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Neputincioşi în faţa

destinului,

plecăm

frunţile

şi sărutăm mâinile celei care



a fost iubita noastră soţie şi
Ne despărţim cu dure-

re de dragul nostru tată, socru,
bunic şi străbunic,
RUDOLF LAKATOS,

mamă,
în vârstă de 76 ani, din Oradea. Preţuirea şi recunoştinţa, dorul şi amintirea ei dra-

avea loc în Husasău de Criş, joi,

gă vor dăinui mereu în inimile

14 februarie 2019, ora 13.00, la

noastre. Înmormântarea are

capelă. Dumnezeu să-l odih-

loc azi, 13 februarie 2019, ora

nească în pace. Fiica Valerica,

15.00, din Capela Haşaş, Cimi-

ginerele Andrei, nepotul An-

tirul Rulikowski. Familia îndu-

drei. (8392)

rerată.

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 adre-

În aceste momente de

mare tristeţe, suntem alături de
domnul director Alin Iacobescu, în marea durere pricinuită
de decesul mamei sale. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

MARIA LEGIAN,

de 76 ani. Înmormântarea va

În atenţia cititorilor



Sincere

condoleanţe

famili-

ei îndurerate. Colectivul S.C.
Transgex S.A. (8397)



Suntem alături de voi

Cami şi Teo, la marea durere
pricinuită de decesul tatălui şi
socrului drag. Sincere condoleanţe. Diana şi Răzvan Aron.
(8399)

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

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

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând vin roşu, 1 litru/6 lei.
Tel. 0359/80-13-10. (T.8267)
 Vând pat de masaj (Ceragem), în stare foarte bună. Tel.
0743/21-58-56. (8329)

 Vând maşină de spălat, aragaz cu butelie, pat o persoană,
0771/58-71-62. (tv)

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

PIERDERI
 Pierdut anexa la certiﬁcatul
de înregistrare pentru sediu social, emis de ORC Bihor, pentru S.C. Scatman Prest S.R.L.,
J05/1116/1995, CUI 7574310.
O declarăm nulă. (8414)

PRESTĂRI SERVICII
 Reparații acoperișuri sau de
urgență montaj tablă, reducere
20%, 0731/26-37-67. (T. 2094)

Întreprindere Individuală, de pe
strada Republicii nr. 27-29, lângă

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

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

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

 Vând apartament 3 camere,
transformat spaţiu comercial, parter, Nufărul, negociabil.
0772/08-56-12. (T.8176)

între orele 16.00-18.00.

deplasa-

re, reparații, 0759/11-96-64.
(T.2066)
 Renovări, zugrăveli, tencuieli, acoperişuri, termoizolaţii,
curăţat coşuri fum, mici reparaţii. 0744/11-71-11.

ANGAJĂRI
cofetar, patiser şi ajutor patiser, salarizare deosebită plus

0740/15-35-65. (8221)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 20 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

VÂNZARE AP. LA CASĂ

 Vând teren 1360 mp, Paleu,
str. Liniştei nr. 27-29, 0771/0287-28. (T.8364)

vopsitorii,

COMCAS LJ 2000 S.P.R.L.,
cu sediul în Satu Mare, str.
Ioan Slavici, nr. 13, jud. Satu
Mare, administrator/lichidator
judiciar anunţă organizarea următoarelor licitaţii publice, cu
strigare pentru vânzarea bunurilor:
S.C. MITCRIS S.R.L.
- autovehicul Renault Symbol
BH-10-USO, an fabricaţie 2007,
la preţul de 3.400,00 lei;
- autovehicul Renault Megane
BH-10-KLC, an fabricaţie 2006,
la preţul de 4.050,00 lei;
- 10 biciclete electrice three
whell, la preţul de 499,50 lei/
buc.
Preţurile nu includ TVA.
Licitaţiile se organizează la sediul lichidatorului, în ﬁecare zi
de miercuri, ora 13.00, începând
cu data de 27.02.2019.
Toate licitaţiile au loc la sediul lichidatorului situat în Satu
Mare, str. I. Slavici, nr.13.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul lichidatorului situat în Satu Mare, str. I. Slavici,
nr.13 sau la tel. 0261/71-15-16.
(961)

 Vând apartament 2 camere, PB, et. II, Rogerius. Tel.
0771/04-57-50. (tv.)

VÂNZĂRI TERENURI

terase,

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

 Vând apartament 2 camere,
parter, Ioşia, str. Lăpuşului. Tel.
0743/94-02-87. (T.8177)

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

dulgherie, izolații, jgheaburi,

avantaje. Tel. 0774/69-35-59,

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEȚ

 Renovez acoperișuri, fațade,

 Repar aragaze avantajos, la
domiciliul clientului. 0745/2243-73. (8318)

rea în ediţia de a doua zi.

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

90. (T. 8128)

 Angajăm cofetar şi ajutor

CEC Salonta. Anunţurile vor apă-

 P.F. vând apartament 2 camere, tip X, et. 1, pe mijloc,
complet amenajat. Se vinde
nemobilat, preţ negociabil. Tel.
0754/04-97-77. (8354)

plase de ţânţari, 0745/57-73-

 Mansardări acoperișuri,
reparații generale, deplasare oriunde, reducere 20%,
0742/35-31-13. (T. 2095)

Vă aşteptăm şi în centru!

seze către SZABO L. MARIA

 Repar rolete, execut jaluzele,

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.

