Diverse 13

Luni, 19 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.

URĂRI
 Cu ocazia zilei de naştere îţi
dorim dragul nostru, COZMAN
MIRCEA CĂLIN, multă sănătate, fericire, zile senine, succese

Bonurile ﬁscale de 420 de lei emise în 14 noiembrie

Câştigătoare la Loterie
La extragerea Loteriei Bonurilor Fiscale din 18 decembrie
au ieşit din urne numerele 14
reprezentând ziua de emitere 14
noiembrie şi 420, reprezentând
valoarea bonurilor câştigătoare
- între 420 şi 420,99 lei.
Ieri, 18 decembrie, a avut loc o
nouă extragere a Loteriei Bonurilor Fiscale – emise în perioada
1 - 30 noiembrie 2016 – în urma
căreia au ieşit câştigătoare bonurile cu valori cuprinse între 420
şi 420,99 lei emise în data de 14
noiembrie 2016. Fondul de premiere pentru extragerea lunară este

de un milion de lei, din care vor ﬁ
acordate cel mult 100 de premii.
După centralizarea bonurilor câştigătoare, dacă numărul acestora
este mai mare de 100, va ﬁ organizată cea de-a doua extragere
pentru determinarea a maximum
100 de bonuri câştigătoare. Rezultatele extragerii sunt postate pe
site-urile Ministerului Finanţelor
Publice (mﬁnante.ro), Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală
(anaf.ro) şi Loteriei Române (loto.
ro) pentru o perioadă de minimum
30 de zile. Depunerea cererilor de
revendicare a premiului, de către
deţinătorii de bonuri câştigătoa-

şi realizări în viaţă, alături de
cei dragi. „La mulţi ani!”. Soţia,
ﬁica şi părinţii.

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,

Nutrientul

VÂNZĂRI ANIMALE
 Vând porci
0745/587.191.

graşi.

Tel.:

 Vând 2 porci graşi, 150-200
kg. Tel. 0259/43-09-40. (2789)
 Vând porci 100-140 kg, 7
lei/kg.

Tel.

0757/71-60-27,

0757/89-09-60. (T. 3043)
 Vând porci graşi, 90-130 kg,
Leş-Nojorid, 6 lei. Tel. 0770/1832-90, 0755/30-90-22. (3393)

Rezidenţial Prima Nufărul, bloc
nou, s.u. 61 mp, mobilat com-

PIERDERI

plet, 48.500 euro. 0752/19-35-

 Pierdut certiﬁcat constatator

82. (tv.)

pentru activităţi la terţi, al Paş-

VÂNZĂRI TERENURI
 Vând 15 ari loc de casă în
Podgoria şi 15 ari loc de casă,

ca Simona Ana P.F.A., C.U.I.
33503157, eliberat de O.R.C.
Bihor. Îl declar nul. (3394)

pe str. Făcliei, 0774/62-91-45,

 Pierdut certiﬁcat consta-

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

tator,

 Vând teren Paleu, 1.547

P.F.A., F05/1476/2015, C.U.I.

mp total (3 parcele una lân-

34811635, eliberat de O.R.C.

gă alta), extravilan, cuutilităţi

Bihor. Îl declar nul. (3385)

în zonă, posibilităţi de trecere

 Vând teren intravilan, în Tăşad, Bihor, la 20 km de Ora-

şi gunoi grajd. Tel. 0755/81-4060. (T.6211)

Oradea, toate utilităţile. Tel.
0745/82-66-35. (tv.)
 Vând 2,50 ha teren la 20 km
de Oradea. Tel. 0755/81-4060. (T.6212)
 Vând 2.000 mp teren la Coada Lacului, Bihor. Tel. 0744/6294-58, 0744/76-97-32. (T.1350)

CUMPĂR DIVERSE
 Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-8306. (T.3159)
 Achiziţionez tablouri (poţelanuri, mobilier), ceasuri.
0743/75-81-64. (3337)

PRESTĂRI SERVICII
 Hornar-coşar curăţ teracote,
centrale, reparaţii, zugrăveli,
montări uşi. 0747/91-21-87.
(T.5202)
 Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0259/41-61-62, 0745/22-43-73.
(2340)
 Tund pomi, stropesc. Vând
pomi, plantez tuia, bucsuşi. Tel.
0744/17-53-38. (2857)
 Execut zugrăvit, vopsit, gletuit, parchetat, raşchetat, lăcuit, faianţă, gresie, reparaţii.
0740/48-73-77. (T.2836)

DIVERSE

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

ANGAJĂRI

 Angajez șofer categ C+E
cu experiență, curse Rom-It.,
lucru în echipaj. Tel. 0741/229537.

