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 ultracentral, pe str. Simion
Bărnuţiu. Tel. 0744/78-80-16.
(T.173)
l Urgent apartament Pb, et.
4, acoperiş, Rogerius, 40.000
euro negociabil. 0751/03-8739. (tv)

Marţi, 14 mai 2019
l Vând teren intravilan în Sântandrei, zonă bună, 19.900
euro, negociabil. Tel. 0784/2998-89. (185)

VÂNZĂRI AUTO
l Vând Skoda Octavia, an
2003, diesel, 1.700 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)

CUMPĂR AUTO
l Cumpăr orice autoturism
pentru Programul Rabla. Asigur transport/radiere. 0745/7026-08. (T.183)

PIERDERI

l Apartament 3 camere, transformat în spaţiu comercial,
Nufărul, negociabil, parter.
0772/08-56-12. (T.9923)

l Pierdut certificat constatator pentru terţi, al S.C. Radaden S.R.L., CUI 29172683,
J05/1719/30.09.2011, eliberat
de ORC Bihor. Îl declar nul.
(181)

VÂNZARE CASĂ ORADEA

VÂNZĂRI DIVERSE

l De vânzare casă la curte, str.
Traian Moşoiu, nr. 11, ap. 6. Tel.
0771/35-10-95. (tv.)

l Vând pianină Bolero, fabricaţie 1973, stare bună, preţ
negociabil. Tel. 0758/34-27-49.
(T.2259)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

l Vând casă, Nufărul II, parter,
bucătărie, bucătărie vară, living, 40 mp, hol, terasă, wc, cămară, etaj - 3 dormitoare, baie,
dresing, total s.u. 150 mp, teren
300 mp, gaz la poartă. Preţ
125.000 euro. Tel. 0742/11-2603. (149)

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, grădină 140 mp, Budureasa. 0741/21-47-34. (tv.)
l Vând casă în localitatea Ceica, Bihor, preţ negociabil. Tel.
0729/80-48-05. (128)
l Vând casă şi teren, satul Topeşti, comuna Drăgeşti. Tel.
0747/42-26-88. (9940)

l Vând pălincă de struguri curată, 52 grade, 25 lei. 0770/1612-82. (tv.)
l Vând moară de capacitate mare, motor 1,1 kw. Tel.
0768/54-46-26. (T.123)
l Vând frigider „Indesit” mare,
tablouri. Tel. 0771/61-17-09.
(179)

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

PRESTĂRI SERVICII
l Zugrăvit, vopsit, reparaţii etc.
Raşchetat, lăcuit, parchetat,
recondiţionat mobilă. 0736/9851-01. (T.100)

l Vând casă cu anexe în comuna Drăgeşti. Tel. 0756/5411-41. (184)

VÂNZĂRI TEREN
l Vând teren în ferma pomicolă Paleu, locaţie deosebită. Tel.
0744/78-80-16. (T.174)
l Vând teren pe Valea Finişului. Informaţii, tel. 0722/35-9705. (153)
l Vând 832 mp teren Sânmartin, Sadoveanu, 2 fronturi, utilităţi. 0771/50-43-06. (T. 157)
l Vând teren intravilan, comuna Gepiu nr. 454. Tel. 0729/0600-33. (171)

l Repar rolete, execut plase de
ţânţari, jaluzele. Tel. 0745/5773-90. (T.9992)

DIVERSE

ANGAJĂRI
l Angajăm vânzătoare pentru
magazin ABC. Tel. 0741/02-2665. (tv.)

l Solicităm ofertă pentru demolarea unor garaje şi transportul
materialelor. Tel. 0770/31-4786. (182)

l Angajăm bucătari și ospătari
cu experientă pentru sală de
nunți în Băile Felix. Informații la
tel. 0744/160.945.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BEIUŞ ANUNŢĂ INTENŢIA DE ELABORARE PLAN
URBANISTIC ZONAL INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA
CONSTRUIRII UNUI SHOWROOM COMERCIALIZARE
PRODUSE DIN LEMN ŞI ACCESORII
Beneficiar: Blaga Liviu Paul
şi Blaga Adriana
Amplasament:
Municipiul
Beiuş, str. Horea, extravilan
Responsabil cu informarea şi
consultarea publicului: Direcţia
de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism/Compartimentul urbanism – tel: 0259321935 int.111.

