16 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 CAMERE
l Vând apartament cu 2 came-

l 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.)
l Vând teren intravilan 4320
mp, în satul Sărand, 15 km de
Oradea, toate utilităţile. Tel.
0745/82-66-35. (tv.)
l Vând teren 1800 mp, str.
Izvorului,
toate
utilităţile,
0359/17-53-31. (tv)

cal (lângă Piaţa Rogerius). Preţ
42.000 euro. Tel: 0752.543.447

l Vând apartament 2 camere,
Rezidenţial Prima Nufărul, bloc
nou, s.u. 61 mp, mobilat complet, 48.500 euro. 0752/19-3582. (tv.)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
l Vând apartament 3 camere,
Beiuş, central, Aleea Padişului, et. II. Tel. 0766/28-91-83,
0766/27-11-43. (6181)

l 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.)
l Vând teren Paleu, 1.547
mp total (3 parcele una lângă alta), extravilan, cuutilităţi
în zonă, posibilităţi de trecere
în intravilan, zonă construcţii
noi.0720/19-35-82. (tv.)

Tel. 0741/53-03-56, 0359/42-

montator-demonta-

86-86. (2902)

tor piese auto. Tel.

l Vând prosoape şi cuverturi

0722/32-22-21.

ţărăneşti ţesute. Tel. 0359/43-

3019)

56-61. (2940)

l

l Vând baloţi de lucernă.

cat. B, C, E, cu cu-

Ţeţchea, nr. 135, tel. 0756/19-

noştinţe în reparaţii

01-94. (3071)

auto. Tel. 0722/32-

CUMPĂR DIVERSE

l Vând Skoda Fabia, benzină, 101 CP, 45.000 km. Tel.
0770/16-21-99. (T.3058)

l Instalator autorizat, sani-

l Vând Matiz din 2004, stare bună. Tel. 0760/06-21-23.
(3081)

0359/43-72-84. (T.3008)

lare, sticle sifon.0744/12-83-06.
(T.1659)

tare-încălzire şi lucrări prin
sudură.

Tel.

0770/10-21-60,

l Hornar, curăţ teracote, centrale. Renovări, zugrăveli de

VÂNZĂRI ANIMALE

lux, montat uşi. Tel. 0747/91-

l Vând 2 porci graşi, 150-200
kg. Tel. 0259/43-09-40. (2789)

21-87. (T.3049)
l NOU! Termomasaj pentru

l Vând porci 100-140 kg, 7
lei/kg. Tel. 0757/71-60-27,
0757/89-09-60. (T. 3043)

afecţiuni ale coloanei vertebra-

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând pălincă de prune, 25
lei/litru, calitate garantată,
0747/08-43-13. (T.3028)

le, cu abonamente şi închirieri
ale dispozitivului medical „Ceragem”, la tarife mici, în Bulevardul Decebal 23 (Complex
Albina).

Tel.

0259/42-10-00.

finisor

Angajez

auto,

(T.

şofer,

22-21. (T. 3020)
l Depozit farmaceutic din Oradea
angajează lucrători
depozit. Relaţii la
telefon 0725/35-5001.
l Angajăm vânzătoare

panificaţie.

Tel. 0740/15-35-65.
(3067)
l Angajăm contabilă evidenţă producţie
Tel.

panificaţie.
0740/15-35-

65, 0741/20-30-47.
(3068)
l

Angajăm

bru-

tar cu experienţă.
Tel.

0740/15-35-

65, 0741/20-30-47.

(3015)

(3069)

l Repar aragaze de orice tip,

l Angajăm şoferi,

cu garanţie la domiciliul cli-

permis

entului.

B+C. Tel. 0721/36-

Tel.

0359/43-65-57,

categoria

0742/69-44-09. (3024)

94-80. (3041)

l Vopsim cojoace (irhe), pan-

l Căutăm bonă in-

taloni, fuste, cizme din piele,

ternă cu experienţă

căciuli. Str. Republicii 47. (T.

pentru îngrijirea a 2

2592)

copii gemeni, nou

l Reparaţii rolete, execut jalu-

născuţi. Oferim sa-

l Vând topitor de ceară de
albine şi bidoane aluminiu,
0755/15-22-91. (T.3063)

zele verticale, orizontale, pla-

lar atractiv, cazare,

se, 0745/57-73-90. (T.6184)

masă şi posibilitate

l Asistentă medicală pensi-

de angajare pentru

l Vând vin alb şi roşu din soiuri nobile. Tel. 0744/59-63-73.
(6182)

onară, fac injecţii la domiciliul

o perioadă de 2 ani.

bolnavului. Tel. 0770/51-47-74.

Tel. 0755/03-01-20.

