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În atenţia cititorilor
din Salonta!

Vineri, 5 iulie 2019

ÎNCHIRIERI

l Dau în chirie apartament 2
camere, la casă. Tel. 0743/9921-46. (tv.)

Persoanele care doresc să dea
anunţuri de mică publicitate
sau mare publicitate în Crişana o pot face chiar în oraşul lor.

CUMPĂR AUTO

l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni şi de Anglia. Tel.
0772/12-48-70. (T.1168)

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 zilei de naştere
îi urăm verişoarei noastre dr.
RODICA DALE, un călduros
„La mulţi ani”, alături de soţul
Radu, fiica Monica şi ginerele
Vasile. Verişorii Vasile şi Florica Dale, din Câmpani.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

PIERDERI

l Pierdut certificat constatator Lascu Silvia Intreprindere
Individuală, cod unic înregistrare
29342893/15.11.2011,
F5/2175/2011, pentru sediul
secundat (punct de lucru) Oradea, str. Republicii nr. 64. Îl declar nul. (1170)
l Pierdut carnet student, pe
numele Perţe Cristina, eliberat
de FMF Oradea. Îl declar nul.
(1173)
l Pierdut anexa la certificat de
înregistrare (CUI) pentru sediul
social a Limar Prest SRL, CUI
52263. O declar nulã.

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

l Pierdut legitimaţie de student, pe numele Abu Arar
Amjad, eliberată de FMF Oradea. O declar nulă. (1181)

l Vând apartament 2 camere,
str. Aluminei (Cartier Rogerius)
situat la etajul I, modernizat şi
mobilat. Preţ 45.000 euro. Telefon 0742.127.656

VÂNZĂRI DIVERSE

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

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

VÂNZĂRI AP. LA CASĂ

l Vând apartament 3 camere,
central, la curte, 55.000 euro.
0770/11-59-92

VÂNZĂRI CASE ORADEA

l Vând casă cu o cameră,
bucătărie, baie, în centru.
0751/05-03-37. (T.1070)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ

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

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând porc gras, 150 kg, şi
purcei de 8 săptămâni. Tel.
0259/43-09-40. (tv)

VÂNZĂRI TEREN

l Vând teren cu livadă în Ferma Paleu, locaţie deosebită.
Tel. 0744/78-80-16. (T.673)
l Vând teren 832 mp, Sânmartin, dublu front, apă, canal,
electric. 0771/50-43-06. (1184)
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

SCHIMBURI

l Schimb/vând casă la Sălard cu apartament în Oradea.
0764/18-60-99. (1140)

l Vând cărbuni. 0748/77-8440. (1138)
l Vând termosuri noi de 3 litri,
cu gură mare, din inox interiorul
şi exteriorul, antenă parabolică.
Tel. 0359/42-04-39. (1094)
l Vând aparat terapie, plită
inducţie, sistem de gătit, noi.
0771/72-14-11. (2336)
l Vând avantajos mobilă, aragaz portabil cu 2 butelii, cafetiere espresso şi filtru, rame
tablouri, saci dormit, Lexiconul Tehnic Român, 12 volume,
set vase inox la jumătate preţ,
cuverturi. Tel. 0765/66-85-86.
(1172)

VÂNZĂRI CANAPELE

l Vând set 2 canapele şi un
fotoliu, piele, bej. Tel. 0745/5442-71. (T.2330)

CUMPĂR DIVERSE

l Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.8856)
l Cumpărăm antichităţi, tablouri, mobilă, ceasuri, obiecte populare, sticle de sifon. 0744/1283-06. (1144)

AFACERI

l Renovez/întreţin casă contra
chirie am materiale, şi la ţară,
termen lung. 0759/83-73-70.
(1152)

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
Acoperișuri,
renovări,
reparații. Ne deplasăm oriunde.
Prețuri mici! Telefon 0753/9432-57. (2328)
l Repar sau instalez aragaze
vechi şi noi. Tel. 0771/48-4076. (1100)
l Execut acoperişuri, Bilka,
Lindab sau ceramic. Asigur
transport gratuit. 0758-85-0535. (1142)
l Intervenţii acoperişuri. Execut acoperişuri, izolaţii, infiltraţii, înlocuire sau modificări.
0721/40-24-61. (1143)
l Montăm sobe de teracotă
vechi şi noi, curăţăm coşuri de
fum. 0758/34-25-93. (1148)
l Meşter repar acoperişuri,
case, blocuri, izolaţii, carton,
dulgherie. Tel. 0746/93-26-51.
(T.563)
l Zugrav de lux, pietrar, pavez, plachez cu piatră ziduri
decorative. Experienţă Grecia.
0759/83-73-70. (1154)
l Repar aragaze la domiciliul
clientului. Tel. 0745/22-43-73.
(T.899)
l Recondiţionat mobilă, zugrăvit, vopsit, raşchetat, parchet,
lăcuit, montaj parchet. Tel.
0744/22-95-42. (T.930)
l Execut acoperişuri, izolaţii,
tinichigerie, faţade, reparaţii
acoperişuri. Tel. 0755/23-7468. (2337)
l Îngrijesc femeie în vârstă
cu program permanent, numai
Oradea. 0745/29-20-33. (tv.)