Angajăm difuzori
de presă în zona Ioşia
şi Nufărul. Relaţii la
telefon 0259 411 590.
 Caut femeie pentru îngrijirea
unei persoane vârstnice la ţară.
0723/21-83-44. (T.3198)

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

SC MONASILV SRL, societate aﬂată în procedură de
lichidare prin Cabinetul de
insolvență RUS DUMITRU
NICOLAE,
ANUNŢĂ
Vânzarea la licitaţie publică a
activelor falitei constând din:
Imobilul compus din teren în
suprafață de 1120 mp cu fundație
de casă și teren în suprafață de
1120 mp, înscrise în CF nr. 7715
și nr. 7716 a localității Oradea, situate administrativ în municipiul
Oradea, str. Adevărului, nr. 66,
județul Bihor, cu prețul de pornire
de 81.810 lei plus TVA.
Două terase de bloc înscrise în
CF nr. 622 și 623 a localității Palota, situate administrativ în localitatea Palota, blocurile B4 și B5,
comuna Sântandrei, județul Bihor
la prețul de pornire de 1.758 lei
plus TVA.
Următoarele bunuri mobile la
prețurile de pornire redate mai
jos plus TVA: instalație de producere beton celular ușor 2.000 lei,
malasor 320 lei, casa de marcat 80
lei, preso cafea 40 lei.
Condiţiile de participare la
licitaţie sunt: prezentarea documentelor de identiﬁcare a licitantului sau a reprezentantului și
depunerea cu cel puţin 24 de ore
în prealabil a unei garanţii de participare la licitaţie de 10% din valoarea preţului de pornire.
Licitaţiile vor avea loc începând
de la data de 12.01.2017, ora 13.00,
în Zalău, str. Gheorghe Doja, nr.
36, bloc D 36, ap. 7, judeţul Sălaj,
şi se vor repeta bilunar, în zilele de
joi, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon nr. 0745/04.03.15.

Cu 10 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

pentru construcţie pensiune.

mp, în satul Sărand, 15 km de

 Vând noptieră cu
achiziţionează porumb, recolta anului
rotile, set pat pluşat,
2016, la bazele din localitatea Ciumeghiu şi
noi. Tel. 0770/12-32Palota, cu plata pe loc.
63. (T.3230)
Pentru detalii sunaţi la numărul 0727/20 Vând uşi simple şi 09-39.
(1044)
duble din lemn fără
 Instalator autorizat, sanitaretoc, în Oradea şi loc de casă
şi teren extravilan, în Inand. încălzire şi lucrări prin sudură.
Informaţii, tel. 0259/44-01-54, Tel. 0770/10-21-60, 0359/430724/49-21-73, 0741/96-73-78. 72-84. (T.3008)
(3007)

LICITAŢII

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

suprafaţă teren 1980 mp, ideal

 Vând teren intravilan 4320

Lenuţa

 Vând mulgătoare, baloţi fân

dea, cu fundaţie casă şiutilităţi,

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

Sturz

VÂNZĂRI DIVERSE

în intravilan, zonă construcţii
noi.0720/19-35-82. (tv.)

pentru

re, se realizează începând cu prima zi după efectuarea extragerii,
timp de 30 de zile, prin depunerea
în original a bonului ﬁscal câştigător, alături de copia actului de
identitate şi de o cerere, la orice
administraţie ﬁscală din structura
ANAF, acest termen reprezentând
termen de decădere din dreptul de
revendicare a premiului.
Formularul cererii poate ﬁ obţinut gratuit de la administraţia
ﬁscală la care se depune bonul
ﬁscal sau descărcat de pe site-ul
mﬁnante.ro. 

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.