(3080)

(2894)

Şcoala Gimnazială
Avram Iancu Oradea

cu sediul în localitatea Oradea, str. Gheorghe Pop de Băseşti, nr 3-3A, judeţul Bihor organizează concurs pentru ocuparea posturilor
vacante pe perioadă nedeterminată, de:
* Femeie de serviciu (şcoală);
* Muncitor calificat în meseria de bucătar
(grădiniţă).
Concursul se va desfăşura astfel:
- Proba practică în data de 11.01.2017, ora
10.00;
- Proba interviu în data de 11.01.2017, ora
13.00.
Concursul se desfăşoară în baza prevederilor H.G. nr. 286/2011 şi H.G. 1027/2014.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de: 09.01.2017,
ora 13.00, la sediul unităţii şcolare.
Relaţii suplimentare la sediul unităţii şcolare sau la telefon: 0359/45-35-49.
(1092)
Această informare este efectuată de
S.C. ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.,
cu sediul în jud. BIHOR, mun. Oradea, str.
Atelierelor, nr. 12, ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ
APELE ROMÂNE, ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ CRIŞURI, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor:
”Realizare legătură pe cele trei direcţii ale
liniilor de tramvai în intersecţia dintre străzile Primăriei - Decebal - Calea Aradului şi
extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Făgăraşului - str. Atelierelor (cu acces depou OTL) şi legătura pe toate
direcţiile cu b-dul D. Cantemir”, amplasate în
Oradea, jud. Bihor.
Această investiţie este NOUĂ.
Ca rezultat al procesului de producţie nu
vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu
prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului
de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa: mun. Oradea, str. Atelierelor, nr. 12, tel: 0259/423.245, 0359/808.501,
0359/808.506, persoana de contact Mocanu
Tania, după data de 07.12.2016.
(1094)
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
EURODANY MARKET S.R.L.- ÎN
FALIMENT PRIN LICHIDATOR C.I.I.
MOLDOVAN ANA

Vinde prin licitaţie publică, conform NCPC
şi L. 85/14 produse nealimentare, la preţul total
de 5.750 lei inclusiv tva. Licitaţia va avea loc în
16.12.2016, ora 12.00, în Oradea, str.Gh. Doja, nr.
24, ap. 1. Licitaţia va fi reluată în fiecare zi de vineri. Participanţii vor depune oferte cu min. 24 ore
înaintea licitaţiei, însoţite de plata unei cauţiuni
de 10 % din preţul de începere a licitaţiei, în contul falitei, IBAN: RO71INGB000099994108262.
Inf. tel./fax 0259/43-59-66.
(1095)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

VÂNZĂRI CASE UNGARIA

VÂNZĂRI TERENURI

cian,

PRESTĂRI SERVICII

l Vând casă trei camere şi dependinţe, cu încă 2 camere la
demisol plus spaţiu comercial cu garsonieră la etaj, lângă
casă, teren 500 mp, zona Calea Aradului. Tel. 0726/39-9639. (3057)

l Vând casă cu grădină în Ungaria, aproape de Vama Borş,
0359/44-97-61. (T.3070)

dus englezesc, preţ negociabil.

VÂNZĂRI AUTO

l Aema Ro S.R.L. pierdut certificat de înregistrare şi certificat constatator pentru sediul
din Nojorid F.N., CF 326 Nojorid, CAD. 489, jud. Bihor,
J05/1431/2007, CUI 21868176,
eliberate de ORC Bihor. Le declarăm nule. (3083)

l Vând casă în Burzuc, 5 camere, multe anexe, din BCA,
grădină, 0770/12-38-31. (tv)

l Angajez electri-

uri, cărţi, mobilă, obiecte popu-

PIERDERI

l Vând casă mare, veche,
posibilităţi de privatizare, 5
camere, cu utilităţi, teren arabil, livadă, 2360 mp, 12 km de
Oradea, Chişirid nr. 77, drum
asfaltat până la casă, 25.000
euro, negociabil. Tel. 0775/3420-68. (3026)

mantă, pentru diverse boli, pro-

l Închiriez apartament 3 camere, zona Dragoş Vodă. Tel.
0745/31-24-91. (T.6178)

VÂNZĂRI CASE ORADEA

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

ANGAJĂRI

l Cumpărăm antichităţi, tablo-

/ 0749.553033.
l Vând/schimb apartament cu
4 cam. lângă Școala 16, Rogerius. Tel. 0752/89-70-48.

l Vând saltea pulsatilă perfor-

CHIRII

re, tip X (48 m2), parter, multiple îmbunătăţiri, pe strada Pas-

Joi, 8 decembrie 2016

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 decembrie 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.