Primăria Municipiului
Oradea

Publicul este invitat să trans
mită
comentarii,
observaţii şi propuneri în perioada
14.05.2019-28.05.2019 la sediul
Primăriei Beiuş, din str. Samuil
Vulcan, nr.16 şi pe site-ul primăriei (primaria.beius@cjbihor.ro)
Răspunsul la observaţiile şi
propunerile transmise vor fi puse
la dispoziţia publicului la sediul
Primăriei municipiului Beiuş şi
pe site-ul primăriei, până la data
de 11.06.2019.
(1249)

Subscrisa
AVIAROM S.A.,

cu sediul în Iaşi, Şos. Nicolina
nr. 7, judeţul Iaşi, număr de ordine în Registrul Comerţului Iaşi:
J22/3270/1994, CUI RO6789745,
anunţă că a depus la A.P.M. Bihor
- Oradea documentaţia tehnicî pentru obţinerea autorizaţiei de mediu
pentru activitatea de ANTREPOZIT FISCAL, COD CAEN - 4671
Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazosi şi al produselor derivate, pe amplasamentul
din Municipiul Oradea, Calea ARADULUI, nr. 80, Aeroportul Oradea
- zona tehnică, judeţul Bihor. Eventualele sugestii sau observaţii se vor
depune în scris la Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bihor, Bd. Dacia
nr. 25/A, Oradea, tel: 0259/444590,
fax 0259/406588, e-mail: office@
apmbh.anpm.ro, pe toata durata derulării procedurii.                    (1251)

cu sediul în P-ţa. Unirii nr. 1,
organizează licitaţie publică deschisă cu ofertă în plic, pentru închirierea următoarelor spaţii cu altă
destinație decât aceea de locuință:
Spațiul situat în Oradea, str.
Patrioților nr. 4, ap. 17, cu suprafața
utilă de 128,8 mp:
Calendarul licitaţiei:
- perioadă de depunere oferte și
documente de calificare - 14.05. –
27.05.2019 - ora 9.00
- şedinţa de deschidere a ofertelor
în data de 27.05.2019 - ora 13.00.
Spațiul situat în Oradea, B-dul
Dacia nr.  103, cu suprafața utilă de
133 mp:
Calendarul licitaţiei:
- perioadă de depunere oferte și
documente de calificare - 14.05. –
27.05.2019 - ora 9.00
- şedinţa de deschidere a ofertelor
în data de 27.05.2019 ora 14.00.
Spaţiul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 10, ap.17 A, cu
suprafață utilă de 23,67 mp.
Calendarul licitaţiei:
- perioadă de depunere oferte și
documente de calificare - 14.05. –
28.05.2019 - ora 9.00
- şedinţa de deschidere a ofertelor
în data de 28.05.2019 ora 12.00.
Spațiul situat în Oradea, str. Primăriei nr. 26, ap. 4, cu suprafața utilă de 12 mp:
Calendarul licitaţiei:
- perioadă de depunere oferte și
documente de calificare - 14.05. –
28.05.2019 - ora 9.00
- şedinţa de deschidere a ofertelor
în data de 28.05.2019 ora 12.30.
Spațiul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 21, ap. 4A, cu
suprafața utilă de 29,28 mp:
Calendarul licitaţiei:
- perioadă de depunere oferte și
documente de calificare - 14.05. –
28.05.2019 - ora 9.00
- şedinţa de deschidere a ofertelor
în data de 28.05.2019 ora 13.00.
Documentele de calificare și ofertele se depun la Primăria Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor, la ghişeul 1 sau 2;
Documentele de calificare necesare pentru participarea la licitaţie
se găsesc pe site-ul www.oradea.ro,
secțiunea Licitații.                 (1248)

SC ANOTIMP CPE SA
Oradea
angajează personal
la departamentul

Publicitate

Informații suplimentare se pot
obține de la Biroul Contabilitate
telefon 0259.411.590.
CV-urile se pot transmite pe
adresa redactia@crisana.ro, sau
la adresa societății, Oradea Aleea Emanuil Gojdu nr.3.

Asociaţia Caritas
Eparhial Oradea,
angajează, pentru Centru
Rezidenţial „Casa Frenţiu”:
r infirmier/ă;
r îngrijitor bătrâni;
Persoanele interesate pot trimite C.V., scrisoare de intenţie
şi recomandare pe e-mail: casafrentiu@gmail.com sau pot să
le aducă la sediul centrului, în
Oradea, str. Spartacus nr. 35B,
(Parcul Olosig) de luni până vineri între orele 9.00-15.00.
Termen de depunere: 24 mai
2019.
(1242)
Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor
tehnice ale cadastrului.
Unitatea administrativ-teritoriala Comuna CEFA, jud. Bihor
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele 30.31.94.95.96.97.98
.99.100.101.102.103 şi 104 începând cu data de 13.05.2019, pe
o perioada de 60 de zile. Data de
sfârşit a afişării, 12.07.2019 la
sediul Primăriei Cefa, conform
art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare. Cererile de rectificare
a documentelor tehnice vor putea
fi depuse la sediul Primăriei comunei Cefa, în zilele lucrătoare
între orele 9.00 şi 15.00. (1221)

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 mai 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.

