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Vineri, 9 decembrie 2016

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.

l Vând 2.000 mp teren la Coada Lacului, Bihor. Tel. 0744/6294-58, 0744/76-97-32. (T.1350)

l 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
/ 0749.553033.
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)

VÂNZĂRI CASE ORADEA
l Casă mare, central, ocupabile, cabinete, birouri, posibilitate gaz, rate, 0788/07-02-53.
(T.3098)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
l Vând casă în Burzuc, cu
anexe, teren, pădure, 0771/3123-17. (tv)
l Vând casă Totoreni cu 3.600
mp teren şi livadă. Tel. 0770/1612-82. (T. 6118)
l Vând casă 15 ari grădină, sau numai grădină 13 ari,
Chişirid, asfalt. Tel. 0359/4204-39. (3078)

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

VÂNZĂRI TERENURI
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.)
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.)

Nutrientul

achiziţionează porumb, recolta anului
2016, la bazele din localitatea Ciumeghiu şi
Palota, cu plata pe loc.
Pentru detalii sunaţi la numărul 0727/2009-39.
(1044)

CHIRII
l Închiriez apartament 3 camere, zona Dragoş Vodă. Tel.
0745/31-24-91. (T.6178)
l Dau în chirie casă 2 camere,
încălzire centrală, prefer familie, 0259/41-64-92, 0787/8992-57. (tv)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
l Vând apartament ultracentral
cu o cameră. Tel. 0722/81-0719.

Vă aşteptăm şi în centru!

VÂNZĂRI AUTO
l Vând Matiz din 2004, stare bună. Tel. 0760/06-21-23.
(3081)
l Vând Dacia Logan cu 48.000
km la bord, din anul 2005. Tel.
0259/41-44-64. (3109)

VÂNZĂRI ANIMALE
l Vând 2 porci graşi, 150-200
kg. Tel. 0259/43-09-40. (2789)
l Vând porci 100-140 kg, 7
lei/kg. Tel. 0757/71-60-27,
0757/89-09-60. (T. 3043)

PIERDERI
l Pierdut certificat de înregistrare şi certificate constatatoare ale Bohemia Com S.R.L.,
CUI 7382005. Le declar nule.
(3097)
l Pierdut certificat înregistrare al Tesolution S.R.L., CUI
29768610. Îl declar nul. (3096)
l Pierdut certificat constatator
sediu, eliberat de ORC Bihor,
pentru S.C. Blue Electronics
S.R.L.-D, J05/1271/2011, CUI
28688865. Îl declarăm nul.
(3110)

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând pălincă de prune, 25
lei/litru, calitate garantată,
0747/08-43-13. (T.3028)
l Vând topitor de ceară de
albine şi bidoane aluminiu,
0755/15-22-91. (T.3063)
l Vând vin alb şi roşu din soiuri nobile. Tel. 0744/59-63-73.
(6182)
l Vând baloţi de lucernă. Ţeţchea, nr. 135, tel. 0756/19-0194. (3071)

Anunţurile de publicitate pot fi depuse şi achitate şi la Punctul de preluare deschis lângă Teatrul
de Stat din Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 4, de
luni până vineri, între orele 9.00-18.00, şi duminica, între orele 16.00-18.00.
l Vând miere de albine: rapiţă,
polifloră, tei şi salcâm, 100 %
naturală. Tel. 0756/93-76-32.
(3071)
l Vând avantajos mobilă, covoare, cuverturi, masă bucătărie nouă cu 4 tabureţi, corturi,
saci dormit, aragaz portabil, cu
2 butelii, cafetiere, espresso
şi filtru, rame pentru tablouri,
călcătoare, grătar, mixer. Tel.
0765/66-85-86. (3042)
l Vând ieftin hotă Germană,
nouă, extensibilă, gri deschis,
preţ 150 lei şi 2 bucăţi faruri
pentru „Citroen Visa”, preţ 50
lei. Tel. 0753/32-37-75. (3105)
l Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti. Tel. 0359/43-56-61.
(tv.)

