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

Miercuri, 12 iunie 2019

PIERDERI

l Angajăm cofetar şi deco-

Transpoard S.R.L.

l Pierdut certificat de înregistrare (CUI) şi certificat constatator pentru sediul social
al INTERROSI S.R.L., C.U.I.
14561445, Le declar nule.

ratoare cofetar, salariu foarte

având   C.U.I. 27026886, cu

l Angajăm vânzătoare, salariu

PB37, ap. 1, județul Bihor, con-

l Pierdut carnet de student,
eliberat de F.M.F. Oradea, pe
numele Lucan Alexandra Ioana. Îl declar nul. (828)

foarte bun. Tel. 0741/20-30-47.

voacă Adunarea Generală a

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

DIVERSE

l Promoţia 1974 a Liceului
Emanuil Gojdu, anunţă sărbătorirea trecerii a 45 de ani, în 7
septembrie 2019. Tel. 0722/5135-55, Genoveva. (487)
l Dau gratis cărămizi vechi, din
demolări. Vând pompă apă trifazică, olandeză. Tel. 0724/4921-73. (773)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând ladă frigorifică auto, 24
l, electrică, 160 lei. 0740/27-7761. (tv.)
l Vând pălincă prune, naturală, fără îndulcitori, 30 lei/l.
0740/27-77-61. (tv)
l Vând feţe de masă şi prosoape ţărăneşti, tablouri, goblen.
0359/41-74-40. (T.803)

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

l Vând apartament 2 camere,
zona Gara CFR. Tel. 0745/1189-28. (T.547)

l Cumpăr antichităţi, tablouri,
mobilă, ceasuri, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-8306. (805)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

PRESTĂRI SERVICII

l Vând apartament 3 camere,
etaj I, 53.000 euro negociabil, Rogerius. 0756/50-96-31.
(T.508)
l Vând apartament îmbunătăţit, transformat din 4 în 3 camere, Bul. Dacia nr. 25, bl. U5. Tel.
0722/64-75-31, 0359/17-15-81.
(535)

CUMPĂRĂRI APARTAMENTE

l Cumpăr apartament 2 camere, bloc turn, staţia Decebal.
Tel. 0359/44-77-82. (tv)

l Repar sau instalez aragaze
vechi şi noi. Tel. 0771/48-4076. (T.820)
l Meseriaş cu experienţă peste 15 ani în domeniul construcţiilor: acoperişuri, mansardări,
betoane, centuri, modificări
mici, reparaţii urgente, în Bihor.
0758/85-05-35. (T.715)
l Execut acoperişuri, Lindab,
ceramică, terase, filigorii. Pensionari 15% reducere. 0721/4024-61. (T.714)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

l Renovez faţade şi acoperişuri, tablă Bilka, dulgherie,
mansardări, reparaţii. 0751/9405-66. (T.713)

l Vând casă şi teren, satul Topeşti, comuna Drăgeşti. Tel.
0747/42-26-88. (tv.)

ANGAJĂRI

l Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie, 140 mp, Budureasa.
0741/21-47-34. (tv)

CUMPĂRĂRI AUTO

l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni şi de Anglia. Tel.
0772/12-48-70. (T.721)

VÂNZĂRI AUTO

l Angajăm muncitori necalificaţi producţie. Salarizare foarte bună. Tel. 0774/69-35-59.
(747)
l Angajăm brutari. Salarizare foarte bună cu decontare
transport. Tel. 0774/69-35-59.
(748)

l Vând Skoda Octavia, an
2003, diesel, 1.600 euro, negociabil. 0740/27-77-61. (tv.)
l Vând Peugeot 307 HDI, 1,6,
79.000 km, an fabricaţie 2007,
proprietar, cumpărat de nou,
din Franţa. Informaţii telefon
0770/13-75-07. (797)

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând porc gras, 150 kg, 10
lei/kg. Tel. 0259/43-09-40. (tv)
l Vând purcei de 8 săptămâni.
Telefon: 0747.345.538

(750)

Companie
angajează

recepționeră
și ajutor de bucătar,

muncă în echipă, salariu motivant.
Informaţii la telefon:
0742/848-599.

Companie
angajează

paznic cu experiență,

str. Petre Ispirescu, nr. 4, bl.

Asociaților, la sediul societății,
pentru luarea unor decizii în vederea continuării activității firmei, în data de 12.06.2019, ora
9.00.

