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

VÂNZĂRI AP. 2-4 CAMERE
 Vând apartament cu 2 camere, tip X (48 m2), parter, multiple îmbunătăţiri, pe strada Pascal (lângă Piaţa Rogerius). Preţ
42.000 euro. Tel: 0752.543.447

Luni, 21 noiembrie 2016

 Vând teren Paleu, 1.547
gă alta), extravilan, cuutilităţi

 Vând combină frigoriﬁcă,
covor persan, 3/2, vişiniu. Tel.
0771/16-08-96. (tv)

în zonă, posibilităţi de trecere

VÂNZĂRI MOBILIER

mp total (3 parcele una lân-

în intravilan, zonă construcţii
noi.0720/19-35-82. (tv.)
 Vând teren intravilan, în Tăşad, Bihor, la 20 km de Oradea, cu fundaţie casă şiutilităţi,
suprafaţă teren 1980 mp, ideal
pentru construcţie pensiune.
0720/19-35-82. (tv.)
 Vând 2.000 mp teren la Coada Lacului, Bihor. Tel. 0744/6294-58, 0744/76-97-32. (T.1350)

/ 0749.553033.

 Vând canapea extensibilă
1 persoană, frigider Zanussi 2 motoare, 0748/10-39-31.
(T.6139)
 Vând banchetă nouă cu lădiţă pentru hol, bucătărie, 220.
0746/38-35-65. (tv.)

CUMPĂR DIVERSE
 Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon.0744/12-83-06.
(T.1659)

 Vând/schimb apartament cu
4 cam. lângă Școala 16, Rogerius. Tel. 0752/89-70-48.

VÂNZĂRI AUTO

PRESTĂRI SERVICII

 Vând Dacia Logan, an fa-

 Vând apartament 2 camere,

la bord. Tel. 0771/14-90-55.

 Meseriaş, execut toate tipurile de lucrări în construcţii,
0745/90-17-57. (T.2561)

Rezidenţial Prima Nufărul, bloc

(2712)

nou, s.u. 61 mp, mobilat complet, 48.500 euro. 0752/19-3582. (tv.)

VÂNZĂRI CASE ORADEA
 Vând casă zona Spitalului
Judeţean. Tel. 0787/61-35-32.
(2661)

bricaţie 2005, cu 46.000 km

VÂNZĂRI ANIMALE

 Vând câini, rasă ciobănesc
german (lup), vaccinaţi şi cu
carnet de sănătate. Informaţii
la tel. 0744/470.898.
 Vând porc pentru carne,
crescut

bio.

Informaţii,

tel.

0747/96-18-45. (T.6142)
 Vând porci graşi, 120 kg, sau

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ

150-160 kg. Tel. 0742/87-01-79.

 Vând casă în Tilecuş, multi-

(2700)

ple îmbunătăţiri, apă, canaliza-

 Vând porci graşi în Săcădat

re. Tel. 0745/60-47-56. (T.2671)

399, tel. 0756/51-29-48. (T.

 Vând casă în Tinca, lângă

2594)

Criş sau schimb cu apartament

 Vând 2 căţei Ciobănesc de

în Oradea. Tel. 0748/61-07-37.

4 luni, contra hrană câini. In-

(tv.)

formaţii,

 Vând casă în Burzuc cu ane-

tel.

0770/12-15-55.

(2697)

VÂNZĂRI DIVERSE

xe şi teren, 2,50 ha, 0771/3123-17. (tv)

 Vând aparat de masaj Ce-

 Vând casă imediat ocupa-

ragem, manual, în garanţie,

bilă, loc. Ţigăneşti de Criş, 2

0721/67-05-17. (T.2555)

camere mari, una mică, sobe



teracotă, duşumea, baie, că-

2000x1600x230,

mară, coridor închis, cămară

0753/79-90-34. (T. 2695)

Vând

de lemne, grădină mare, pomi,

euro, negociabil. Tel. 0760/7247-96. (2662)
 Vând casă Popeşti 270,
central, 11 ari, 15.000 euro.
0746/57-41-58. (tv.)

VÂNZĂRI TERENURI
 Vând 15 ari loc de casă în
Podgoria şi 15 ari loc de casă,
pe str. Făcliei, 0774/62-91-45,
0770/12-34-60. (tv.)

475.

nouă,
Tel.

