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. 1 CAMERĂ
l Vând apartament 1 cameră,
Nufărul, lift, 32.000 euro. Tel.
0751/78-10-21. (T.9304)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
l Vând apartament 2 camere,
tip F. Tel. 0742/86-42-60. (tv)
l Vând apartament cu 2 camere, ultracentral, pe str. Simion
Bărnuțiu. Tel. 0744/78-80-16.
(T.2208)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
l Apartament 3 camere, transformat spaţiu comercial, parter,
Nufărul, negociabil. 0772/0856-12. (T.9406)

VÂNZĂRI CASE ORADEA
l Vând casă trei camere şi dependinţe cu încă 2 camere la
demisol, plus lângă casă spaţiu 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)

VÂNZĂRI TEREN
l Vând teren în Ferma Pomicolă Paleu, 5500 mp, 6 euro/mp.
Tel. 0744/78-80-16. (T.2207)
l Vând loc de casă, Podgoria nr. 244 E, cu utilităţi. Tel.
0744/47-20-65. (T.9397)
l Vând parcele casă, zona
Sântandrei. Tel. 0772/21-1945, 0773/81-30-49. (9300)
l Vând teren 1700 mp, Borşului, (zona fostele Sere),
0754/65-82-18. (tv)
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CHIRII

l Dau în chirie pe str. Tăbăcarilor, o cameră, la casă. Tel.
0722/73-53-80. (9321)

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)

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)

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând purcei de 8-10 săptămâni, Mangaliţă şi Marele -alb.
Telefon 0742/54-44-60.
l Vând şuldei de 4 luni, de circa 40-50 kg/buc, la preţ de 12
lei/kg negociabil, rasă mixtă.
Relaţii la telefon 0749/05-8139. (9351)

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând butelie gaz, cuptor
electric, în garanţie, 48 litri,
puţin folosit şi calculator. Tel.
0770/10-40-48. (2192)
l Vând bicicletă pentru copil,
maşină de spălat, aragaz cu
butelie, 0771/58-71-62. (tv)
l Vând ţuică prune curată, la
preţ convenabil. Tel. 0745/0901-86. (T.9388)
l Vând bicicletă copii BTwin
Rockrider 500, 8-12 ani, stare
foarte bună, roti de 20. Inf la tel.
0744.79.78.74.

CUMPĂR DIVERSE

l Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.8856)
l Cumpărăm antichităţi, mobilă, tablouri, rame, obiecte populare, sticle de sifon, 0744/1283-06. (9290)

PRESTĂRI SERVICII

l Execut acoperişuri, dulgherie, ţiglă ceramică, montez
Lindab, diferite reparaţii case
şi blocuri, preţ avantajos. Tel.
0746/93-26-51. (9251)

ÎNCHIRIERI TERENURI
l Închiriez grădină în Gepiu
pentru
legumicultură.
Tel.
0723/44-82-01.

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

l Repar rolete, execut plase de
ţânţari, montez rolete, pervaze.
0745/57-73-90. (T.9352)
l Zugrav-zugrăvesc 200 lei/
cameră. Tel. 0751/97-53-31.
(T.9367)
l Mansardări acoperișuri,
reparații generale, deplasare oriunde, reducere 20%,
0742/35-31-13. (T.2199)
l Prestez la domiciliu lucrări
de interior/exterior, reducere
pensionari 15 %, 0721/40-2461. (T.2197)
l Reparații acoperișuri sau de
urgență montaj tablă, reducere
20%, 0755/46-85-75. (T.2198)
l Execut reparații, vopsitorii,
mici lucrări urgente interioare,
acoperișuri.
0759/47-53-29.
(T.2201)
l Zugrăvit, podele laminate. Seriozitate maximă. Tel.
0771/52-27-41. (8503)
l Toaletez pomi şi stropesc.
Tund trandafiri şi tuia. 0744/1753-38. (T.8930)

ANGAJĂRI
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 Angajăm ajutor patiser, ajutor cofetar, ajutor brutar. Salar
foarte bun. 0774/69-35-59.
(9354)
l Angajăm brutari, patiseri,
cofetari. Salar foarte bun. Decontăm abonament transport.
0259/42-75-96,
0774/69-3559. (9355)
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 muncitori necalificaţi, salar 2.000-2.500 net. Tel.
0774/69-35-59. (9356)

DIVERSE
l Rog persoana care poate
dintr-o eroare a luat un baston
cu șnur galben, de la Magazinul
Profi de lângă gară, să îl înapoieze în magazin. Mulțumesc
mult. (tv.)
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