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

PRESTĂRI SERVICII
l Instalator autorizat, sanitareîncălzire şi lucrări prin sudură.
Tel. 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.3008)
l Hornar, curăţ teracote, centrale. Renovări, zugrăveli de
lux, montat uşi. Tel. 0747/9121-87. (T.3049)
l Reparaţii rolete, execut jaluzele verticale, orizontale, plase, 0745/57-73-90. (T.6184)
l Asistentă medicală pensionară, fac injecţii la domiciliul
bolnavului. Tel. 0770/51-47-74.
(3080)

l Tund pomi, stropesc. Vând pomi,
plantez tuia, bucsuşi. Tel. 0744/1753-38. (2857)
l Repar aragaze
avantajos, la domiciliul
clientului.
Tel.
0259/41-6162, 0745/22-43-73.
(2340)

ANGAJĂRI
l Angajez electrician, finisor auto,
montator-demontator piese auto. Tel.
0722/32-22-21. (T.
3019)
l Angajez şofer, cat.
B, C, E, cu cunoştinţe în reparaţii auto.
Tel. 0722/32-22-21.
(T. 3020)
l Depozit farmaceutic din Oradea angajează lucrători depozit. Relaţii la telefon
0725/35-50-01.

OCOLUL SILVIC CODRII BEIUŞULUI R.A.
organizează licitaţie pt. prestări servicii
exploatare masă lemnoasă în volum total de
844 mc., din proprietatea UAT-urilor aflate în
administrarea Ocolului.
Licitaţia va avea loc la data de 19.12.2016,
ora 10.00, la punctul de lucru din mun. Beiuş,
str. Română, nr. 38/B, jud. Bihor.
Înscrierea agenţilor economici se va face
până în data de 12.12.2016, ora 12.00, iar
preselecţia agenţilor economici în data de
13.12.2016, ora 10.00 de către comisia de licitaţie.
Alte informaţii privind organizarea licitaţiei: direct de la organizator.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi
adresa organizatorului licitaţiei la telefon
0259/438.099 email: oscodriibeiusului @yahoo.com
(1096)
Anunţ privind achiziţia unui imobil cu
destinaţia de sediu administrativ
GARDA FORESTIERĂ ORADEA
cu sediul în mun. Oradea, Mihail Kogălniceanu, nr. 25, vă invită să depuneţi ofertele dumneavoastră pentru achiziţia unui
imobil cu destinaţia de sediu administrativ.
Sursa de finanţare: bugetul de stat.
Servicii pentru care se face achiziţia: Imobil cu
destinaţia de sediu administrativ –
Cod CPV 70120000-8
Procedura aplicată: Procedura competitivă.
Termenul limită de primire a ofertelor individuale este: 19.12.2016, ora 12.00.
Documentaţia de atribuire se găseşte în format
electronic la adresa www.gardaforestiera.oradea@gmail.com, secţiunea achiziţii.
Preţul estimativ: 510.000 Euro, TVA inclus.
Pentru stabilirea ofertei câştigătoare se va aplica criteriul: Oferta cea mai avantajoasă din punct
de vedere tehnico–economic.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm sa
contactaţi achizitorul.
Date de contact: Str. Mihail Kogălniceanu,
nr.
25,
mun.
Oradea
Tel: 0259/43-26-45, 0359/80-07-64; Fax: 0359/8007-65
E-mail: gardaforestiera.oradea@gmail.com
Persoana de contact: ec. Erdei Felicia
(1098)

l Familie serioasă
angajăm menajeră
în Londra, vârsta sub 50 ani.
Tel. 0749/08-48-37. (2859)

CITAȚII
l Se citează pârâtul Sebestyen Alexandru, la Judecătoria Oradea, pentru 16 decembrie, ora 8.30, în dosar nr.
21495/271/2014,
reclamanți
Hărșan Eugen și alții. (6188)

Angajăm difuzori
de presă în zona Ioşia
şi Nufărul. Relaţii la
telefon 0259 411 590.
MATRIMONIALE
l Simpatică, ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.2778)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

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.

