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr.
25/A,

e-mail:

office@apmbh.

anpm.ro,  în zilele de luni –vineri,
între orele 9.00-14.00.
(963)
Alegerea Reprezentantului
Sucursalei Oradea C.A.R.
C.F.R. CLUJ
Candidaturile vor fi depuse prin cereri scrise la sediul
C.A.R. C.F.R. CLUJ din ClujNapoca, B-dul 21 Decembrie
1989, nr. 49, ap. 2-3.
Cererea trebuie însoţită de copie C.I., C.V., cazier fiscal, cazier judiciar şi se depun personal,
sau prin poştă până la data de
08.02.2019 (data poştei).
Condiţii pentru a dobândi calitatea de reprezentant de Sucursală pentru membrii C.A.R.: au
vârsta minimă de 21 ani, au cel
puţin 3 ani vechime ca membru
la C.A.R. C.F.R. CLUJ, în perioada ultimilor 3 ani, să-şi fi
achitat obligaţiile lunare datorate faţă de C.A.R. C.F.R. CLUJ,
să nu aibă antecedente penale în
domeniul administrării şi gestionării valorilor materiale şi băneşti.
(965)

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.

