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 ultracentral pe str. Simion Bărnuţiu cu
2 camere. Tel. 0744/78-80-16.
(672)
l Vând apartament 2 camere,
str. Aluminei (Cartier Rogerius)
situat la etajul I, modernizat şi
mobilat. Preţ 45.000 euro. Telefon 0742.127.656

VÂNZĂRIAPARTAMENTE
l Vând apartament 3 camere
transformat spaţiu comercial, parter, Nufărul, negociabil,
0772/08-56-12. (T.656)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
l Vând casă cu anexe şi teren în localitatea Fîşca. Tel.
0720/06-77-63. (T.1009)

VÂNZĂRI ANIMALE
l Vând porc gras, 150 kg, şi
purcei de 8 săptămâni. Tel.
0259/43-09-40. (tv)
l Vând porc gras, 150 kg cu
8 lei/kg. Tel. 0770/11-30-65.
(1125)

VÂNZĂRI TEREN
l Vând teren cu livadă în Ferma Paleu, locaţie deosebită.
Tel. 0744/78-80-16. (T.673)
l Vând teren 832 mp, Sînmartin-Sadoveanu, dublu front
stradal, utilităţi. 0771/50-43-06.
(1122)
l Vând teren 2.600 mp pe Valea Iadului, Coada Lacului, cu
acte în regulă, preţ 12 euro/mp,
situat la şosea şi pe malul apei.
Telefon 0742.127.656
l Vând 2 parcele, una de 700
mp, cealaltă de 1.200 mp situate între Tărian şi Girişu de
Criş („Crompişte”). Telefon
0742.127.656

CHIRII
l Dau în chirie apartament la
casă, 2 camere şi dependinţe,
mobilat, central. Tel. 0743/9921-46. (1090)

SCHIMBURI
l Schimb/vând casă la Sălard cu apartament în Oradea.
0764/18-60-99. (1140)
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VÂNZĂRI AUTO
l Vând Suzuki Ignis an 2008,
înmatriculat, 2.400 euro. Tel.
0770/69-79-35. (T.2326)

PIERDERI
l Pierdut CUI, certificate constatatoare, pe numele SC
ZHANG SRL, cu sediul în
Beiuș, str. Calea Bihorului, Bl.
28, Ap. 6, CUI 23833131. Le
declar nule. (2331)
l Pierdut certificate constatatoare sediu pe numele SC
PASCAL REBECCA ENTERPRISES SRL, CUI 2718628,
J05/3912/1992, sediul Cauaceu nr. 211, Bihor. Le declar
nule. (2332)
l Pierdut certificat constatator sediu pe numele SC BEIBEI RAN SRL, CUI 37322404,
J05/681/2017 pentru sediul social și punct de lucru. Le declar
nule. (2333)
l Pierdut carnet student pe numele Panagiota Iliadou, eliberat de F.M.F. Oradea. Îl declar
nul. (1128)
l Wanna Lines, CUI 32772440,
J5/237/11.02.2014, pierdut CUI
original, certificat constatator
pentru sediu. Le declar nule.
(1139)

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând set 2 canapele și
un fotoliu, piele bej. Telefon:
0745/544271. (2330)
l Vând cărbuni. 0748/77-8440. (1138)
l Vând Aloe Vera, de 4 ani, înflorită şi smochini. Tel. 0259/4393-14. (1092)

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

PRESTĂRI SERVICII
l Repar acoperişuri, jgheaburi,
burlane, zugrăveli, parchet. Tel.
0743/41-84-72. (T.1130)
l Zugrăvit, podele laminate. Seriozitate maximă. Tel.
0771/52-27-41. (8503)
l Execut acoperişuri orice tip,
ţiglă ceramică/tablă, dulgherie,
blocuri. 0751/85-78-62. (1106)

l Meşter fac acoperişuri, reparaţii case, blocuri, preţuri avantajoase, seriozitate. 0738/0681-79. (1105)

l Angajăm vânzătoare magazin produse de cofetărie-patiserie. Salar foarte bun. Tel.
0741/20-30-47. (1039)

l
Acoperișuri,
renovări,
reparații. Ne deplasăm oriunde.
Prețuri mici! Telefon 0753/9432-57. (2328)

l Angajez barmană-barman şi
fără experienţă şi limită de vârstă. 0771/46-81-63. (T.1051)

l Repar sau instalez aragaze
vechi şi noi. Tel. 0771/48-4076. (1100)

ANGAJĂRI
l Angajăm femei serviciu pentru îngrijirea blocurilor asociaţie, Oradea. 0720/06-77-63.
(T.1010)
l Angajăm feliator pâine. Salar 2.500 lei net. Tel. 0774/6935-59. (1037)
l Angajăm brutar şi cofetar cu
experienţă. Salar foarte bun.
Tel. 0774/69-35-59. (1038)

