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.

URĂRI

l Cu ocazia împlinirii unei frumoase vârste îţi dorim dragul
nostru, TATAR GRIGORIU
ZOLTAN, multă sănătate şi bucurii alături de cei dragi. Familia. (905)
l Azi, când împlineşte frumoasa vârstă de 89 ani, îi transmit
omului şi prietenului de familie,
col. r. TATAR GRIGORIU ZOLTAN, urări de sănătate, fericire,
bucurii şi tradiţionalul „La mulţi
ani!”, alături de întreaga familie şi de mult iubita lui Lenuţa.
Văd. Aurora Ştefănescu. (886)
l Ziua de naştere a domnului
col. TATAR GRIGORIU ZOLTAN, ne oferă plăcutul prilej de
a-i adresa cele mai calde urări
de sănătate, fericire şi bucurii,
alături de cei dragi şi un călduros „La mulţi ani!”. Col. Tudor Alexandru, Maria Molnar,
Jurcuţ Ioan, Coşarcă Mircea.
(887)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

l Vând apartament ultracentral pe str. Simion Bărnuţiu cu
2 camere. Tel. 0744/78-80-16.
(672)
l Vând apartament 2 camere,
X, Velenţa, 32.500 euro negociabil. 0745/68-19-19. (T. 912)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

l Vând casă şi teren, satul Topeşti, comuna Drăgeşti. Tel.
0747/42-26-88. (804)

VÂNZĂRI TEREN

Miercuri, 19 iunie 2019
19837 din 07.05.2015 activitate
sediu şi activităţi la beneficiari
şi/sau în afara sediilor proprii
emise de ONRC Bihor, aparţinând Total Wagon Management KFT Debrecen-Sucursala Oradea, CUI RO 34477137,
J05/728/2015. Le declar nule.
(2313)
l Anunţăm pierderea următoarelor acte constitutive ale S.C.
EOS DERZIS COM S.R.L.
ORADEA, str. Decebal, nr. 56,
et. VII, ap. 19, bl. C24, C.U.I.
21938573,
J05/1559/2007:
statut, contract, înscriere de
menţiuni, certificat de înregistrare la Registrul Comerţului,
înregistrare în scop de TVA. Le
declarăm nule. (903)
l Pierdut Certificat Unic de Înregistrare având Cod Unic de
Înregistrare 23113688 pentru
P.F.A. Crecan Francisc. Îl declar nul. (905)
l Pierdut carnet student eliberat de F.M.F. Oradea pe numele Dubei Dragoş. Îl declar nul.
(907)
l Pierdut certificat de înregistrare seria B nr. 3066894
şi certificate costatatoare nr.
19837 din 07.05.2015 activitate
sediu şi activităţi la beneficiari
şi/sau în afara sediilor proprii
emise de ONRC Bihor, aparţinând Total Wagon Management KFT Debrecen-Sucursala Oradea, CUI RO 34477137,
J05/728/2015. Le declar nule.
(2313)

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând bibliotecă, diferite cărți,
domenii foarte multe, reviste.
Tel. 0359/17-01-59. (tv.)
l Vindem la Salonta baloţi rotunzi de lucernă, tăiată recent,
balotat semiuscat cu plasă și
înfoliaţi în nailon. Tel. 0745/2632-61.
l Vând pălincă de struguri, curată, 52 grade, 30 lei. 0770/1612-82. (tv.)
l Vând ladă frigorifică, electrică, 24 l, 160 lei. Tel. 0740/2777-61. (tv)

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

l Vând pălincă de prune, naturală, fără îndulcitori, 30 lei/l.
0740/27-77-61. (tv)

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând bibliotecă, diferite cărți,
domenii foarte multe, reviste.
Tel. 0359/17-01-59. (tv.)

l Vând porc gras, 150 kg, 10
lei/kg, şi purcei de 8 săptămâni.
Tel. 0259/43-09-40. (tv)
l Vând 14 purcei de două luni,
10 masculi şi 4 femele, rasa Albul de carne. Preţul negociabil.
Satul Roit nr. 113, tel. 0259/3950-07. (910)

VÂNZĂRI AUTO

l Vând Skoda Octavia, an
2003, diesel, 1600 euro, negociabil. 0740/27-77-61. (tv.)

CUMPĂR AUTO

l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni şi de Anglia. Tel.
0772/12-48-70. (T.911)

PIERDERI

l Pierdut certificat de înregistrare seria B nr. 3066894
şi certificate costatatoare nr.

