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.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

l Urgent apartament 2 camere, PB, etaj 4/4, acoperiş, amenajat, 0770/38-97-09. (tv)
l Vând apartament 2 camere,
ultracentral, cu toate dotările,
et. II, lift, aproape de şcoală
şi liceu. Tel. 0359/44-77-82.
(9023)

CUMPĂR AP. 2 CAMERE

l Cumpăr apartament 2 camere, Piaţa Decebal, cu vedere
spre Criş, 0359/44-77-82. (tv)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

l Apartament 3 camere, transformat spaţiu comercial, parter,
Nufărul, negociabil. 0772/0856-12. (T.8839)
l Vând apartament 3 camere,
Nufărul. Tel. 0771/29-52-57.
(tv)

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 sau schimb casă în
Viişoara. Tel. 0740/39-60-79.
(8949)

VÂNZĂRI TERENURI

l Vând teren extravilan și intravilan, comuna Sîntandrei.
0756/02-13-41. (tv.)

VÂNZĂRI SPAȚII

l Vând spațiu comercial, central, 20 mp. Tel. 0729/32-08-16.
(2166)

ÎNCHIRIERI garsoniere
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CUMPĂR AUTO

CUMPĂR DIVERSE

l Cumpăr autoturisme pentru
Programul Rabla. Asigur transport şi radiere. Tel. 0745/7026-08. (T.8900)

l Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.8856)

l Cumpăr auto pentru Programul Rabla. Ofer transport, radiere. 0744/58-17-76, 0740/5204-64. (8912)
l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni. Tel. 0746/5120-57. (8963)

VÂNZĂRI ANIMALE
l Vând şuldei, scroafe şi porci
graşi. Tel: 0747/345.538.
l Vând capre cu iezi. Informaţii
la telefon 0770/18-28-97. (tv)

PIERDERI
l Pierdut certificat constatator
aparţinând S.C. de Achiziţii,
Producţie, Comerţ şi Servicii
Crinul SRL, Sînmartin, CUI
107083, J05/2037/1991. Îl declarăm nul. (9003)
l Pierdut certificate constatatoare aparţinând GEANALEX SRL CUI 22246996
J05/2043/2007, sediu, terţi. Le
declarăm nule.
l Pierdut carnet şi legitimaţie
transport student, pe numele
Diculescu Adelina Patricia, eliberate de Facultatea de Ştiinţe Economice. Le declar nule.
(9017)
l Subscrisa S.C. Comodi Prod
S.R.L., cu sediul în Oradea,
str. Nojoridului, nr. 24, CUI RO
63572, J05/196/1992, declarăm pierdut certificatul constatator nr. 4015/26.01.2016, emis
de către ONRC Bihor, pentru
punctul de lucru din Oradea,
str. Nufărului, nr. 9, parter, bloc
D 139, jud. Bihor. Îl declarăm
nul. (8999)

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti ţesute. Tel. 0359/4356-61. (tv)
l Vând seminţe lucernă, ghizdei, baloţi rotunzi. Tel. 0740/4516-15. (8840)
l Vând mobilă, aragaz portabil, saci dormit, cafetiere, rame
tablouri, cuverturi, 0765/66-8586. (tv)

l Închiriez garsonieră, str. Vlădeasa, utilată, mobilată. Tel.
0746/46-80-97. (tv.)

ÎNCHIRIERI SPAŢII

l Dau în chirie depozit (hală)
200 mp cu apă, curent, internet, situat în sat Mizieş nr. 106.
Tel. 0784/73-61-61. (tv)

VÂNZARI AUTO

l Vând Ford Mondeo II, 2000
cmc, argintiu, în perfectă stare,
2.500 euro, uşor negociabil.
Tel. 0766/52-06-70. (9015)

l Cumpărăm antichităţi, mobilă, tablouri, ceasuri, obiecte populare, sticle de sifon. 0744/1283-06. (T.8881)

AFACERI
l Renovez faţade polistiren,
decorativă, interioare de lux,
pentru Paşte, cu materialele mele, profi, 0744/11-71-11.
(8808)

PRESTĂRI SERVICII
l Reparaţii acoperişuri sau de
urgenţă montaj tablă, reducere
20%. 0755/46-85-75. (T.2148)
l Mansardări, acoperişuri, reparaţii generale, deplasare oriunde, reducere 20%. 0742/3531-13. (T.2149)
l Prestez la domiciliu lucrări
de interior/exterior, reducere
pensionari 15%. 0721/40-2461. (T.2150)
l Meseriaş execut acoperişuri,
reparaţii, ţiglă ceramică, dulgherie, montez Lindab, zugrăveli. 0746/93-26-51. (8907)
l Renovez acoperişuri, faţade,
dulgherie, jgheaburi, terase,
vopsitorii, reparaţii, 0756/5483-18. (T.2162)
l Renovez acoperişuri, faţade, dulgherii, izolaţii, jgheaburi, terase, vopsitorii, deplasare, reparaţii, 0759/11-96-64.
(T.2164)

