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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.

SCHIMBURI
l Schimb locuinţă ultracentral,
Oradea, str. Jean Calvin, lângă
Liceul Iosif Vulcan, compusă:
două camere mari, dependinţe,
pivniţă, garaj, cu locuinţă 2-3
camere, singur în curte în Oradea, 0259/43-54-43, 0359/1741-58. (3117)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

VÂNZĂRI AUTO

l Vând apartament ultracentral
cu o cameră. Tel. 0722/81-0719.

l Vând Dacia Logan cu 48.000

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,

0259/41-44-64. (3109)

Rezidenţial Prima Nufărul, bloc

0757/89-09-60. (T. 3043)

nou, s.u. 61 mp, mobilat com-

l Vând porci graşi 110 kg sau

plet, 48.500 euro. 0752/19-35-

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

82. (tv.)

(3092)

VÂNZĂRI CASE ORADEA
l Casă mare, central, ocupa-

km la bord, din anul 2005. Tel.

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,

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând ţuică de prune. Tel.
0752/26-11-00. (tv)

bile, cabinete, birouri, posibili-

l Vând aparat sudură şi robot

tate gaz, rate, 0788/07-02-53.

pornire, canapea 2 persoane,

(T.3098)

set 6 scaune+masă, butoi tablă, sifon inox 10 litri, chiuvetă

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând 15 ari loc de casă în
Podgoria şi 15 ari loc de casă,
pe str. Făcliei, 0774/62-91-45,

inox, canistre, bidon aluminiu
20 litri, joagăr, profil T, masă
cornier, 0770/15-28-32. (3124)
l Vând miere de albine: rapiţă,
polifloră, tei şi salcâm, 100 %

0770/12-34-60. (tv.)

naturală. Tel. 0756/93-76-32.

l Vând teren Paleu, 1.547

(3071)

mp total (3 parcele una lângă alta), extravilan, cuutilităţi
în zonă, posibilităţi de trecere

l Vând avantajos mobilă, co-

PRESTĂRI SERVICII
l Instalator autorizat, sanitareîncălzire şi lucrări prin sudură.
Tel. 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.3008)
l Rapid renovez, zugrăvesc,
reparaţii gletuit uşi, geamuri.
Am materiale, 0747/91-21-87.
(6189)
l Tund pomi, stropesc. Vând
pomi, plantez tuia, bucsuşi.
Tel. 0744/17-53-38. (2857)
l Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0259/41-61-62, 0745/22-43-73.
(2340)
l Execut zugrăvit, vopsit, gletuit, parchetat, raşchetat, lăcuit, faianţă, gresie, reparaţii.
0740/48-73-77. (T.2836)
l Asistentă medicală pensionară fac injecţii la domiciliul
bolnavului. Tel. 0770/51-47-74.
(tv)

l Angajăm vânzătoare panificaţie. Tel. 0740/15-35-65.
(3067)

saci dormit, aragaz portabil, cu
şi filtru, rame pentru tablouri,
călcătoare, grătar, mixer. Tel.
0765/66-85-86. (3042)

şad, Bihor, la 20 km de Ora-

l Angajăm contabilă evidenţă producţie panificaţie. Tel.
0740/15-35-65, 0741/20-30-47.
(3068)

l Angajăm brutar cu experienţă.
Tel.
0740/15-3565, 0741/20-30-47.
(3069)
l Angajăm electrician şi instalator
calificat în Oradea.
Program de lucru
de 8 ore/zi, în două
schimburi. Oferim
stabilitate şi condiţii avantajoase de
angajare în cadrul
unei firme naţionale. Pentru informaţii, vă rugăm sunaţi
0727/27-74-78.
l Căutăm bonă internă cu experienţă
pentru îngrijirea a 2
copii gemeni, nou
născuţi. Oferim salar atractiv, cazare,
masă şi posibilitate
de angajare pentru
o perioadă de 2 ani.
Tel. 0755/03-01-20.
(2894)
l Depozit farmaceutic din Oradea
angajează lucrători
depozit. Relaţii la
telefon
0725/3550-01.

MATRIMONIALE
l Simpatică, ofer
companie la domni
peste 50 ani. Tel.
075 3/5 6 - 6 0 - 8 4.
(T.2778)

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)
Comuna Drăgești,
cu sediul în localitatea Drăgești, nr. 64,
intenționează să solicite de la Administrația
Bazinală de Apă Crișuri Bihor aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor la proiectul: ”Extindere Alimentare cu
apă a localității Dicănești, comuna Drăgești,
județul Bihor” amplasate în localitatea
Dicănești, județul Bihor.
Această investiție este nouă.
Această solicitare de aviz este conformă
cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații
suplimentate cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită
informații, sugestii și recomandări se pot
adresa solicitantului la adresa menționată sau
la nr. de telefon 0259/32-45-45 sau 0259/3245-47, după data de 08.12.2016.
(1093)
INFORMARE
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)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

dea, cu fundaţie casă şiutilităţi,

Cu 10 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

suprafaţă teren 1980 mp, ideal

l Vând teren intravilan 4320

l Vând sâmburi de nucă cu 20
lei/kg. Tel. 0771/16-08-96. (tv)

rie nouă cu 4 tabureţi, corturi,

noi.0720/19-35-82. (tv.)

0720/19-35-82. (tv.)

l Vând pălincă de prune veche
de peste 10 ani, calitate garantată. Tel. 0747/08-43-13. (3027)

ANGAJĂRI

2 butelii, cafetiere, espresso

pentru construcţie pensiune.

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.

voare, cuverturi, masă bucătă-

în intravilan, zonă construcţii

l Vând teren intravilan, în Tă-

Vă aşteptăm şi în centru!

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

mp, în satul Sărand, 15 km de

Numele şi prenumele____________________________________________Telefon__________________________________

Oradea, toate utilităţile. Tel.

TEXT ANUNŢ (max. 10 cuvinte) ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________

0745/82-66-35. (tv.)
l Vând 2.000 mp teren la Coada Lacului, Bihor. Tel. 0744/6294-58, 0744/76-97-32. (T.1350)

_______________________________________________________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.

