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.
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.

URĂRI
l La buchetul vieţii tale, dragul
nostru ginere, DANIEL COTEŢIU, a mai înflorit o floare şi noi
din tot sufletul îţi dorim un călduros „La mulţi ani!”, sănătate,
bucurii şi fericire, alături de soţia ta dragă Flavia şi adorata ta
fiică Jessica-Maria. Socrii Maria şi Gheorghe, cumnatul Flavius, părinţii tăi, Maria şi Flore
şi fratele tău Florin. (8662)

CUMPĂR APARTAMENT
l Cumpăr contract locuinţă
sau îngrijesc familie contra locuinţă. Tel. 0742/42-81-38. (tv.)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
l Vând apartament 3 camere,
confort I, et. II, cărămidă, intrări separate, H. Ibsen-Calea
Aradului. Tel. 0773/87-99-74.
(8755)

VÂNZARE CASĂ ORADEA
l De vânzare casă la curte, str.
Traian Moşoiu, nr. 11, ap. 6. Tel.
0771/35-10-95. (tv)
l Vând urgent casă mare,
singur în curte, 5 camere.
0773/81-40-72. (T.8719)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEȚ
l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
l Vând casă cu grădină mare
în Biharia. Tel. 0771/66-12-94.
(8663)

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren intravilan, 2.183
mp, în Cihei-Sânmartin situat
la 500 m de ultima staţie de autobuz din deal. Preţ avantajos.
Tel. 0721/18-99-13, 0259/4121-59, 0359/23-72-44. (8685)
l Vând teren 1.200 mp în Cihei, lângă str. Principală, teren
intravilan de 600 mp în Cihei,
aproape de Centura Nufărul.
Tel. 0723/22-15-15. (8721)
l Vindem pădure în hotarul comunei Boianu Mare, judeţul Bihor-Ocolul Silvic Marghita, cu
suprafaţă de 6,52 hectare (ha).
Date tehnice: vârsta 85 ani,
volum la hectar 260 mc, preţ
3900 euro/hectar, negociabil.
Tel. 0743/79-84-27, 0265/2218-70. (8741)

ÎNCHIRIERI
l Primesc o domnişoară în
chirie, zona Magheru. Tel.
0733/14-25-92. (T. 8704)
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ÎNCHIRIERI SPAŢII

l Dau în chirie spaţiu comercial, în suprafaţă de 300 mp, 2
etaje, situat în zona Primăriei.
Tel. 0752/91-00-99. (8657)

VÂNZĂRI PIESE AUTO

l Vând piese auto pentru Citroen BX 19: pompă injecţie,
electromotor, capotă faţă, spate, faruri faţă, stopuri spate. Tel.
0748/13-80-40. (8653)

CUMPĂR AUTO

l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni. Tel. 0746/5120-57. (8673)

PIERDERI

l Pierdut certificat medic specialist Medinică internă, pe numele Husti Adrian Ionuţ, eliberat de Ministerul Sănătăţii (DSP
Bihor). (8746)
l Dispărut din maşina Renault
– BH 11 ZIN, parcată la domiciliu, Mădăras nr. 317, în perioada 26.02.2019, ora 20.00
– 27.02.2019, ora 10.00, mapă
neagră cu acte importante,
în original şi copii, pe numele
Zifciac Anton (buletin identitate, card de sănătate şi altele).
Găsitorul este rugat să anunţe
cea mai apropiată secţie de poliţie sau la adresa din buletin.
0771/30-33-16. (8747)
l S.C. Ayawaska S.R.L., C.U.I.
37262248, J5/567/28.03.2017,
am pierdut carte de intervenţie, declaraţie instalare registru special de la AMEFA 100 S
cu seria ED 412785. Le declar
nule. (8757)
l Pierdut certificat înregistrare Tăut Florian Dumitru Intreprindere Individuală, CUI
30119527, F5/129/2012. Îl declar nul. (8761)

