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 Draga noastră mamă, BLAGA MONICA, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 50 de

Vineri, 29 martie 2019
l Vând livadă de meri, în Ferma Paleu. Tel. 0744/78-80-16.
(T.2185)
l Vând teren 1200 mp în Cihei, lângă str. Principală, teren
intravilan de 600 mp în Cihei,
aproape de Centura Nufărul.
Tel. 0723/22-15-15. (9267)

VÂNZĂRI SPAŢII
l Vând spaţiu comercial, central, 20 mp. 0729/32-08-16.
(2166)

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)

tea „La mulţi ani”! În fiecare zi

l Închiriez plăcintărie, 0773/7138-54. (9288)

îi mulţumim lui Dumnezeu că

VÂNZĂRI AUTO

ani, îţi urăm cu toată dragos-

exişti. Pati şi tati. (9259)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

l Vând Skoda Octavia an
2003, diesel, 1700 euro, negociabil, 0740/27-77-61. (tv)

l Vând apartament 2 camere, PB, et. II, Rogerius. Tel.
0771/04-57-50. (tv.)
l Vând apartament 2 camere,
X mare. Tel. 0770/11-54-76.
(9131)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
l Apartament 3 camere, transformat spaţiu comercial, parter,
Nufărul, negociabil. 0772/0856-12. (T.8839)

VÂNZĂRI CASE ORADEA
l Vând casă trei camere şi de-

CUMPĂR AUTO
l Cumpăr auto pentru Programul Rabla. Ofer transport, radiere. 0744/58-17-76, 0740/5204-64. (8912)
l Cumpăr auto pentru Rabla.
Transport şi documentaţie gratuit. 0752/19-29-25. (9174)
l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni şi de Anglia. Tel.
0746/51-20-57. (9232)

ţiu comercial cu garsonieră la
etaj, teren 500 mp, zona Calea
Aradului. Tel. 0726/39-96-39.
(9294)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
l Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie, la cheie, Budureasa,
0741/21-47-34. (tv)

l Vând casă cu anexe în
Şerghiş. Tel. 0744/24-73-09.

l Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0745/22-43-73. (T.9034)

l Pierdut certificat constatator
emis conform declaraţiei nr.
81435 din 26.10.2018, privind
activităţi la terţi, aparţinând
firmei S.C. Atractiv Construct
Montaj S.R.L.-D, RO 3602911,
J5/922/2016. Îl declar nul.
(9297)

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

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând butelie gaz, cuptor
electric în garanție, 48 litri,
puțin folosit și calculator. Tel.
0770/10-40-48. (2192)
l Vând mulgătoare nouă,
cultivator+semănătoare
pe
4 rânduri, Dacia Break. Tel.
0755/90-68-57. (9227)
l Vând aragaz Zanussi, 4
ochiuri, în stare foarte bună.
Tel. 0770/10-32-53. (9226)
l De vânzare vin alb şi roşu,
din Valea Ierului. Tel. 0745/4519-89. (9168)

CUMPĂR DIVERSE

l Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.
l Cumpăr discuri de pick-up.
0723/01-12-06. (9091)
l Cumpărăm antichităţi, mobilă, tablouri, rame, obiecte populare, sticle de sifon, 0744/1283-06. (9290)

DIVERSE
l Cedez loc de veci. Informaţii
tel. 0722/30-17-57. (9275)

PRESTĂRI SERVICII
l Renovez acoperişuri, faţade,
dulgherie, jgheaburi, terase,
vopsitorii, reparaţii, 0756/5483-18. (T.2162)
l Execut acoperişuri, dulgherie, ţiglă ceramică, montez
Lindab, diferite reparaţii case
şi blocuri, preţ avantajos. Tel.
0746/93-26-51. (9251)

l Toaletez pomi şi stropesc.
Tund trandafiri şi tuia. 0744/1753-38. (T.8930)

ANGAJĂRI
l Producătoare de huse pentru canapele angajează cusătoare /cusători cu sau fără
experiență. Pentru detalii telefon : 0770 115 222 sau 0741
420 796.
l Angajăm muncitoare în
patiserie. Salar foarte bun.
0774/69-35-59. (9248)
l Angajăm vânzătoare magazin produse patiserie-cofetărie-panificaţie. Salar foarte
bun. 0741/20-30-47. (9249)
l Angajez pensionar sănătos
pentru asistent igienă personală, pe termen lung, 0766/4890-16. (9256)

CITAŢII
l Bulzan Ioan, se citează la
Judecătoria Aleşd, în data de
23.05.2019, ora 9.30, în dosar
208/177/2017. (9293)

Vă aşteptăm şi în centru!

l Vând capre cu iezi. Informaţii
la telefon 0770/18-28-97. (tv)
l Vând purcei de 8-10 săptămâni, Mangaliţă şi Marele -alb.
Telefon 0742/54-44-60.

PIERDERI
l Pierdut certificat constatator
de la Registrul Comerţului, a
Intreprinderii Individuale Muşat
Luminiţa Claudia, din comuna
Curăţele sat Beiuşele, nr. 190,
având CUI 37640602. Îl declar
nul. (9274)

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 09.00-16.00, 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 martie în cotidianul „Crişana”.


TALON ANUNŢ

(9253)

VÂNZĂRI TEREN
l Vând teren 2200 mp, intravilan, eventual şi parcelat, situat
în Cihei, la 500 m de staţia de
autobuz. Tel. 0721/18-99-13,
0259/41-21-59, 0359/23-72-44.
(9238)

l Vând butelie aragaz, bicicletă pentru copii 8-10 ani, stare
foarte bună, motor electric monofazic 1,7 kw. Tel. 0745/8758-02. (9278)

VÂNZĂRI ANIMALE

Crestur, com. Abrămuţ 126,
9110)

l Eliminarea umidităţii, igrasiei
la clădiri, cu tehnologie modernă. 0744/87-88-08.

l Vând coasă mecanică rotativă de 1,85 m. Tel. 0722/82-2283. (T.9141)

l Vând casă cu grădină sat
negociabil. 0766/31-31-83. (T.

l Vând saltea Elixor Professional (Elixor medical), preţ convenabil. 0766/31-31-83. (T. 9109)

VÂNZĂRI PIESE-UTILAJE AUTO

pendinţe cu încă 2 camere la
demisol, plus lângă casă spa-

l Persoană Fizică Autorizată
Matei Camelia Iustina, cu sediul
în Alparea, comuna Oşorhei,
nr. 334, judeţul Bihor, având nr.
înregistrare F5/457/13.02.2012,
CUI 29695410, declar pierdute
şi nule certificatele de înregistrare şi certificatele constatatoare. (9285)

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.

