12 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 Intreprindere Individuală, de pe strada
Republicii nr. 27-29, lângă CEC
Salonta. Anunţurile vor aparea în
ediţia de a doua zi.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
l Vând apartament 2 camere,
Rezidenţial Prima Nufărul, bloc
nou, s.u. 61 mp, mobilat complet, 48.500 euro. 0752/19-3582. (tv.)
l Vând apartament cu 2 camere, tip X (48 m2), parter, multiple îmbunătăţiri, pe strada Pascal (lângă Piaţa Rogerius). Preţ
42.000 euro. Tel: 0752.543.447
/ 0749.553033.
l Vând/schimb apartament cu
4 cam. lângă Școala 16, Rogerius. Tel. 0752/89-70-48.

VÂNZĂRI CASE ORADEA
l Vând caă 4 camere, garaj,
încălzire cu gaz. Tel. 0259/4169-29. (T. 2431)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
l Vând/schimb casă 5 camere,
baie, bucătărie, la cheie, Budureasa. 0741/21-47-34. (tv)
l Vând casă în Tinca, lângă
Criş sau schimb cu apartament
în Oradea. Tel. 0748/61-07-37.
(tv.)
l Vând casă cu grădină în
Peștiș nr. 164 și 50 ari teren în
Aleșd, str. Dâmboviței la capăt
și 50 ari teren în Peștiș - Valea
de Șinteu la capăt. 0751/89-4200.
l Vând sau schimb casă din
Săcădat, condiţii ca la bloc şi
cu grădină. Tel. 0751/03-87-39.
(1721)
l Vând casă Popeşti nr. 270,
central, 11 ari, 15.000 euro. Tel.
0746/57-41-58. (tv)

VÂNZĂRI TEREN
l Vând 15 ari loc de casă în
Podgoria şi 15 ari loc de casă,
pe str. Făcliei, 0774/62-91-45,
0770/12-34-60. (tv.)
l Vând teren Paleu, 1.547
mp total (3 parcele una lângă
alta), extravilan, cu utilităţi în
zonă, posibilităţi de trecere în
intravilan, zonă construcţii noi.
0720/19-35-82. (tv.)
l Vând teren intravilan, în Tăşad, Bihor, la 20 km de Oradea,
cu fundaţie casă şi utilităţi, suprafaţă teren 1980 mp, ideal
pentru construcţie pensiune.
0720/19-35-82. (tv.)
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l Vând 2.000 mp teren la Coada Lacului, Bihor. Tel. 0744/6294-58, 0744/76-97-32. (T.1350)

CHIRII
l Închiriez apartament mobilat,
ultracental, lângă Teatru, negociabil. Tel. 0722/64-04-36.
(T.2439)

VÂNZĂRI AUTO
l Vând Skoda Fabia, benzină,
101 CP, 45.000 km. 0770/1621-99. (T.2310)

PIERDERI
l Pierdut certificat constatator al S.C. EMILIAN FUNGHI
S.R.L.,
C.U.I.
14580943,
J5/837/2002, de la Punctul de
lucru din Budureasa (Stâna
de Vale), Pavilion A, eliberat
de O.R.C. Bihor. Îl declar nul.
(6126)
l Pierdut căţel Pekinez. Ofer
recompensă,
0741/01-80-11.
(T.2489)
l Pierdut bicicletă marţi seara,
lângă Biserica Albastră. Informaţii la biserică.(T.2481)

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând ficuşi diferite mărimi
şi portbagaj auto reglabil. Tel.
0770/13-12-369. (tv)
l Vând loc de veci pentru 2
persoane. Vând mobilă antică.
Vând casă 700 mp teren. Tel.
0744/31-12-64. (2297)
l Vând avantajos mobilă, covoare, tv color, cuverturi, masă
nouă bucătărie cu 4 tabureţi,
cafetiere espresso, filtru, călcătoare electrice, noi, aragaz
portabil, rame tablouri, grătar
tip valiză, butelii. Tel. 0765/6685-86. (2375)

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând câini, rasă ciobănesc
german (lup), vaccinaţi şi cu
carnet de sănătate. Informaţii
la tel. 0744/470.898.