ANGAJĂRI
l Angajăm muncitori necalificaţi producţie, patiser, cofetari, brutari. Salariu foarte bun
+ decontare transport. Tel.
0774/69-35-59. (8703)
l Angajăm vânzătoare magazine produse cofetărie-patiserie, salar foarte bun. 0741/2030-47, 0776/69-35-59. (8830)
l S.C. angajează manipulant
mărfuri. Informaţii suplimentare la tel. 0727/13-33-05 sau la
sediul firmei în Oradea, str. Gutemberg, nr. 24. (8951)
l Angajez femeie pentru menaj, 0721/67-05-17. (tv)

Administrația Bazinală
de Apă Crișuri,

cu sediul în Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, jud Bihor,
organizează concurs pentru
ocuparea funcțiilor contractuale
temporar vacante de execuție, pe
perioadă determinată după cum
urmează:
- inginer Ecolog COR 213304
din cadrul S.G.A. Bihor - Sistem
Hidrotehnic Canal Colector Criș
Negru;
- inspector de specialitate
în gospodărirea apelor COR
(213307) din cadrul S.G.A. BihorCompartiment Inspecția Bazinală
de Apă.
Pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție, pe perioadă nedeterminată de:
- inginer Ecolog COR 213304
din cadrul S.G.A. Bihor - Compartiment Gestiune Monitoring
Protecția Resurselor de Apă, conform temeiului legal H.G. 286/2011.
Pentru participarea la concursul
pentru posturile de inginer ecolog
candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții specifice:
- studii superioare în domeniul:
ingineria mediului.
Pentru participarea la concursul
de Inspector Specialitate în Gospodărirea Apelor, candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții
specifice:
- studii superioare în domeniul:
hidrotehnică, energetică, chimie,
inginerie chimică, ingineria mediului, îmbunătățiri funciare, juridic,
hidrologie, geodezie, științele mediului.
Concursurile pentru posturile de
Inginer Ecolog și Inspector Specialitate în Gospodărirea Apelor se vor
desfășura astfel:
Proba scrisă în data de 08.04.2019
ora 10.00 la sediul S.G.A. Bihor, str.
Atelierelor, nr. 8, localitatea Oradea;
Interviu în data de 12.04.2019
ora 10.00 la sediul S.G.A. Bihor, str.
Atelierelor, nr. 8, localitatea Oradea.
Dosarul va cuprinde următoarele
documente: cerere de înscriere la
concurs/examen, adeverință de la
medicul de familie, cazier judiciar,
curriculum vitae, copie după carte
de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copie după
carnetul de muncă sau, după caz,
adeverințe care atestă vechimea în
muncă, în specialitate/meserie.
Dosarele se depun din data
de 18.03.2019 până în data de
01.04.2019, după următorul program: Luni – Joi orele 8.00 - 15.00
Vineri orele: 8.00 - 13.00 la secretariatul unității, strada Ion Bogdan,
nr. 35, Oradea.
Informații suplimentare la secretarul comisiei, telefon 0259/44-2033 int. 209.                               (1063)

Administrația Bazinală
de Apă Crișuri,

cu sediul în Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, jud. Bihor,
organizează concurs pentru
ocuparea funcțiilor contractuale
temporar vacante de execuție, pe
perioadă determinată de:
- Agent Hidrotehnic COR
(711915) din cadrul S.G.A. Bihor –
SH Ier - Formația Săcueni.
Număr posturi : 1
Pentru participarea la concursul de: Agent hidrotehnic din cadrul Formației de lucru: Săcueni,
candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții specifice:
- studii medii;
- avantaj: calificare/experiență în
domeniul de gospodărire a apelor.
Concursul pentru postul de Agent
Hidrotehnic se vor desfășura astfel:
Proba scrisă în data de 02.04.2019
ora 10,00 la sediul S.G.A. Bihor, str.
Atelierelor, nr. 8, localitatea Oradea;
Interviu în data de 08.04.2019
ora 10.00 la sediul S.G.A. Bihor, str.
Atelierelor, nr. 8, localitatea Oradea.
Dosarul va cuprinde următoarele
documente: cerere de înscriere la
concurs/examen, adeverință de la
medicul de familie, cazier judiciar,
curriculum vitae, copie după carte
de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copie după
carnetul de muncă sau, după caz,
adeverințe care atestă vechimea în
muncă, în meserie.
Dosarele se depun din data
de 19.03.2019 până în data de
26.03.2019, după următorul program: Luni – Joi orele 800 - 1500
Vineri orele: 800 - 1300 la secretariatul unității, strada Ion Bogdan,
nr. 35, Oradea. Informații suplimentare la secretarul comisiei, telefon 0259/44-20-33 int. 209. (1064)

S.C. CONSTRUCŢII
BIHOR S.A. ORADEA
ANGAJEAZĂ:
LUCRĂTORI
ÎN CONSTRUCŢII
(DULGHERI, FIERARIBETONIŞTI, ZIDARI, MUNCITORI NECALIFICAŢI)
CERINŢE:
experienţă;
seriozitate.
Informații la telefoanele
0259-417.512,
0259-417.513,
0741/333050  sau la sediul firmei
pe str. Berzei, nr. 4, Oradea.
(1057)

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.