Întreruperi energie
electrică
Perioada:
01.07.2019 – 05.07.2019
Anunțate cu 2 zile.
1. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Oradea - Punct de lucru Rural
04.07.2019. 09:00-17:00 loc.
Oșorhei (p).
2. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Beiuș - Punct de lucru
Salonta
04.07.2019. 09:00-15:00 loc.
Bicaci (p).
3. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Beiuș - Punct de lucru
Beiuș
04.07.2019. 10:00-14:00 loc.
Stȃna de Vale (p).
4. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Oradea - Punct de lucru Oradea
04.07. – 05.04.2019. 09:0016:00 loc. Oradea: str. Sintezei
(p), A. D. Xenopol (p), Chimiei, Lebedei, Fluierașului,
Potȃrnichilor, Sturzului, Ștefan
Octavian Iosif (p).

l Căutăm urgent bonă pentru doi copii, în Germania.
0720/53-53-95. (tv.)

MATRIMONIALE
l Simpatică ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.925)

Întreruperi energie
electrică
Perioada:
24.06.2019 – 29.06.2019
Reanunțate cu 2 zile.
1. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Oradea - Punct de lucru Oradea
04.07.2019 09:00-17:00 loc.
Oradea: str. Şelimbărului, Sulfinei, Transilvaniei, Aleea Posada, Călugăreni, Aleea Rogerius, Italiană, Podului, Bernard
Show.
Titular BRUDAŞCA COSTEL
MIHAI şi BRUDAŞCA JULIA,
cu domiciliul în Oradea, str.
Jurczak Tibor 17 anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare cf. HG
1076/2004 (actualizat) privind
procedura evaluării de mediu
pentru planuri şi programe, în
vederea obţinerii avizului de
mediu pentru - PU.Z. - Parcelare teren pentru locuinţe
individuale/semicolective, dotari şi prestări servicii, turism
şi agrement, com. Sânmartin,
sat Cihei, CF 65587cad. 65587
SÂNMARTIN.
Prima versiune a planului
poate fi consultată la sediul A.P.M. Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A din data de 2 iulie
2019 între orele 9.00-14.00. Publicul interesat poate transmite
în scris comentarii si sugestii,
până în data de 19 iulie 2019,
la A.P.M. Bihor, Oradea, Bd.
Dacia, nr. 25/A, e-mail office@
apmbh.anpm.ro, în zilele de
luni–vineri, între orele 9.0014.00.                               (1385)

TEXT INFORMARE PUBLICĂ

Această informare este efectuată
de Demeter Teodora-Lucia, domiciliat în Oradea, str. Nordului nr. 7 ap. 1,
județul Bihor, posesor al C.I. seria XH
nr. 702916, codul numeric personal
2780803050024, eliberată de SPCLEP
Oradea la data de 28.09.2010, în calitate
de ADMINISTRATOR al firmei S.C.
ALTAGRINO ANNA S.R.L., având sediu social în sat Munteni nr. 79, comuna
Bulz, județul Bihor, nr. de ordine în registrul comerțului J05/1281/12.08.2015,
cod unic de înregistrare 34880465,
telefon 0742-151.308, e-mail altagrino_anna@yahoo.com , în calitate de
BENEFICIAR, cine intenționează sa
solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ CRIŞURI
AVIZ DE GOSPODĂRIRE
A APELOR
pentru realizarea lucrărilor necesare
implementării investiției în fază PT +
DDE ”Construire pensiune agroturistică P+E+M”, lucrări amplasate pe  teritoriul administrativ al comunei Bulz,
sat Remeți, UAT Bulz – cod cadastral
51776, teren intravilan cu suprafață totală de 3.253 mp.
Această investiție este nouă.
Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr.
107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc sa obțină
informații suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodărire a
apelor pot contacta solicitantul de aviz
la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii şi recomandări, se pot adresa la ABA CRIŞURI
ORADEA, str. Ion Bogdan, nr. 35,
jud. Bihor, telefon/fax 0259/444-033,
0259/444-237, după data de 27.06.2019
2019.                                              (1378)

SC AIDA SHATRI SRL
cu sediul în Săcueni, str.
Libertăţii, parter, bl 21, jud
Bihor, identificată prin CUI
39368734, J5/1189/2018 angajează 3 ambalatori manuali cod
COR 932101.
Selecția se face pe baza
CV-urilor depuse până la
08.07.2019. Contact 0734/103007.                                  (1384)
S.C. BĂIȚA BIHOR S.A.,
cu sediul în oraș Nucet, localitatea Băița Plai nr.10,
angajează excavatoriști.
Oferim salar atractiv, cazare
și masă caldă.
Pentru informații suplimentare telefon 0753/114-428.
(1383)

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.

