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 Vând apartament 2 camere,
zona gară, preţ 50.900 euro.
Tel. 0745/11-89-28. (T. 9627)
l Vând apartament 2 camere,
Pb, et. IV, 41.000 euro, negociabil. 0751/03-87-39. (T. 9651)
l Vând apartament cu 2 camere, ultracentral pe str. Simion Bărnuţiu, 0744/78-80-16.
(9682)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
l Vând casă Husasău de Tinca, 1400 mp, grădină, 3 camere, hol, bucătărie, baie, canalizare, current, apă. Preţ 23.000
euro. Telefon 0770142530.
l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
l Vând casă neterminată în
Oşorhei. Tel. 0770/10-77-23.
(9632)
l Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie, la cheie, Budureasa.
0741/21-47-34. (tv.)
l Vând casă şi teren în satul
Topeşti, comuna Drăgeşti. Tel.
0747/42-26-88. (9529)

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren cu livadă în Ferma Paleu, locaţie foarte bună,
0744/78-80-16. (T.9681)
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CUMPĂR AUTO
l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni şi de Anglia. Tel.
0746/51-20-57. (9232)
l Cumpăr auto pentru Programul Rabla. Ofer transport, radiere. 0744/58-17-76, 0740/5204-64. (8912)

VÂNZĂRI ANIMALE
l Vând pavilion apicol cu albine, omologat. Tel. 0751/57-2124. (T. 9625)

l Vând mobilă, pat dublu, frigider, la preţ bun. Tel. 0770/4982-35. (T.9423)

l Vând 20 familii de albine,
350 lei familia, negociabil. Tel.
0753/81-03-21. (9577)
l Vând familii de albine şi
mătci. Tel. 0259/47-62-95. (T.
9628)

PIERDERI
l Subsemnatul Marghescu
Ioan, în calitate de titular P.F.
Marghescu Ioan, cu sediul în
str. Grădinarilor, nr. 54, bloc
D 44, ap. 12, Oradea, având
F5/215/2017, CUI 37085618,
Oradea, România, declar pierdute certificat de înregistrare şi
certificat constatator. Le declar
nule. (9673)
l S.C. Astop Broker de Asigurare având CUI 7109170,
declar pierdute şi nule următoarele poliţe de la EUROINS:
EB 0000021316; 0000021329;
0000021331;
00000213360000021354; DV 00001751550000175156;
00001998310000199832; MC 0000219199;
AST 0001903711-0001903720;
0 0 019 0 3741- 0 0 019 0 375 0;
0 0 019 2 3 0 91- 0 0 019 2 310 0;
0 0 019 9 4 4 31- 0 0 019 9 4 4 4 0;
0 0 019 9 4 5 61- 0 0 019 9 4 570;
0 0 0 2 072871- 0 0 0 2 0728 8 0;
0 0 020 923 41- 0 0 020 923 5 0;
0003038881-0003038890, CA
0000058895;
0000067723;
0000067724. (9678)

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând ţuică prune, naturală 100 %, 30 lei, negociabil.
0740/27-77-61. (tv.)

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

VÂNZĂRI PIESE AUTO
l Vând bobină inducţie pentru
Peugeot 206, motor 1,4 benzină. 0740/27-77-61. (tv.)

zire centrala în Oradea. Telefon
0770/14-04-61.
l

Angajăm

fetărie, patiserie, panificaţie.
Salar 2.000-2.200 lei net. Tel.
0741/20-30-47, 0747/89-17-30.
(9570)
l Angajăm cocător patiserie.
Salar 3.500-4.000 net. Tel.
0774/69-35-59,
65. (9571)

l Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.

calificaţi,

l Cumpăr Maria Treben „Bolile
Copiilor”, pandantiv aur catolic
ceramică pictată, 0774/64-0076. (T.9622)