S.C. Estife Prest SRL,

cu sediul în sat Bocșa, jud. Sălaj,
societate în faliment CUI:25284722,
nr. Orc.J/31/149/2009, prin lichidator judiciar CII Lucaciu Maria, din
Zalău, str. Andrei Șaguna nr. 6, numit prin Sentința civilă nr. 610/2015
a Tribunalului Sălaj în temeiul art.
154 din Legea nr. 85/2014, aduce
la cunostința persoanelor interesate
că începând cu data de 17.04.2019,
timp de 10 săptămâni, în fiecare zi
de miercuri la orele 12.00, organizează la sediul lichidatorului judiciar licitație publică cu strigare în vederea vânzării în bloc a următorului
bun imobil situat în municipiul Salonta, str. Vasile Lucaciu, nr. 30, jud.
Bihor: Proprietate imobiliară compusă din 119350 mp. teren intravilan, împrejmuită cu construcții: 10
clădiri magazii, un pavilion administrativ, hala de depozitare cereale
în suprafaţă de 3600mp, fundații siloz cereale, platforme betonate.
Prețul de pornire al licitației este
de 12.700.000,00 lei, respectiv
2.800.000 eur.
Condițiile de participare la
licitație se regăsesc într-un caiet
de sarcini care poate fi achiziționat
de la sediul lichidatorului judiciar.
Informații suplimentare: telefon
0742/334-801.

(1108)

S.C. AGROMEC
BIHARIA S.A.

cu sediul în Biharia str. Szent
Peter nr. 25/a
convoacă ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR în data de 17.04.2019, ora
10.00, la sediul din Biharia,  cu
următoarea ORDINE DE ZI:
1. Raportul administratorului
privind realizarea indicatorilor
pe anul 2018,
2. Raportul de gestiune la
Bilanţul Contabil încheiat la
31.12.2018,
3. Raportul cenzorilor la
Bilanţul Contabil încheiat la
31.12.2018,
4. Aprobarea bilanţului, a contului de profit şi pierderi şi a anexelor la bilanţ,
5. Diverse.
(1109)

S.C. ORADEA
TRANSPORT LOCAL
S.A.

organizează în data de 10
aprilie 2019, licitaţie cu strigare pentru închirierea unui spaţiu
comercial în incinta Autogării
Nufărul Oradea.
Instrucţiunile de organizare a
licitaţiei pot fi procurate urmărind link-ul dedicat de pe site-ul
societăţii (www.otlra.ro/infoparteneri/anunturi) sau personal,
de la biroul tehnic-exploatare al
S.C. O.T.L. S.A.
(1112)
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
ORADEA
organizează licitaţie publică
cu strigare – Sesiunea a VII-a
1) Informaţii privind concedentul:
Primăria Municipiului Oradea, cu sediul în mun. Oradea
- 410100, P-ţa. Unirii nr. 1, jud.
Bihor, Cod fiscal: RO 35372589,
tel. 0259/408812; 0259/437.000,
int. 223; fax: 0259/436.276; email: primarie@oradea.ro;
2) Informaţii privind obiectul licitației:
Concesionarea unor parcele
de teren, cu suprafaţa de 250 mp
fiecare, situate în Oradea, zona
Calea Clujului, Cartierul Tineretului, în vederea construirii de
locuinţe familiale.
3) Preţul de pornire (redevenţa) a licitaţiei este de - 5,00 lei/
mp/ an.
4) Pasul de licitaţie: 1,00 leu.
5) Data limită de depunere
a ofertelor: 23 aprilie 2019, ora
09.00.
6) Informaţii şi documentaţia de atribuire găsiţi accesând
site-ul www.oradea.ro, secţiunea
Licitaţii.
(1092)

S.C. H ESSERS S.R.L.

cu sediul în Oradea, Şos.
Borșului, nr. 40, jud Bihor,
identificată prin CUI 16335762,  
J05/119/2007
angajează
10 şoferi autocamion de mare
tonaj cod COR 833201 şi 1 agent
transporturi cod COR 432301.
Selecția se face pe baza CV-urilor depuse până la 08.04.2019.
Contact: (0725) 726 359.
(1111)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 20 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

CUMPĂRĂRI TEREN
l Cumpăr teren 1.000-3.000
mp Oradea sau limitrof, pentru
atelier mecanic. Tel. 0722/2078-99. (9306)

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

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 aprilie 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.