PRESTĂRI SERVICII
l Produc suc din merele clientului, 1 leu pe kilogram de mere
şi din merele proprii la 2,5 lei
pe kg de mere, în CheresigMeritabio. Asigur ambalaj. Tel.
0723/42-64-91. (2137)
l Servicii curăţenie. Spălăm
mochete, covoare, tapiţerii, la
domiciliu. Tel.0359/40-56-89,
0747/28-07-78. (T.5581)
l Instalator autorizat, sanitare,
încălzire şi lucrări prin sudură.
0770/10-21-60,0359/43-72-84.
(T.2261)
l Asigurăm transport mobilă,
mutări, asigurăm încărcători.
Tel. 0772/03-39-90. (6121)
l Reparaţii frigidere, congelatoare, la domiciliu, cu garanţie.
Tel. 0359/44-42-00; 0746/5496-96. (2086)

ANGAJĂRI
l Angajez electrician auto. Tel.
0722/32-22-21. (T.2460)
l Angajez finisor auto pentru
montări şi demontări piese. Tel.
0722/32-22-21. (T.2461)
l Angajăm brutar cu experienţă. Tel. 0740/15-35-65. (2392)
l Angajăm vânzătoare magazin panificaţie şi cofetărie.
Oferim salarizare bună. Tel.
0740/15-35-65, 0741/20-30-47.
(2393)
l Caut urgent persoană pentru supravegherea unui pensionar la ţară. 0742/69-84-63.
(T.2514)

DIVERSE

CUMPĂR

l Intelectual cu handicap, deplasabil caut femeie pentru
menaj uşor (prefer de la ţară).
Ofer casă, masă plus salariu.
Tel. 0752/93-16-40. (6102)

l Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-8306. (T.1659)

l Solicităm oferte mansardare/
vânzare. Acceptăm variante,
bloc 4 nivele, Oradea-central.
Tel. 0770/14-11-44. (2486)

l Vând banchetă nouă hol sau
bucătărie, 220 lei negociabil.
Tel. 0746/38-35-65. (tv)

Anunţuri
rapide prin
SMS!
Sms 1361 = 3 apariţii în CRIŞANA şi postare gratis pe www.smsmagazin.
ro şi www.m.smsmagazin.ro .
Preţ/sms = 3 euro + TVA (Orange, Vodafone, Cosmote).
Text sms: BHCR # urmat de 10 cuvinte text anunţ fără diacritice.

Sms 7474 = 5 apariţii consecutive în CRIŞANA şi postare gratis pe
www.smsmagazin.ro şi www.m.smsmagazin.ro.
Preţ/sms = 5,10 euro + TVA (Orange, Vodafone, Cosmote).
Text sms: BHCR # urmat de 10 cuvinte text anunţ fără diacritice.

l Angajez șofer
Primăria comunei Ciumeghiu
categ
C+E
cu
cu sediul în comuna Ciumeghiu, judeţul
experiență,
cur- Bihor, organizează concurs pentru ocuparea
se Rom-It., lucru unui post vacant pe perioadă nedeterminaîn
echipaj.
Tel. tă de referent -probleme cu romii- debu0741/229-537.
tant, personal contractual în cadrul compartimentului de asistenţă socială şi stare
MATRIMONIALE
civilă.
l Creştin, caută
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile
prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011
parteneră de viaţă
pentru aprobarea Regulamentului cadru pripeste 40 ani. Tel. vind stabilirea principiilor generale de ocu0 7 5 1 / 8 0 - 3 6 - 4 8 . pare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale, modifi(T.2499)
cată şi completată.
Condiţii de participare sunt: - studii medii
l Simpatică, discreabsolvite cu diplomă; - să fie vorbitor de limba
tă, ofer companie la romani; -vechime-nu este cazul; - cunoştinţe
domni peste 50 ani. şi abilităţi operare calculator, nivel cunoştinţe
de bază.
Tel. 0753/56-60-84.
Termenul de depunere a dosarului pentru
concurs
este de 10 zile lucrătoare de la apari(T.1921)
ţia anunţului.
l Domn, 52 ani,
Dosarele se depun la secretariatul Primăriei
caut doamnă, Ora- comunei Ciumeghiu.
Concursul va avea loc în data de:
dea, iubitoare, ne14.12.2016, ora 12.00 proba scrisă,
19.12.2016, ora 13.00 interviul.
fumătoare, prieteBibliografia şi alte relaţii suplimentare se
nie. 0759/07-52-71. găsesc la secretariatul Primăriei comunei Ciumeghiu, telefon 0259/39-20-09.
(1013)
(T.2382)

Societate franceză de recrutare

caută medici generaliști și specialiști pentru instalare în Franța
(sector Est, Alsace - Franche Comte). Este necesar un nivel bun al
limbii franceze, scris și vorbit. Detalii suplimentare pot fi obținute la
numărul de telefon 0033781971046.

Vă aşteptăm şi în centru!
Anunţurile de publicitate pot fi depuse şi achitate
şi la Punctul de preluare
deschis lângă Teatrul de
Stat din Oradea, pe strada
Patrioţilor nr. 4, de luni
până vineri, între orele
9.00-18.00, şi duminica,
între orele 16.00-18.00.

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 10 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări,
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l
publici în luna noiembrie în cotidianul „Crişana”.


Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
10 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
care tu le alegi.

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.

