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l Vând cadă din fibră de sticlă,

l Acoperișuri, renovări, repa

170/70 cm, şi vas wc cu scur-

rații. Ne deplasăm oriunde.

gere laterală, noi. Informaţii tel.

Prețuri mici! Telefon 0753/94-

0757/45-86-90. (1192)

32-57. (2342)

l Vând cărucior copil şi bicicle-

l Repar sau instalez aragaze

tă, plapumă 2 persoane, oglindă. 0771/58-71-62. (tv.)
l Vând aparat terapie, plită
inducţie, sistem de gătit, noi.
0771/72-14-11. (2336)

VÂNZĂRI CANAPELE
Redacţia Crişana s-a mutat pe strada Teatrului nr. 6.
Anunţurile de mică publicitate se preiau
între orele 09.00-17.30

În atenţia cititorilor
din Salonta!
Persoanele care doresc să dea

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

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.
(1205)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
l Vând apartament 3 camere
transformat

spaţiu

comerci-

al, parter, Nufărul, negociabil,
0772/08-56-12. (T.656)

VÂNZĂRI AP. LA CASĂ
l Vând apartament 3 camere,
central, la curte, 55.000 euro.

PIERDERI

l Vând teren cu livadă în Ferma Paleu, locaţie deosebită.

VÂNZĂRI AUTO
l Vând Skoda Octavia, an

tinichigerie,

42-71. (T.2330)

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

PRESTĂRI SERVICII

reparaţii

acoperişuri. Tel. 0755/23-7468. (2337)

l Vând set 2 canapele şi un
fotoliu, piele, bej. Tel. 0745/54-

faţade,

ANGAJĂRI
l Angajăm vânzătoare între
30-50 ani, magazin produse
cofetărie-patiserie-panificaţie,

salarizare

foarte

bună.

0741/20-30-47, 0774/69-35-59.
(1225)
l Angajăm personal operare
mase plastice, trei schimburi,

l Montăm sobe de teracotă

l S.C. Westgrain S.R.L. Oradea, str. Piaţa Cetăţii nr. 18,
jud. Bihor, J05/193/2002, CUI
R8499853, pierdut certificat
constatator de autorizare nr.
8250 din 25.02.2015, pentru
sat Periam, com. Periam, Comcereal Periam nr. 12/A, jud. Timiş - alte categorii, şi certificate
constatatoare de autorizare nr.
4975 din 07.02.2017, loc. Pecica, str. Gării, jud. Arad-birouri
şi alte categorii. Le declar nule.
(1245)

soţie la fermă, cazare asigura-

vechi şi noi, curăţăm coşuri de

tă. Tel. 0736/63-08-60. (922)

l Alidan SRL J5/683/2008,
pierdut CUI și certificate constatatoare pentru sediu și terți
cu activitate suspendată. Le
declar nule.
l Pierdut legitimaţie control
DSVSA Bihor, cu nr. BH-110,
pe numele Breg Antal Roland.
O declar nulă. (1248)

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând pălincă de struguri, curată, 52 grade, 30 lei. 0770/1612-82. (tv)

TEL. 0722/82-28-04. (552)

fum. 0758/34-25-93. (1148)
ANUNŢ PUBLIC
PRIMĂRIA COMUNEI
COCIUBA MARE,
str. Principală nr. 210, jud.
Bihor, fax 0259/31-13-24 intenţionează să solicite de la Administraţia Bazinală Crişuri Oradea aviz de gospodărire a apelor
pentru investiţia: „Modernizare drum comunal D.C. 102,
în lungime de 5,3 km Obiect:
Pod dalat peste pârâul Rătăşel
la km 4+913 (Carte funciară
51157 Cociuba Mare, teren public).
Această investiţie este nouă.
Nu vor rezulta ape uzate sau
poluanţi ai mediului. Solicitarea de aviz este în conformitate
cu prevederile Legii apelor nr.
107/96, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să
transmită observaţii, sugestii şi
recomandări se pot adresa solicitantului în scris, în termen de 15
zile de la apariţia prezentului an
unţ.                                 (1411)

tractorist pensionar, femei pentru asamblare la domiciliu, soţ-

SC CETVI SRL

cu sediul în Oradea, str. Gheorghe Doja, nr 79/A, jud. Bihor,
identificată prin CUI 10989997,
J5/2066/2004

angajează 1 manipulant
marfa cod COR 933303.
Selecția se face pe baza CVurilor depuse până la 17.07.2019.
Contact: 0788 310 719.      (1410)

S.C. Oradea Transport
Local S.A.

scoate la concurs: 1 post de
muncitor calificat (electromecanic), proba scrisă în
02.08.2019, ora 9.00 şi interviu
08.08.2019, ora 9.00;
Dosarele de concurs se vor depune până în data de 26.07.2019.
Detalii pe site-ul www.anif.
ro sau la telefon 0259/417509 –
Nagy Carmen.                  (1402)
Ardelean Nicolae Dumitru şi soţia Dana Ileana, titular al proiectului
„Construire anexă gospodăreascăadăpost de animale”, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Bihor, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*, pentru proiectul   „Construire anexă gospodărească-adăpost
de animale”, propus a fi amplasat în
loc. Birtin-Tomnatic, com. Vadu Crişului, nr. cad 51673, jud. Bihor. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele
care o fundamentează pot fi consultate
la sediul autoritati competente pentru
protectia mediului: A.P.M. Bihor, Bd.
Decebal nr. 25/A, Oradea, e-mail: office@apmbh.anpm.ro, tel.0259/444590,
fax 0259/406588 în zilele de luni până
vineri, între orele 8-16 şi la sediul titularului. 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 pentru protecţia
mediului.                                        (1413)

Întreruperi energie
electrică
Perioada:
15.07.2019 – 19.07.2019
Anunțate cu 2 zile.

organizează în data de 15
iulie 2019 licitaţie cu strigare
pentru închirierea unui spaţiu
comercial în incinta Autogării
Nufărul Oradea.

1. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Oradea - Punct de lucru Rural
16.07.2019 09:00-17:00 loc.
Sȃntandrei (p).

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.                  (1406)

2. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Oradea - Punct de lucru Oradea
15. 07. – 16.07.2019 09:0017:00 loc. Oradea: str. Sucevei
(p), Mihai Viteazu, 1848, Ulmului, Garoafei.

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 20 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

l Vând teren 832 mp, Sânmarelectric. 0771/50-43-06. (1184)

l Execut acoperişuri, izolaţii,

l EXECUT FORAJ PUŢ APĂ.

Tel. 0744/78-80-16. (T.1204)
tin, dublu front, apă, canal,

76. (1100)

l Pierdut certificat de înregistrare al Microeis Serv SRL,
CUI 9149031. Îl declar nul.

0770/11-59-92. (2335)

VÂNZĂRI TEREN

vechi şi noi. Tel. 0771/48-40-

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Bihor,
cu sediul în Nojorid, nr. 141D,

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

2003, diesel, 1500 euro, nego-

Numele şi prenumele____________________________________________Telefon__________________________________

ciabil. 0740/27-77-61. (tv)

TEXT ANUNŢ (max. 10 cuvinte)_____________________________________________________________________________

VÂNZĂRI ACCESORII AUTO
l Vând 4 anvelope pe jenţi de
13, preţ 20 lei/buc. Tel. 0359/4125-11. (1216)

____________________________________________________________
_______________________________________________________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.

