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)
l Vând apartament 2 camerre,
X, et. I, Velenţa, 32.500 euro,
negociabil.
0745/68-19-19.
(T.186)
l Vând apartament 2 camere,
ultracentral, toate dotările, lângă şcoală. 0770/10-44-10. (tv.)

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

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

ÎNCHIRIERI APARTAMENTE
lÎnchiriez apartament cu 2
camere, mobilat şi utilat, în
zona Ioşia, lângă Sala Sporturilor. Preţ 180 de euro. Tel.
0740/201.966.

VÂNZĂRI TEREN
l Vând teren în ferma pomicolă Paleu, locaţie deosebită. Tel.
0744/78-80-16. (T.174)
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 Vând teren intravilan în Sântandrei, zonă bună, 19.900
euro, negociabil. Tel. 0784/2998-89. (185)
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l Vând Skoda Octavia, an
2003, diesel, 1.700 euro, negociabil. 0740/27-77-61. (tv)

l Vând familii albine cu 45
lei rama. Vând miere polifloră
şi polen. Tel. 0745/75-77-53.
(T.130)

l Vând VW Golf 1,6 pe benzină, argintiu, an 2006, 19.500
km, unic proprietar, stare excelentă. Tel. 0740/18-01-12,
0740/91-51-60. (121)

l Vând maşină de cusut Monica, la pedală, puţin folosită,
aragaz turist, nefolosit-mare şi
mic, coş pătuţ pentru copii 1-3
ani. Tel. 0770/31-47-86. (183)

VÂNZĂRI PIESE AUTO

l Vând circular cu moară, motor monofazic 3 kw. 0751/9451-55. (T.199)

VÂNZĂRI AUTO

l Vând bobină inducţie pentru
Peugeot 206, motor 1.4, benzină. 0740/27-77-61. (tv)

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

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

PRESTĂRI SERVICII

l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni şi de Anglia. Tel.
0746/51-20-57. (201)

l Repar aragaze, avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0745/22-43-73. (200)

VÂNZĂRI ANIMALE

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

l Vând 3 purcele de 6 luni de
cca. 80-90 kg., rasă deosebită
(Landras cu Petrean), indicate
pentru reproducţie. Relaţii, tel.
0749/05-81-39. (216)

PIERDERI
l Declar pierdute și nule certificatul de înregistrare și certificatul constatator pentru
firma PAPP I. ELISABETA
P.F.A., F5/1066/2010, C.U.I.
26916096. (2265)
l Pierdut certificat de înregistrare sanitar-veterinară, aparţinând Bologean Nicolae Cristian PFA, cu sediul în comuna
Vadu Crişului, sat Birtin nr. 119,
jud. Bihor, CUI 31834901. În
declar nul. (217)

l Montăm sobă de teracotă.
Curăţăm sobe şi coşuri de fum.
Tel. 0758/34-25-93. (T.156)
l Execut acoperişuri, dulgherie, mansardări, ţiglă ceramică/
metalică. Reparaţii acoperişuri/
ţiglă, izolaţii polistiren. 0749/5657-51. (9915)
l Execut acoperişuri, ţiglă metalică/ceramică, terase lemn/
fier. Repar acoperişuri vechi.
0746/93-26-51. (9916)
l Acum acoperişuri, tablă
Bilka, dulgherie, Tondach, ţiglă
Bramac, reparaţii. 0721/40-2461. (209)

l Pierdut certificat de înregistrare sanitar-veterinară, aparţinând PFA Făt Ionuţ Emil, localitatea Sânmartin de Beiuş nr.
67, CUI 28865665. În declar
nul. (214)

l Renovez faţade şi acoperişuri, tavane, modificări, ţiglă
metalică, construcţii. 0758/8505-35. (210)

VÂNZĂRI DIVERSE

l Băiat ofer masaj erotic femeilor peste 50 ani. Tel. 0751/4558-17. (T.203)

l Vând pianină Bolero, fabricaţie 1973, stare bună, preţ
negociabil. Tel. 0758/34-27-49.
(T.2259)
l Vând moară de capacitate mare, motor 1,1 kw. Tel.
0768/54-46-26. (T.123)