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând urgent cărămidă din
demolări. Tel. 0744/39-49-07.
(tv)
l Vând cositoare pe benzină ALKO BC 125, stare foarte
bună, covată veche din lemn
1,20x0,40 şi covată 0,90x0,35,
stare bună. Tel. 0723/23-71-16.
(tv.)
l Vând biciclete 26, 28, 5
găini+cocoş, drujbă, 150 lei,
0746/71-72-50. (tv.)
l Vând fân balotat, lemne de
fag, pălincă. Tel. 0771/59-2647, 0771/59-32-69. (8549)

l Vând colţar format din 5 corpuri extensibil, puţin folosit,
preţ 650 lei, sufragerie formată
din 3 corpuri suspendate, pe picioare, preţ 1.100 lei, vană baie
jacuzzi, puţin folosită, preţ 550
lei. Tel. 0748/13-80-40. (8652)
l Vând orgă electronică. Tel.
0259/42-14-81, (p.s. plec din
ţară). (tv.)

CUMPĂR DIVERSE

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

VÂNZĂRI MOBILĂ

l Vând canapea extensibilă.
Tel. 0359/45-33-23. (8602)

PRESTĂRI SERVICII

l Meseriaş, execut toate tipurile de lucrări în construcţii. Tel.
0745/90-17-57. (8682)
l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, deplasare, reparații, 0759/11-96-64.
(T.2066)
l Mansardări acoperişuri, reparaţii generale, dulgherie, deplasare oriunde, 0756/54-8318. (T.2118)
l Zugrăvit, podele laminate. Seriozitate maximă. Tel.
0771/52-27-41. (8503)
l Doamnă, 56 ani, îngrijesc
persoane vârstnice, copii, fac
curăţenie.
0742/97-26-89.
(8658)
l Repar aragaze avantajos, la
domiciliul clientului. 0745/2243-73. (8318)

ANGAJĂRI

l Angajez şofer pe rabă 16
tone, în zona Salonta. Informaţii, tel. 0742/07-57-59, Neag
Sorin. (8672)
l Angajăm muncitori necalificaţi producţie, patiser, cofetari, brutari. Salariu foarte bun
+ decontare transport. Tel.
0774/69-35-59. (8703)

DIVERSE

l Caut tractorist cu tractor pentru aratul unui teren de 27 ari
în localitatea Ianca, comuna
Diosig. Plătesc foarte bine. Tel.
0359/17-41-58,
0259/43-5443. (8711)

MATRIMONIALE

l Domn, 68
ani, dorește
doamnă singură, siluetă, liceu.
SMS-uri 0743/99-71-00. (tv)

l Domn, caut doamnă singură,
maxim 56 ani, pentru relaţie.
0756/39-84-30. (T.8655)

CITAŢII

l Darina Trade S.R.L.,
J05/3730/1993, RO 495970, cu
sediul în Oradea, str. Republicii, nr. 15, este chemată la Judecătoria Oradea, camera 8, în
ziua de 18 martie 2019, complet C2 civil, ora 8.30, în calitate de pârâtă (debitor), în proces
cu Unioil S.R.L., în calitate de
reclamantă (creditor), nr. dosar
154/271/2019. (8737)
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bihor

- anunţă publicul interesat că,
în urma parcurgerii etapei de încadrare conform prevederile H.G. nr.
1076/2004, „PUZ – CONSTRUIRE SPAŢII COMERCIALE”, propus a fi realizat în com. Tileagd,
sat. Tileagd, str. Trandafirilor, nr.
15, nr. cad. 52126, jud. Bihor, titular: S.C. SMART TOTAL S.R.L.,
cu sediul în comuna Sîntandrei, str.
Brutăriei, nr. 521/11, judeţul Bihor.
Comitetul Special Constituit întrunit a decis încadrarea planului
în categoria celor pentru care nu
este necesară evaluarea de mediu,
planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia
etapei de încadrare se depun în
scris la Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bihor, Oradea, B-dul
Dacia, nr. 25/A, telefon 0259/4445-90, fax. 0259-40-65-88, până la
data de 10.03.2019.                  (1009)

