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 apă-

Vineri, 14 iunie 2019
l Pierdut certificat constatator
pentru sediul social din Oradea, str. Morii nr. 11, bl. AN 11,
ap. 13, al S.C. Technorec s.r.l.,
C.U.I. 59415. Îl declar nul.
(869)
l S.C. First Quality Impex
S.R.L., pierdut certificatul de
înregistrare J5/5105/1994, CUI
6650495 şi trei certificate constatoare pentru sediu, punct
de lucru şi benificar. Le declar
nule. (872)

rea în ediţia de a doua zi.

DIVERSE
l Dau gratis cărămizi vechi, din
demolări. Vând pompă apă trifazică, olandeză. Tel. 0724/4921-73. (773)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
l Vând apartament ultracentral pe str. Simion Bărnuţiu cu
2 camere. Tel. 0744/78-80-16.
(672)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
l Vând apartament 3 camere,
etaj I, 53.000 euro negociabil, Rogerius. 0756/50-96-31.
(T.508)
l Vând apartament 3 camere
transformat spaţiu comercial, parter, Nufărul, negociabil,
0772/08-56-12. (T.656)
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)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
l Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie, 140 mp, Budureasa.
0741/21-47-34. (tv)
l Vând casă şi teren, satul Topeşti, comuna Drăgeşti. Tel.
0747/42-26-88. (804)

VÂNZĂRI TEREN
l Vând teren cu livadă în Ferma Paleu, locaţie deosebită.
Tel. 0744/78-80-16. (T. 673)

ÎNCHIRIERI

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând feţe de masă şi prosoape ţărăneşti, tablouri, goblen.
0359/41-74-40. (T.803)
l Vând cărucior adunat fân, teren 3 hectare, Uileacu de Criş.
0771/40-26-96. (823)
l Vând orgă electronică. Tel.
0259/42-14-81. (tv.)
l Vând mobilă, aragaz portabil, cafetiere, saci dormit, rame
tablouri. 0765/66-85-86. (tv.)
l Vând pălincă de struguri, curată, 52 grade, 30 lei. 0770/1612-82. (tv.)

CUMPĂR DIVERSE
l Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.8856)
l Cumpăr antichităţi, tablouri,
mobilă, ceasuri, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-8306. (805)

PRESTĂRI SERVICII
l Zugrăvit, podele laminate. Seriozitate maximă. Tel.
0771/52-27-41. (8503)
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)

l Dau în chirie apartament 2
camere. Tel. 0743/99-21-46.
(tv.)

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

PIERDERI
l Pierdut certificat constatator
punct de lucru municipiul Oradea, str. Transilvaniei, nr. 11,
ap. 3, parter, bl. AN7, jud. Bihor, al Baba Food S.R.L., C.U.I.
33351938. Îl declar nul.

l Renovez faţade şi acoperişuri, tablă Bilka, dulgherie,
mansardări, reparaţii. 0751/9405-66. (T.713)
l Meşter repar acoperişuri,
case, blocuri, izolaţii, carton,
dulgherie. Tel. 0746/93-26-51.
(T.563)
l Pietrar, zugrav, pavez curţi,
socluri, faţade, decorativă, calitate. 0744/11-71-11. (840)

ANGAJĂRI
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 Angajăm cofetar şi decoratoare cofetar, salariu foarte
bun. Tel. 0774/69-35-59. (749)
l Angajăm vânzătoare, salariu
foarte bun. Tel. 0741/20-30-47.
(750)
l Caut femeie să mă ajute la
îngrijirea mamei bolnave, zona
Aleşd. Tel. 0759/14-20-03.
(870)

Companie
angajează

recepționeră
și ajutor de bucătar,

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

Companie
angajează

paznic cu experiență,
muncă în echipă, salariu
motivant.
Informaţii la telefon:
0722/231-483.

Anunţ public privind decizia
etapei de încadrare
S.C. NONI TRADE S.R.L.
BORŞ titular al proiectului „Exploatare temporară a nisipului
şi pietrişului” anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare conform căreia nu este necesară evaluarea
impactului asupra mediului şi de
evaluare adecvată de către APM
Bihor în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra
mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Exploatare
temporară a nisipului şi pietrişului” propus a fi amplasat în
Balastiera Borş-Santău 11, CF
62303, CF 62304 Borş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
autorităţii competente pentru
protecţia mediului din Oradea,
B-dul Dacia, nr. 25/A. în zilele
de luni-vineri, între orele 9.0014.00, şi la următoarea adresă de
internet: www.apmbh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare
în termen de 10 zile de la data
publicării prezentului anunţ.
(1347)
SDEE
TRANSILVANIA
NORD - Sucursala Oradea, titular al proiectului încadrare de
către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bihor, în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul “Injecţie de putere, Zona Podgoria, localitatea Oradea, judeţul
Bihor”, proiect nr. I-17-2571,
propus a fi amplasat în Comuna
Paleu, Localitatea Săldabagiu de
Munte, str. Gheorghe Doja, nr.
Topo 1135, judeţul Bihor. Proiectul nu face obiectul evaluării
impactului asupra mediului, evaluării adecvate sau asupra corpurilor de apă.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
autorităţii competente pentru
protecţia mediului A.P.M. Bihor
din Municipiul Oradea, B-dul
Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni
- joi, între orele 9- 16, vineri în
intervalul 8.00-14.00, precum şi
la următoarea adresă de internet:
www.apmbh.anpm.ro.
Publicul interest 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.
(1349)

S.C. Oradea Transport Local S.A. organizează în data de
20 iunie 2019 licitaţie cu strigare pentru închirierea unui spaţiu
comercial în incinta Autogării
Nufărul Oradea.
Instrucţiunile de organizare a
licitaţiei pot fi procurate urmărind link-ul dedicat de pe site-ul
societăţii (www.otlra.ro/infoparteneri/anunturi) sau personal,
de la biroul tehnic-exploatare al
S.C. O.T.L. S.A.

(1338)

Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România organizează concurs pentru ocuparea postului de: Lucrător Tipograf- normă
întreagă.
Condiții specifice și obligatorii
pentru ocuparea postului: studii
medii (Bacalaureat), cunoașterea limbii slovace, cunoscător a culturii slovace din România, posesor permis de
conducere categoria B, C; cunoștințe
minime în utilizarea calculatorului
(Internet, Word, Excel), cunoștințe
de gestiune, contabilitate primară,
abilități de muncă în echipă, disponibilitate de muncă în afara orelor de
program și în week-end.
Candidații interesați pot trimite
până la data de 28.06.2019, un C.V.
la următoarea adresă de e-mail:
monicadeak89@yahoo.com     sau la
sediul U.D.S.C.R. F.Z. BIHOR. din
loc. Valea Cerului, nr. 57A, com. Suplacu de Barcău, jud. Bihor.
Concursul va avea loc în data
de 03.07.2019, ora 13:00, la sediul
UDSCR-F.Z. Bihor din Valea Cerului.
Informații suplimentare se pot
obține la sediul UDSCR din loc. Valea Cerului, nr.57/A, com. Suplacu de
Barcău, jud. Bihor și la nr. de tel.: 074
4/699.741                                     (1343)

Primăria Municipiului Oradea
cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii
nr.1, organizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea
unui apartament, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în Oradea, str. Traian Lalescu
nr. 27, bl. D29, et. 4, ap. 52.
Documentele de calificare necesare pentru participarea la licitaţie
se gasesc pe site-ul www.oradea.
ro, secțiunea Licitații.
(1348)

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

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.