MATRIMONIALE

DIVERSE
l Oferim gratuit cărămizi din
demolări. Tel. 0741/96-73-78,
0724/49-21-73. (208)

ANGAJĂRI
l Angajăm vânzătoare pentru
magazin ABC. Tel. 0741/02-2665. (tv.)
l Societate comercială angajează operatori deservenţi de
utilaje, excavatorişti, buldozerişti, în condiţii avantajoase,
(venit net/zi 170 lei) şi şofer
autobasculantă, categoria cu
experienţă şi atestat transport
marfă. Informaţii la telefon
0730/01-70-08.
COMUNA BRUSTURI,
JUDEȚUL BIHOR,
cu sediul în localitatea Brusturi, nr. 200, județul Bihor
organizează, la sediul
instituției, în data de
30.05.2019 – proba scrisă, iar
în data de 31.05.2019 –
interviul, concurs de recrutare
pentru ocuparea funcției
contractuale de execuție
temporar vacante de:
Referent studii medii – cod
COR 441901 Funcționar ghișeu
servicii publice din cadrul Compartimentului relații cu publicul și
secretariat - 1 post.
Condiții de participare la concurs:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art. 3 al Anexei la Hotărârea nr. 286/2011.
Condiții specifice de participare:
r absolveni ai învățământului
liceal cu diplomă de bacalaureat;
r vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
- nu necesită;
r cunoștințe operare calculator.
Condițiile de participare la
concurs sunt afișate la avizierul
instituției Primăriei Comunei
Brusturi și pe site-ul www.primariabrusturi.ro.
Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 5 zile
lucrătoare de la data publicării în
Monitorul Oficial, Partea a III- a,
respectiv până la data de 22 mai
2019, ora 16.00, la sediul Primăriei Comunei Brusturi și trebuie
să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din
Anexa la Hotărârea Guvernului
nr. 286/2011, cu completările și
modificările ulterioare.
Relații suplimentare se pot
obține la sediul instituției din localitatea Brusturi nr. 200, județul
Bihor la nr. de telefon 0259/32-6833 și pe site-ul instituției www.
primaribrusturi.ro.            (1247)

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 CRESCĂTORILOR
DE ANIMALE INEU,
cu sediul în Ineu nr. 300,
scoate la licitaţie publică în
data de 18 iunie 2019, următoarele active:
m Tractor Fiat,
m Tocător,
m Drujbă MS 271,
m FS Stihl 360,
m Remorcă monoax.

(1256)

Titular S.C. DRUM ASFALT
S.R.L.
anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare cf. H. G. 1076/2004
privind procedura evaluării de
mediu pentru planuri şi programe, în vederea obţinerii avizului
de mediu pentru PUZ: “REALIZARE IAZ PISCICOL
PRIN EXPLOATARE NISIP
ŞI PIETRIŞ, LOCALITATEA
BIHARIA, NR. CAD. 51192,
jud. Bihor.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul A.P.M.
Bihor, Oradea, Bd. Dacia nr.
25/A din data de 10.05.2019, între orele 9.00 – 14.00.
Publicul interesat poate transmite în scris, comentarii şi sugestii, până în data de 28.05.2019
(în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării celui de
al doilea anunţ) la A.P.M. Bihor,
Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, email office@apmbh.anpm.ro, în
zilele de luni-vineri, între orele
9.00-14.00.
(1241)

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

l Vând teren intravilan cu
construcţie, lângă Băile 1 Mai.
0751/94-51-55. (T.198)

Numele şi prenumele____________________________________________Telefon__________________________________

l Vând teren intravilan 1142
mp, Alparea, cartier nou, 10
euro/mp. 0753/81-37-23. (tv)

____________________________________________________________

l Vând teren intravilan cu pruni
1340 mp, 10 euro/mp, negociabil. 0753/81-37-23. (tv)

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.

