14 Publicitate
Întreruperi energie
electrică
Perioada: 27.05.2019 –
31.05.2019
Reanunțate cu 2 zile.
1. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Beiuș - Punct de lucru
Beiuș
28.05.2019 09:00-15:00 loc.
Căpȃlna, Șoimi, Suplac de Tinca,
Sȃnnicolau de Beiuș, Ursad,
Hodișel,
Poclușa de Beiuș.
2. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Beiuș - Punct de lucru
Salonta
28.05.2019 09:00-15:00 loc.
Petid, Carasău, Ginta, Rohani.
3.
Centru Operațiuni
Rețea (mt+jt) Aleșd - Punct
de lucru Aleșd
28.05.2019 09:00-17:00 loc.
Șuncuiuș, Vadu Crișului (p),
Brusturi (p).

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.

Vineri, 24 mai 2019
l Vând casă în Ioşia, suprafaţă

VÂNZĂRI AUTO

utilă 123 mp, fără acces auto,
parcare amenajată în faţa casei, P+M+pod amenajat (3 dormitoare, 2 băi, living, bucătărie,
cămară), bucătărie de vară,

apă, gaz, suprafaţa terenului
198 mp, 110.000 euro, negociabil. Tel. 0744/70-56-79.

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

venabil. 0766/31-31-83. (T. 28)

Petid. 0749/09-44-50. (383)

l Loc de veci de vânzare. In-

l Angajăm tâmplar cu expe-

l Vând Ford Fiesta, Programul
Rabla, ITP la zi. 0745/07-37-51,
0745/06-49-99. (T.2277)

formaţii telefon 0722/57-51-26.

CUMPĂR AUTO

cu gură mare, din inox atât in-

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

l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)

PIERDERI

l Vând casă în Sîniob. Tel.
0787/40-80-85. (381)
l Vând casă cu grădină sat
Crestur 126, mobilată, negociabil. 0766/31-31-83. (T.27)
l Vând casă Husasău de Tinca, 1400 mp, grădină, 3 camere, hol, bucătărie, baie, canalizare, current, apă. Preţ 23.000
euro. Telefon 0770142530.

VÂNZĂRI TEREN
l Vând teren în ferma pomicolă Paleu, locaţie deosebită. Tel.
0744/78-80-16. (T.174)
l Vând teren intravilan 1.142
mp, Alparea, cartier nou, 10
euro/mp. 0753/81-37-23. (tv)

abil. 0753/81-37-23. (tv)
l Vând teren 832 mp Sânmartin, 2 fronturi stradale, utilitãþi.
0771/50-43-06. (T. 436)

VÂNZĂRI ACCESORII AUTO
l Vând remorcă apicolă centrifugă, etc. Tel. 0751/57-21-24.
(349)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

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

pentru întreţinere. Ofer casă,

l Vând un viţel de 2,5 luni
şi aparat de muls, nou. Tel.
0755/90-68-57. (463)

1.340 mp, 10 euro/mp, negoci-

ÎNCHIRIERI

onal, Elixor medical, preţ con-

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând apartament 2 camere ultracentral, pe str. Simion
Bărnuţiu. Tel. 0744/78-80-16.
(T.173)

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

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

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

l Vând teren intravilan cu pruni

l Vând apartament 2 camere, parter, centru, Salonta. Tel.
0740/86-91-34.

l Femeie singură caut femeie

magazie, utilităţi: canalizare,

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

l Vând apartament 2 camere,
X mare. Tel. 0770/11-54-76.
(357)

l Vând saltea Elixor Professi-

(233)

0744/51-31-58. (390)

l Vând termosuri noi, de 3 l
teriorul cât şi exteriorul. Tel.
0359/42-04-39. (374)
l Vând cădiţă masaj picioare 60 W, puţin folosită, 60 lei.

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

l Pierdut certificat constatator nr. 65171/2010, I.I. Gavra
Andrei Ionuţ, C.U.I. 27121462,
F5/1432/2010. Îl declar nul.
(456)

l Cumpărăm antichităţi, ta-

l Pierdut carnet student pe
numele Nyilvan Bogdan Sergiu
eliberat de Universitatea Oradea. Îl declar nul. (460)

PRESTĂRI SERVICII

blouri, mobilă, ceasuri, obiecte populare, sticle sifon. Tel.
0744/12-83-06. (320)

l Repar aragaze, avantajos,
clientului.

Tel.

0745/22-43-73. (200)
l Repar sau instalez aragaze

l Pierdut certificat constatator
pt sediul social al ALMARIUS
S.R.L., C.U.I. 16551774. Îl declarăm nul.

51-01. (T.100)

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti, ţesute. Tel. 0359/4356-61. (tv)

vechi şi noi. Tel. 0771/48-4076. (420)
l Zugrăvit, vopsit, reparaţii etc.
Raşchetat, lăcuit, parchetat,
recondiţionat mobilă. 0736/98l Prestez la domiciliu lucrări
de acoperişuri, fațade, reparații
urgente, 15% reducere pensionari. Tel. 0722/84-16-56.

ANGAJĂRI
l Angajăm patiser, cofetar,
brutar,

muncitori

misul de conducere, categoria B, constituie avantaj. Tel.
0720/44-07-89. (351)

necalificaţi

în producţie, salar foarte bun.
0774/69-35-59. (342)
l Angajăm vânzătoare, salar
2000 lei net, pentru magazin
patiserie, cofetărie, brutărie.
Tel. 0741/20-30-47, 0747/89-1730. (343)

ilor peste 50 ani. Tel. 0751/4558-17. (T.203)

SC ANOTIMP CPE SA
Oradea
angajează personal
la departamentul

Publicitate

l Pierdut certificat constatator
P.F. Petre Letiţia Ancuţa, C.U.I.
28394590, F05/804/2011, cu
sediul în sat Nimăieşti, comuna
Curăţele, nr. 50, jud. Bihor. Îl
declar nul. (461)

l S.C. VANDANA COM S.R.L.
declară pierdut documentul de
înregistrare sanitară veterinară
şi pentru siguranţa alimentelor pentru unităţile de vânzare
cu amănuntul nr. VA369 din
10.07.2007. Îl declarăm nul.
(470)

ciu apartamente Oradea. Per-

l Băiat ofer masaj erotic feme-

CUMPĂR DIVERSE

domiciliul

l Angajăm femeie de servi-

MATRIMONIALE

0771/53-83-71. (tv)

la

rienţă pentru colaborare. Tel.

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.
COOPERATIVA
AGRICOLĂ ERDEI
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: Înființare Unitate Procesare Produse Agricole FNC
pentru Cooperativa Agricolă Erdei, propus a fi amplasat în Municipiul Salonta, Str. Menumorut, Nr. Cad.: 111232, jud. Bihor.
Informaţii privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autorităţii competente pentru
protecţia mediului ORADEA,
Bd. Dacia, nr. 25/A şi la domiciliul beneficiarului din Oradea,
Str. Biruinţei, Nr. 82, jud. Bihor,
în zilele de LUNI-VINERI, între
orele 9.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului ORADEA,  Bd. Dacia, nr.
25/A.                                  (1289)

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.

