12 Diverse
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.

Marţi, 13 decembrie 2016

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Bihor

Schimbarea numelui sau prenumelui
intervenite în străinătate
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Bihor le aduce la cunoştinţă orădenilor, că schimbarea
numelui şi/sau a prenumelui intervenită în străinătate, privind
persoanele ale căror acte de naştere şi de căsătorie sunt înregistrate în România, se înscrie prin
menţiune pe marginea actelor de
stare civilă, cu avizul Direcţiei de
Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti.

Cererea de înscriere a menţiunii
se depune la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau după caz, la primăria
unităţii administrativ-teritoriale
care are în păstrare actul pe marginea căruia urmează să se opereze
menţiunea de schimbare a numelui
şi/sau a prenumelui în nume pro-

priu, prin împuternicit cu procură
specială, autentiﬁcată sau prin împuternicire avocaţială şi este însoţită de: documentul sau hotărârea
judecătorească de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, emis/ă
de autorităţile străine, în original
şi fotocopie; traducerea legalizată
a documentului/ hotărârii judecătoreaşti, în original şi fotocopie;
fotocopia certiﬁcatului de naştere
şi/sau de căsătorie; fotocopia cărţii de identitate/paşaportului emis
de autorităţile române sau, după
caz, străine; procură/împuternicire
avocaţială şi fotocopia documentului de identitate a împuternicitului.
Cetăţeanul român cu domiciliul în
străinătate poate depune cererea şi
la misiunea diplomatică sau oﬁciul
consular de carieră al României din
statul de reşedinţă . Documentele/
hotărârile judecătoreşti emise de

 Vând teren intravilan, în Tă-

VÂNZĂRI AUTO

şad, Bihor, la 20 km de Ora-

 Vând Skoda Fabia, benzi-

CUMPĂRĂRI AP.

dea, cu fundaţie casă şiutilităţi,

nă, 101 CP, 45.000 km. Tel.

 Cumpăr apartament ultra-

suprafaţă teren 1980 mp, ideal

0770/16-21-99. (T.3058)

central cu o cameră, în Oradea.

pentru construcţie pensiune.

Tel. 0742/49-65-65. (3145)

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

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
 Vând apartament ultracentral
cu o cameră. Tel. 0722/81-0719.
 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.
 Vând apartament 2 camere,
Rezidenţial Prima Nufărul, bloc

autoritățile străine, precum și traducerile acestora care sunt făcute
la un notar public din străinătate,
trebuie să ﬁe apostilate sau supralegalizate, după caz. Hotărârile
judecătoreşti privind schimbarea
numelui/prenumelui pronunţate în
unul dintre statele membre ale Uni-

unii Europene sau în unul dintre
statele cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de
asistenţă juridică sunt recunoscute
de plin drept în România iar cele
emise de alte state terţe trebuiesc
recunoscute în prealabil de către
tribunalul competent din ţară. 

nou, s.u. 61 mp, mobilat complet, 48.500 euro. 0752/19-3582. (tv.)

VÂNZĂRI ANIMALE
 Vând 2 porci graşi, 150-200

Nutrientul

 Vând sâmburi
de nucă 20 lei/kg,
covor persan, cărucior de grădină,
preţuri ieftine, (covorul 50 lei). Tel.
0 7 71/16 - 0 8 - 9 6 .
(3121)

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)


Vând
ţuică
de prune. Tel.
0 7 5 2 / 2 6 -11 - 0 0 .
(tv.)

angajează agenţi de curăţenie pentru clădire de birouri, program de lucru part-time. Contact 0758/24-66-80.
(1102)

S.C. LIBRO EVENTS S.R.L.

 Vând teren intravilan 4320

kg. Tel. 0259/43-09-40. (2789)

mp, în satul Sărand, 15 km de

 Vând porci 100-140 kg, 7

bile, cabinete, birouri, posibili-

Oradea, toate utilităţile. Tel.

lei/kg.

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

0745/82-66-35. (tv.)

(T.3098)

 Vând teren 1700 mp, Borşu-

PIERDERI

 Vând casă trei camere şi de-

lui, zona fostele sere. 0754/85-

 Pierdut certiﬁcat constata-

82-18. (tv.)

tor nr. 33180 din 12.07.2013,

 Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-8306. (T.3159)

eliberat de O.R.C Bihor pen-

PRESTĂRI SERVICII

VÂNZĂRI CASE ORADEA
 Casă mare, central, ocupa-

pendinţe, cu încă 2 camere la
demisol plus spaţiu comercial cu garsonieră la etaj, lângă

 Vând teren 1800 mp, str. Iz-

casă, teren 500 mp, zona Ca-

vorului, toate utilităţile. 0359/17-

lea Aradului. Tel. 0726/39-96-

53-31. (tv.)

39. (3057)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă în Marghita, str.
Bihorului nr. 2. Tel. 0740/77-7064. (3146)
 Vând urgent casă nouă, la
ţară, toate utilităţile, grădină
mare, mulţi pomi fructiferi, ide-

 Dau în chirie casă, 2 camere,
încălzire centrală. Prefer familie. 0787/89-92-57. (T.3155)
 Închiriez apartament 3 camere, zona Dragoș Vodă. Tel.
0745/31-24-91. (T. 6191)

bilată, negociabil. Tel. 0742/73-

VÂNZĂRI TERENURI
 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.)
 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.)

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

CUMPĂR DIVERSE

tru P.F.A. PANTEA FELICEAN

BOGDAN,

având

CUI

declar nul. (3144)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând mașină de cusut Bernina Favorit 840, elvețiană. Tel.
0774/43-45-00. (T. 6192)
 Vând pălincă de prune veche
de peste 10 ani, calitate garantată. Tel. 0747/08-43-13. (3027)

 Repar rolete. Execut jaluzele,
plase de țânțari. Tel. 0745/5773-90. (T. 6194)
 Instalator autorizat, sanitareîncălzire şi lucrări prin sudură.
Tel. 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.3008)
 Rapid renovez, zugrăvesc, reparaţii gletuit uşi, geamuri. Am
materiale, 0747/91-21-87. (6189)
 Repar aragaze de orice tip,
cu garanţie la domiciliul clientului. Tel. 0359/43-65-57,
0742/69-44-09. (3024)

ANGAJĂRI

Angajăm difuzori
de presă în zona Ioşia
şi Nufărul. Relaţii la
telefon 0259 411 590.
 Angajez șofer categ C+E
cu experiență, curse Rom-It.,
lucru în echipaj. Tel. 0741/229537.

DIVERSE

 Ce faci de Revelion? Vino la
un Revelion de neuitat în Băile
Felix, împreună cu Clubul Oamenilor Singuri. Tel. 0741/0466-21. (3039)

MATRIMONIALE

 Simpatică, ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.2778)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Europene, mobilată sau nemo51-84. (3120)

0757/71-60-27,

31776762 şi F05/1440/2013. Îl

ÎNCHIRIERI

ală pentru program Fonduri

Tel.

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.

