14 Publicitate
În atenţia cititorilor
din Salonta!
Persoanele care doresc să dea
anunţuri de mică publicitate sau

Luni, 23 decembrie 2019

ÎNCHIRIERI SPAȚII
l Închiriez spațiu comercial
în Aleșd. Tel. 0724/54-98-96,
0745/18-58-65. (T.1711)

PIERDERI
l

Pierdut

legitimație

OTL

persoană cu handicap, seria
17495, pe numele Onița Vasile.
O declar nulă. (1768)

mare publicitate în CRIŞANA o

VÂNZĂRI ANIMALE

pot face chiar în oraşul lor. Pentru

l Pierdut certificat constata-

l Vând porci grași, sat Supla-

tor S.C. HINTA UNICA S.R.L.,

aceasta trebuie să se adreseze către
SZABO L. MARIA Întreprindere
Individuală, de pe strada Republi-

cul de Tinca nr. 259, preț 10 lei/
kg. Tel. 0744/76-89-37. (1730)

J05/480/07.03.2006,

RO

18455986. Îl declar nul. (1774)

cii nr. 27-29, lângă CEC Salonta.

l Vând o vițea de 4 luni. Cum-

VÂNZĂRI DIVERSE

Anunţurile vor apărea în ediţia de

păr selector de cereale. Tel.

l Vând antenă parabolică cu

a doua zi.

0755/90-68-57. (1772)

aparatul stabilizator și termo-

URĂRI

l Domnului profesor doctor
LENGHEL AUGUSTIN și asistentelor CRISTINA și MONICA,
cu prilejul sărbătorilor Crăciunului și Anului Nou le transmitem cele mai frumoase gânduri
și urări de sănătate și bucurii,
împlinirea tuturor năzuințelor
personale și familiale. Sărbători fericite! ”La mulți ani”!
Molnar Maria, Jurcuț Ioan și
Coșarcă Mircea. (1660)
l Cu prilejul Crăciunului și
Anului Nou, domnului profesor
doctor BUMBU GHEORGHE
și asistentelor CRISTINA și
DANA le transmitem cele mai
frumoase gânduri și urări de
sănătate, cu bucurii și împlinirea tuturor năzuințelor personale și familiale. Asociem acestor gânduri urările tradiționale:
”Sărbători fericite!” și ”La mulți
ani!”. Molnar Maria și Jurcuț
Ioan. (1782)
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
S.C. Estife Prest S.R.L.,
cu sediul în sat Bocșa, jud.
Sălaj, societate în faliment
C.U.I.: 25284722, nr. Orc.
J/31/149/2009, prin lichidator
judiciar C.I.I. Lucaciu Maria,
din Zalău, str. Andrei Șaguna,
nr. 6, numit prin Sentința civilă
nr. 610/2015 a Tribunalului Sălaj, în temeiul art.154 din Legea
nr. 85/2014, aduce la cunoştința
persoanelor interesate că începând cu data de 08.01.2020,
timp de 10 săptămâni, în fiecare zi de miercuri la ora 12.00,
de la 08.01.2020 la 11.03.2020
organizează la sediul lichidatorului judiciar licitație publică
cu strigare în vederea vânzării
în bloc a următorului bun imobil situat în municipiul Salonta,
str. Vasile Lucaciu, nr. 30, jud.
Bihor:
Proprietate imobiliară compusă din 119350 mp. teren
intravilan, împrejmuită cu
construcții: 10 clădiri magazii,
un pavilion administrativ, hala
de depozitare cereale în suprafaţă de 3600 mp, fundații siloz
cereale, platforme betonate.
Prețul de pornire al licitației
este de 9.720.000,000 lei, respectiv 2.100.000 eur.
Condițiile de participare la
licitație se regăsesc într-un
caiet de sarcini care poate fi
achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar.
Informații suplimentare: telefon 0742/33-48-01.        (1811)

VÂNZĂRI AUTO

suri de 3 litri, din inox exteriorul
și interiorul. Tel. 0359/42-04-

l Vând Skoda Octavia an

39. (1715)