(2303)

Primăria Municipiului
Oradea

cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii nr.1, organizează licitaţie
publică deschisă pentru închirierea unui apartament cu două
camere, proprietate privată a
Municipiului Oradea, situat în
Oradea, str. Alexandru D. Xenopol nr. 26, bl. PB13, et. 4, ap. 17.
Documentele de calificare necesare pentru participarea la licitaţie se gasesc pe site-ul www.
oradea.ro, secțiunea Licitații.

muncă în echipă, salariu
motivant.
Informaţii la telefon:
0722/231-483.
GRAND HILL
RESIDENCE SRL
reprezentat prin TIMOFTE
IULIAN, cu sediul în mun. ClujNapoca, str. Taietura Turcului,
nr. 47, jud. Cluj, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul: „Construire bloc de locuinţe C4 în
regim de înălţime Seth.+P+5-8E,
etapa 1, conform HCL nr. 808
din 2018, organizare de şantier,
sistematizare pe verticală, împrejmuire, branşamente”, propus
a fi amplasat în mun. Oradea, str.
Eforiei, nr. Cad. 202779, 207980,
207981, 207982, jud. Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la
GRAND HILL RESIDENCE
SRL, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Taietura Turcului, nr.
47, jud. Cluj, în zilele de luni-vineri între orele 9.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului, Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bihor- Oradea, B-dul
Dacia nr. 25A, în zilele lunivineri între orele 9.00-14.00.
(1335)

Întreruperi energie electrică
Perioada:
24.06.2019 – 28.06.2019
Anunțate cu 5 zile.
Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Oradea - Punct de lucru Rural
26.06.2019. 09:00-17:00 loc.
Cihei (p).

Întreruperi energie electrică
Perioada:
10.06.2019 – 14.06.2019
Renunțate cu 2 zile.
1. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Aleșd - Punct de lucru
Marghita
14.06.2019. 08:00-16:00 loc.
Budoi (p), Voivozi (p).
2. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Aleșd - Punct de lucru
Aleșd
14.06.2019. 09:00-17:00 loc.
Brusturi (p), Vadu Crișului (p).

„Realizare Iaz Piscicol
prin exploatare nisip şi pietriş”, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, în
cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Realizare iaz
piscicol prin exploatare nisip şi
pietriş” propus a fi amplasat în,
comuna Biharia, nr. cad. 50454.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
autorităţii competente pentru
protecţia mediului A.P.M. Bihor din loc. Oradea, Bd. Dacia
nr. 25/A, în zilele de luni-vineri,
între orele 8.00-14.00, precum
şi la următoarea adresă de internet: apmbh.anpm.ro (pagina de
internet a autorităţii competente
pentru protecţia mediului). Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data publicării
anunţului pe pagina de internet
a autorităţii competente pentru
protecţia mediului.          (1334)
S.C. ELECTRO IOHAN
S.R.L.
cu sediul în mun. Oradea, str. V. Pârvan nr. 16A,
jud. Bihor, tel. 0745/43-4872, J05/487/05.02.1993, CUI
3298077 anunţă că a depus la
A.P.M. Bihor, Oradea documentaţia tehnică pentru reautorizarea/obţinerea autorizaţiei de
mediu pentru desfăşurarea activităţii: „Fabricarea pâinii, prăjiturilor, a produselor proaspete
de patiserie şi comercializarea
acestora, capacitate mai mare de
1 t/zi.”
- COD CAEN 1071 - Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor,
a produselor proaspete de patiserie Rev. 2,
- COD CAEN 1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor,
fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
Rev. 2, pe amplasamentul situat
în localitatea Oradea, str. V. Pârvan nr. 16A, jud. Bihor.
Eventualele sugestii sau observaţii se vor depune în scris la Agenţia
Pentru Protecţia Mediului Bihor,
Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, telefon
0259/44-45-90, fax 0259/40-65-88,
e-mail: apm@apmbh.ro, în termen
de 15 zile de la apariţia prezentului
(1333)
anunţ.

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 iunie în cotidianul „Crişana”.


TALON ANUNŢ

VÂNZĂRI PIESE AUTO

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

bun. Tel. 0774/69-35-59. (749)

sediul în municipiul Oradea,

S.C. DRUM ASFALT S.R.L,

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.