PRESTĂRI SERVICII
l Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0745/22-43-73. (T.9489)
l Execut acoperişuri, dulgherie, ţiglă ceramică, montez
Lindab, diferite reparaţii case
şi blocuri, preţ avantajos. Tel.
0746/93-26-51. (9251)
l Renovez acoperişuri, faţade,
dulgherie, izolaţii, jgheaburi, terase, vopsitorii, deplasare, reparaţii. 0759/11-96-64. (2225)

MATRIMONIALE
l Pensionar, 65/174/74, fără
vicii, caut doamnă pentru relaţie serioasă, 0359/42-33-11.
(9697)

ANGAJĂRI
l Tâmplărie angajează muncitori. Tel. 0728/26-70-09. (9438)

în

magazin cu produse de co-

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)

vânzătoare

0740/15-35-

l Angajăm dulgheri, fierari
betonişti, zidari, muncitori nevopsitori,

zugravi,

0749/81-39-53. (9693)
l Angajăm vulcanizator, spălător auto, muncitor agricultură,
procesator fructe, 0749/81-3953. (9694)
l Angajăm şofer categoria
C+E,

excavatorist,

mecanic

auto, 0756/60-60-58. (9695)

Companie
angajează cameristă,
muncă în echipă,
salariu motivant.

Informaţii la telefon:
0722/326-091.
(1120)

Companie
angajează instalator
şi electrician,
muncă în echipă, salariu
motivant.
Informaţii la telefon:
0722/326-091.
(1121)

SC TRAMECO S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul: „ORGANIZARE DE
ŞANTIER LUCRĂRI AUTOSTRADĂ, propus a fi amplasat
în Biharia, cad. 5610, 56542, judeţul BIHOR.  
Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autorităţii competente pentru
protecţia mediului BIHOR, Bdul Dacia, nr. 25/A şi la sediul
SC TRAMECO S.A., Oradea,
Borşului nr. 14/A, în zilele de
lun- vineri, între orele 8.0014.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului Oradea, B-dul Dacia, nr.
25/A.
(1157)

Anunț licitație publică
închiriere pășune

Primăria Comunei Sânmartin, cu sediul in Sânmartin, Bdul Felix nr. 105, judeţul Bihor,
tel. 0259/318003, în conformitate cu HCL Sânmartin nr. 187 din
27.03.2019, organizează licitaţie publică deschisă in vederea
inchirierii, pe o perioada de 10
ani, a obiectivului „PAJISTE
(PASUNE) din localitatea Cordău” în suprafață de 110,16 ha.
Caietele de sarcini se pot achiziţiona de la sediul Primăriei comunei Sânmartin, la preţul de 50
lei. Un caiet de sarcini dă dreptul
de a depune o singură ofertă.
Garanţia de participare la licitaţie este de 500 lei.
Ofertele, se vor depune la Primăria comunei Sânmartin până
la data de 08.05.2019, orele
15.00, iar deschiderea ofertelor
va avea loc în data de 09.05.2019,
orele 12.00.
Oferta ferma trebuie sa fie valabila minim 30 de zile de la data
depunerii acesteia. Prețul minim
de începere a licitației este prezentat detaliat în documentația
de atribuire privind organizarea
si desfăsurarea procedurii de închiriere.
Informaţii suplimentare se pot
obţine de la biroul de investiţii al
Primăriei comunei Sânmartin, la
tel. 0259/318003.

Cu 20 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

200 mp cu apă, curent, inter-

VÂNZĂRI AUTO

CUMPĂR DIVERSE

l Caut instalator pentru încăl-

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

l Dau în chirie depozit (hală)

Tel. 0784/73-61-61. (tv)

l Vând cărucior copil sport,
maşină de spălat, bicicletă copii, 0771/58-71-62. (tv)
l Vând ţuică prune curată, la
preţ convenabil. Tel. 0745/0901-86. (T.9388)

ÎNCHIRIERI SPAŢII

net, situat în sat Mizieş nr. 106.

l Vând ladă frigorifică electrică
auto, 24 l, 150 lei. 0740/27-7761. (tv.)

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.