CUMPĂR DIVERSE

Consiliul de Conducere al

APM BIHOR anunţă publi-

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)

convoacă Adunarea Genera-

tul: „RECICLARE IN SITU

lă Extraordinară, în data de 23
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PRESTĂRI SERVICII

iunie 2019, ora 16.00, la Şcoala

l Repar aragaze la domiciliul
clientului. Tel. 0745/22-43-73.
(T.899)
l Repar rolete, execut jaluzele,
plase de ţânţari. Tel. 0745/5773-90. (T.900)
l Meşter repar acoperişuri,
case, blocuri, izolaţii, carton,
dulgherie. Tel. 0746/93-26-51.
l Pietrar, zugrav, pavez curţi,
socluri, faţade, decorativă, calitate. 0744/11-71-11. (840)

ANGAJĂRI

l Caut femeie să mă ajute la
îngrijirea mamei bolnave, zona
Aleşd. Tel. 0759/14-20-03.
(870)

Întreruperi energie electrică
Perioada: 17.06.2019 –
21.06.2019
Reanunțate cu 2 zile.
1. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Aleșd - Punct de lucru
Aleșd
20.06.2019. 09:00-17:00 loc.
Brusturi (p).
ASOCIAŢIA DE PĂDURIT
ŞI PĂŞUNAT „FRĂŢIA” CACUCI anunţă următoarele:
* Pe data de 21 iunie, ora
16.00, convoacă la sediul din
satul Cacuciu Nou, nr. 39, com.
Măgeşti, jud. Bihor pe toţi deţinătorii de animale fără păşune
şi nedeclarate asociaţiei la plata
taxei de păşunat a animalelor.
* La aceeaşi dată, oră şi locaţie susmenţionate aşteptăm la
licitaţie doritorii specializaţi cu
firme, pentru curăţarea păşunilor asociaţiei.
Tel. 0744/88-84-62, între orele
10.00-18.00.                        (1354)

ASOCIAŢIEI URBARIALE
COMUNALE HAIEU

Haieu.
Se discută vânzarea unei suprafeţe mari de teren.

cul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiec-

km.38+910” propus a fi realizat în: comuna Biharia, Sălard,
Sâniob, Sârbi, Chişlaz, Tăuteu,
jud. Bihor, titular DRDP Cluj,
str. Decebal, nr. 128.
Proiectul poate fi consultat

Prezenţa membrilor este obli-

la sediul autorităţii competen-

gatorie.                              (1356)

te pentru protecţia mediului
APM Bihor, din Oradea, str.

COMUNA MĂGEŞTI,
JUDEŢUL BIHOR

cu sediul în Comuna Măgeşti, sat.
Măgeşti, str. Principală, nr. 9, jud.
Bihor, organizează licitaţie publică
1) Obiectul licitaţiei publice: închirierea spaţiului situat în incinta
Căminului Cultural, din Cacuciu
Nou, având o suprafaţă totală de
69.63 mp, pentru desfășurarea de
activități comerciale.
2) Organizatorul licitaţiei: Comuna Măgeşti;
3) Procedura de licitatie: licitaţie
publică, cu plic închis;
4) Procedura de licitaţie este reglementată prin Caietul de sarcini
al închirierii şi prin Instrucţiunile
privind organizarea şi desfăşurarea
licitaţiei, care pot fi procurate de la
sediul Primăriei Măgeşti, zilnic între orele 08.00 şi 13.30.
5) Condiţii de participare:
- dovada achitării documentaţiei
de organizare şi desfăşurare a licitaţiei. Documentaţia poate fi procurată de la sediul Primăriei Comunei
Măgeşti.
- dovada achitării garanţiei de
participare la licitaţie;
- prezentare certificat constatator
emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalele Teritoriale - care conţine codul unic de
înregistrare precum şi anexa acestuia din care să reiasă că ofertantul are
ca obiect de activitate (extras), activitatea care face obiectul procedurii
de închiriere.
- prezentare certificate de atestare fiscală privind plata obligaţiilor
către bugetul general consolidat al
statului şi bugetul local.
6) Depunerea documentelor de
participare se va face la sediul Primăriei Măgeşti, Adresa: Măgeşti,
Nr. 9, Jud. Bihor, până la data de
27.06.2019, zilnic între orele 08.00
şi 13.30.
7) Deschiderea ofertelor va avea
loc la data de: 28.06.2019, ora 10.00,
la sediul Primăriei Comunei Măgeşti.
8) Informaţii suplimentare se pot
obţine la tel.0359/80-69-08.    (1355)

B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele
de luni-vineri, între orele 9.0014.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.
apmbh.ro.                         (1351)
S.C. TRANSPORT MONITOR CONTROL S.R.L.

cu sediul în Oradea, Calea Borşului, nr. 40, clădirea C5, sc. G,
et. 1, Jud. Bihor, identificată prin
C.U.I. 32331045, J5/1621/2011 angajează:
* 1 funcţionar administrativ
cod COR 411001.
Selecția se face pe baza C.V.urilor depuse până la 25.06.2019.
Contact: 0725/ 72-63-59.       (1352)

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.

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.