2003, diesel, 1.300 euro, nego-

l Vând aparat personal ter-

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

momasaj Ceragem compact,

Primăria Municipiului
Oradea
cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii, nr.1, organizează licitaţie
publică cu ofertă în plic, pentru închirierea următoarelor
spaţii comerciale:
Spațiul situat în Oradea, str.
Duiliu Zamfirescu nr. 8, cu
suprafața utilă de 87,82 mp:
Calendarul licitaţiei:
- perioadă de depunere oferte și documente de calificare
- 23.12.2019 – 15.01.2020, ora
9.00.
- şedinţa de deschidere a ofertelor în data de 15.01.2020, ora
11.00.
Spațiul situat în Oradea, str.
Primăriei nr. 26, cu suprafața
utilă de 12 mp:
Calendarul licitaţiei:
- perioadă de depunere oferte și documente de calificare
- 23.12.2019 – 15.01.2020, ora
9.00.
- şedinţa de deschidere a ofertelor în data de 15.01.2020, ora
12.00.
Documentele de calificare și
ofertele se depun la Primăria
Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor, la ghişeul 1 sau 2;
Documentele de calificare necesare pentru participarea la licitaţie se găsesc pe site-ul www.
oradea.ro, secțiunea Licitații.
(1814)

Redacţia Crişana, str. Teatrului nr. 6, anunţurile de mică publicitate se preiau între orele 09.00-17.30 și duminica între 16.00 - 18.00.

nefolosit, boiler pentru baie
încălzit cu butelie gaz, aparat
masaj picioare, șipci pentru rolete din tei. Tel. 0259/47-66-49,
0721/97-68-72. (1745)
l Vând haină blană și căciulă
culoare maro din nurcă, nepurtate, mărimea 50-52. Tel.
0759/54-47-65. (2621)

Departamentul Difuzare şi Mica Publicitate funcţionează
în continuare pe Aleea Emanuil Gojdu nr. 3,
unde anunţurile se preiau luni-joi între orele 08.00-18.00, vineri
08.00-16.00, duminica 12.00-16.00.

l Vând țuică de prune. Tel.

VÂNZĂRI TERENURI

0770/82-50-15. (1779)

CUMPĂR
l Cumpăr antichități, mobilă,
tablouri, ceasuri, obiecte populare, sticle de sifon. 0771/3551-76. (1150)

l Vând 2 parcele intravilan,
întăbulate, la intrare în Giriș
spre Tărian. Suprafață 700
mp și 1.200 mp. Informații tel.
0742.127.656.
l Vând 2.600 mp teren în zona
Coada Lacului spre Stâna de
Vale, intabulat cu acte în regulă. Inf. tel. 0742.127.656.

PRESTĂRI SERVICII
l Repar aragaze avantajos,
la

domiciliul

clientului.

Tel.

0745/22-43-73. (1420)
l Vin sărbătorile! Repar sau inl De vânzare Spațiul comercial (parter, mezanin, arhivă,
magazie, pivniță) situat ultracentral în municipiul Oradea, Bdul Republicii nr. 12. Supr. utilă
810 mp. Preț negociabil. Telefon
0722-550603, 0722-326050.

stalez aragaze vechi și noi. Tel.
0771/48-40-76. (T.1577)
l Reparații mașini de spălat, frigidere, cuptoare. Tel.
0774/99-60-69. (2620)

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor – anunță publicul interesat
despre decizia etapei de încadrare
conform H.G. nr. 1076/2004 pentru
PUZ PARCELARE TEREN –
MODIFICARE PUD APROBAT
CU HCL NR. 340/2006, amplasat
în județul BIHOR, mun. ORADEA, str. Calea Bihorului, 11193/1,
11193/2, 11193/3, 11194/1, 11194/5,
C.F. nr. 182503, 182504, 182505,
182402, 182409, titular LARIU
HORIA MARIUS, cu sediul în
jud. BIHOR, mun. ORADEA, pe
strada MOSCOVEI, nr. 25, ap. 5,
nu necesită evaluare de mediu urmând ca planul a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia
etapei de încadrare se pot transmite
în scris la Agenția pentru Protecția
Mediului Bihor, Oradea, bdul. Dacia, nr. 25/A, telefon: 0259/44-4590, e-mail: office@apmbh.anpm.
ro, în zilele de luni – vineri, între
orele 9.00 – 14.00, în termen de 10
zile calendaristice de la data apariţiei anunțului.                          (1813)

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 decembrie 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.