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

ANGAJĂRI
l Angajez femeie pentru menaj, întreţinere. Tel. 0721/6705-17. (tv)
l Angajăm feliator pâine. Salariu 2.500 lei net. Tel. 0774/6935-59. (1037)
l Angajăm brutar şi cofetar cu
experienţă. Salariu foarte bun.
Tel. 0774/69-35-59. (1038)
l Angajăm vânzătoare magazin produse de cofetărie-patiserie. Salariu foarte bun. Tel.
0741/20-30-47. (1039)

ANUNȚ PUBLICITAR

privind organizarea licitației publice deschise pentru concesionarea
unei suprafețe de teren de 500 mp
în comuna Toboliu, sat Toboliu,
județul Bihor
1. CONCEDENT: PRIMĂRIA
COMUNEI TOBOLIU, Toboliu nr.
149, CP 417273, județul Bihor, tel.
0259/354-689, e-mail primariatoboliu@yahoo.com.
2. OBIECTUL CONCESIUNII:
concesionarea suprafeței de teren de
500 mp cu nr. cad. 53124, înscris în
CF 53124 Toboliu, teren situat în comuna Toboliu și aflat în proprietatea
privată a comunei Toboliu.
3. CAIETUL DE SARCINI și
instrucțiunile privind organizarea și
desfășurarea procedurii de licitație
pot fi studiate și r idicate de la sediul
Consiliului Local al comunei Toboliu, gratuit, în urma unei solicitări
scrise, începând cu data publicării
anunțului.
4. DATA LIMITĂ pentru primirea clarificărilor 19.07.2019, orele
12.00.
5. DATA LIMITĂ pentru depunerea ofertelor 25.07.2019, orele
16.00.
6. LOCUL DEPUNERII OFERTELOR: sediul Consiliului Local
al comunei Toboliu, sat Toboliu, nr.
149, jud. Bihor
7. OFERTELE vor fi depuse întrun singur exemplar.
8. DESCHIDEREA OFERTELOR: se va face la sediul Consiliului Local al comunei Toboliu în data
de 26.07.2019, orele 10.00.
9. INSTANȚA COMPETENTĂ pentru soluționarea litigiilor:
Curtea de Apel Oradea, str. Parcul
Traian, nr. 10, Oradea.
10. DATA transmiterii anunțu
lui pentru publicare: 04.07.2019.
(1395)

l Angajez brutar, salariu motivant. Tel. 0747/84-48-91. (1162)
l Angajăm femei de serviciu la
asociaţie pentru îngrijirea blocurilor. 0720/06-77-63. (T.1182)

GRAND HILL
RESIDENCE SRL,

titular al proiectului “Construire bloc de locuinţe C4 în
regim de înălţime Steh.+P+58E, etapa 1, conform HCL
nr.803 din 2018, organizare
de şantier, sistematizare pe
verticală, împrejmuire, branşamente”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către APM Bihor
în cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului,
propus a fi amplasat în municipiul Oradea, str. Eforiei, nr.
Cad.202779, 202780, 207981,
202782, judeţul Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
APM Bihor din Oradea, Bd.
Dacia, nr. 25/A, în zilele de lunivineri, între orele 9.00-14.00,
precum şi la următoarea adresa
www.apmbh.ro.
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. (1399)
S.C. DRUM ASFALT S.R.L,
titular al proiectului „Protejare
conducte transport gaze naturale
cu dale beton şi acces - 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
„Protejare conducte transport
gaze naturale cu dale beton şi acces - realizare iaz piscicol prin exploatare nisip şi pietriş” propus a
fi amplasat în Bihor, com. Biharia,
nr. cad. 50454, 51192. 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.
Publicul interesat poate înainta comentarii sau 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.                                               (1397)

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 iulie 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.