INFORMARE
Această informare este efectuată de

VUŞCAN   DOINA-MARIA, str. Iuliu
Maniu, nr. 7, ap. 1, tel. 0740/0253-41, ce
intenţionează să solicite de la Administraţia Bazinală de Apă Crişuri aviz de
gospodărire a apelor pentru realizarea
lucrărilor de: „Construire casă S+P, Împrejmuire teren, amplasată în Oradea,
str. Făcliei 45 M, jud. Bihor”.
Această investiţie este nouă.
Ca rezultat al procesului de producţie
vor rezulta permanent următoarele ape
uzate: ape menajere, ce se vor evacua în
reţeaua de Apă Canal a Municipiului.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr.
107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor
pot contacta solicitantul de aviz la adresa sus menţionată.
Persoanele care doresc să transmită
observaţii, sugestii şi recomandări se
pot adresa solicitantului, str. Iuliu Maniu, nr. 7, ap. 1, tel. 0740/02-53-41, după
data de 04.03.2019.                        (1005)

BENE INTERNAŢIONAL S.R.L.

în parteneriat cu ADI ECOLECT GROUP BIHOR, responsabil pentru implementarea Sistemului de Management Integrat al
Deșeurilor (SMID), organizează
campania de colectare a deșeurilor
de echipamente electrice și electronice (DEEE) “Reciclează cu noi!”,
CAMPANIE CU PREMII.
În acest an, campania debutează
vineri, 1 martie 2019, în:
- comuna Lăzăreni, localităţile
Lăzăreni, Bicăcel, Cărăndeni, Cărănzel, Calea Mare, Gepiş, Gruilung şi Miheleu.
- comuna Holod, localităţile
Holod, Lupoaia, Vintere, Forosig,
Hodiş, Dumbrăviţa, Dumbrava şi
Valea Mare de Codru
În ziua de sâmbătă, 2 martie,
campania se va organiza în:
- comuna Ceica, localităţile Ceica, Bucium, Ceişoara, Corbeşti,
Cotiglet, Duşeşti şi Inceşti
- comuna Drăgesti, localităţile
Drăgeşti, Dicăneşti, Stracoş, Tăşad
şi Topeşti
Campania se adresează persoanelor fizice din localitățile participante şi se va derula între orele
9.00 şi 17.00.
Cetăţenii au astfel ocazia să se
debaraseze gratuit de deşeurile de
echipamente electrice şi electronice (DEEE) defecte sau pe care nu
le mai folosesc, dar continuă să
le ţina depozitate în gospodărie.
Acestea pot fi predate către angajaţii Bene Internaţional, la punctele
de colectare fixe de lȃngă primăriile comunelor de care aparţin sau
pot fi scoase la poartă de unde vor
fi ridicate de către angajaţii Bene
Internaţional. Cine nu are posibilitatea de a transporta deşeurile grele sau voluminoase, beneficiază de
ajutorul gratuit al angajatilor Bene
Internaţional.
Pentru preluarea deșeurilor voluminoase sau grele, participanții pot
solicita ridicarea de la domiciliu la
numarul de telefon 0735.333.823.
În plus, participând la această
acţiune de colectare, cetăţenii au
şansa de a câştiga unul dintre premiile oferite prin tragerea la sorţi
organizată la sfȃrşitul zilei de campanie, la sediul primăriei.
Cetăţenii care predau peste
150kg de deseuri vor cȃştiga pe loc
un premiu special!
Campania “Reciclează cu noi!”
are drept obiectiv creșterea gradului de informare și conștientizare al
populației cu privire la necesitatea
colectării selective a deșeurilor de
echipamente electrice și electronice, stimuland astfel creșterea
cantităților de deşeuri colectate selectiv și reciclate.                   (1004)

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 martie 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.