 Instalator autorizat, sanitare,
încălzire şi lucrări prin sudură.
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T.2261)
 Repar rolete, execut jaluzele,
plase de ţânţari, 0771/17-91-23.
(T.6141)
 Servicii curăţenie. Spălăm
mochete, covoare, tapiţerii, la
domiciliu. Tel. 0359/40-56-89,
0747/28-07-78. (T.5581)
 Înﬁinţări ﬁrme, P.F.A., servicii
complete de contabilitate. Tel.
0740/14-46-72. (T. 2572)
 Execut zugrăvit, vopsit, gletuit, reparaţii, modiﬁcări, fainţă, gresie, parchet laminat,
raşchetare.
0740/48-73-77,
0742/38-99-48. (T.1566)
 Curăţăm, vopsim haine de
piele, blană (irhă, piele întoarsă). Str. Republicii 47. (T. 2591)
 Angajez șofer categ C+E
cu experiență, curse Rom-It.,
lucru în echipaj. Tel. 0741/229537.

SMS!
Sms 1361 = 3 apariţii în CRIŞANA şi postare gratis pe www.smsmagazin.
ro şi www.m.smsmagazin.ro .
Preţ/sms = 3 euro + TVA (Orange, Vodafone, Cosmote).
Text sms: BHCR # urmat de 10 cuvinte text anunţ fără diacritice.

Sms 7474 = 5 apariţii consecutive în CRIŞANA şi postare gratis pe
www.smsmagazin.ro şi www.m.smsmagazin.ro.
Preţ/sms = 5,10 euro + TVA (Orange, Vodafone, Cosmote).
Text sms: BHCR # urmat de 10 cuvinte text anunţ fără diacritice.

 Vopsim cojoace
(irhe),
pantaloni,
fuste, cizme din
piele, căciuli. Str.
Republicii 47. (T.
2592)

ANGAJĂRI

Caut
îngrijitor de animale la
fermă.
Telefon:
0747/345.538.
 Angajez bucătar
cu experienţă pentru sală de nunţi
în Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/160.945.
 Firmă producătoare de încălţăminte
angajează
muncitori
caliﬁcaţi pentru atelierul de tălpuit. Tel.
0 2 5 9 / 4 6 - 71 - 6 4 .
(2677)
 Unitate medicală
privată angajează
asistentă
medicală (au prioritate
asistentele cu experienţă în laborator). Trimiteţi C.V.
pe adresa: hroﬃcecv@gmail.com.
Tel. 0748/11-14-13
între orele 8.0016.00. (2669)

Primăria comunei CEFA, judeţul Bihor,
organizează în data de 21 decembrie 2016,
concurs pentru ocuparea funcţiilor publice
vacante de Consilier cls. I, grad profesional
superior, compartiment ﬁnanciar contabil și
Referent cls. III, grad profesional superior,
compartiment ﬁnanciar contabil, conform
prevederilor Legii nr. 188/1999 și HG nr.
611/2008.
Condiţii speciﬁce: Consilier cls. I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului
ﬁnanciar contabil:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent,
specializare: Contabilitate şi informatică de gestiune; Economie Generală; Finanţe şi Bănci.
- 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea
funcției publice de execuție de grad profesional
superior
- Cunoștinte de operare pe calculatorcunoștințe de bază.
Condiții speciﬁce: Referent cls. III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului
ﬁnanciar contabil.
- Studii liceale, respectiv studii medii liceale,
ﬁnalizate cu diplomă de bacalaureat
- 9 ani vechime în specialitatea studiilor, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie Referent, grad profesional Superior;
- Cunoştinţe de operare pe calculator-cunoştinţe de bază.
Dosarele de concurs se pot depune în termen
de 20 de zile de la data publicării anunțului în
M.O.
Selectarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare se face în maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
- Proba scrisă în data de 21 Decembrie 2016,
ora 10.00;
- Proba de interviu se susține într-un termen
de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii
probei scrise.
- Proba suplimentară pentru cunoștințele de
operare pe calculator - 21 Decembrie 2016, ora
9.00.
Informaţii suplimentare la nr. telefon 0259/3940-07.
(1042)

MATRIMONIALE
 Persoană distinsă, 47 ani, permis
cat. B, caut de lucru. Tel. 0769/7389-16. (tv)

 Pensionar, 60 ani, caut doamnă pentru
prietenie. Rog seriozitate. Tel. 0744/6539-52. (T. 6134)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

vie, fântână bună, aproape de
şosea, acte în regulă, 7.000

saltea

 Acum hornar curăţ coşuri,
centrale, repar teracote, zugrăveli, mici reparaţii, 0744/11-7111. (T.2547)

Anunţuri
rapide prin

Cu 10 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări,
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l
publici în luna noiembrie în cotidianul „Crişana”.


Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
10 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
care tu le alegi.

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.

