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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.

URĂRI
l Un gând bun împreună cu

SCHIMBURI

CHIRII

l Schimb garsonieră confort I,

l Închiriez apartament 3 ca-

cu apartament 2 camere, Ioşia.

mere, zona Dragoş Vodă. Tel.

Tel. 0744/27-42-58. (3525)

0745/31-24-91. (T.6231)

VÂNZĂRI CASE ORADEA

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând casă de locuit şi spa-

l Vând 2 porci graşi, 150-200

orele 9.00-18.00, şi duminica, între orele 16.00-18.00.
l Rapid curăţăm, vopsim bla-

Tel. 0744/31-12-64. (T. 3456)

l Vând porci 60-80 kg şi unul

nina Favorit 840, elveţiană. Tel.

nă (irhă) haine piele, cojoace.

l Casă mare, central, pentru

300 kg, în Ciuhoi. Tel. 0740/70-

0774/43-45-00. (T.6241)

37-33. (T.3454)

Str. Republicii 47. (T.3507)

l Vând tv color, oglindă rotun-

locuit, birouri, cabinete, posibilitate gaz, rate. 0788/07-02-53.
(T.3335)

VÂNZĂRI AUTO

camaradului nostru, domnul

anexe şi grădină 5.000 mp. Tel.
0740/57-99-55. (3384)
l Vând casă în Burzuc din BCA
cu baie şi anexe. Tel. 0770/1238-31. (tv)

vârstă de 70 de ani. „La mulți și

l Vând casă cu 3 camere

fericiți ani!”, alături de cei dragi.

şi anexe, grădină 23 ari, sat

Asociația A.N.C.M.M.R. Beiuș.

Ghiorac. Tel. 0745/63-36-83,
0758/88-34-14.

DIVERSE

dă, maşini de spălat, nouă şi
veche. 0771/58-71-62. (tv)

l Ce faci de Revelion? Vino la

re excelentă. Tel. 0755/81-40-

l Vând maşină de cusut COM-

un Revelion de neuitat în Băile

60. (T. 3536)

PACTA, 149 lei, negociabil, tru-

Felix, împreună cu Clubul Oa-

l Vând convenabil autoturism

să scule cu brâu magnetic, 129

menilor Singuri. Tel. 0741/04-

lei, negociabil. Tel. 0359/80-70-

66-21. (3039)

l Vând W. Cady din 2008, sta-

l Vând casă în Miersig, cu

l Ziua de naştere a camara-

dea, pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni până vineri, între

l Vând maşină de cusut Ber-

tate, fericire, bucurii și împliniri,

brie 2016, împlinește frumoasa

Punctul de preluare deschis lângă Teatrul de Stat din Ora-

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

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

MARI, care astăzi, 22 decem-

Anunţurile de publicitate pot fi depuse şi achitate şi la

ţii comerciale cu teren aferent.

cele mai sincere urări de sănă-

maior dr. (r) BUJOR SZAT-

Vă aşteptăm şi în centru!

pentru programul Rabla. Tel.
0749/80-68-56,

0359/48-11-

19, 0770/13-40-33. (3354)

35. (tv)
l Vând autoutilitară Dacia Papuc, acoperită, în stare foarte
bună de funcţionare cu un rulaj
de 25.000 km. Tel. 0722/33-

CUMPĂR DIVERSE
l Achiziţionez tablouri (poţelanuri,

ceasuri.

0743/75-81-64. (3337)

10-44, 0721/22-04-66. (6071)

PIERDERI

mobilier),

MATRIMONIALE
l

Discretă

ofer

companie

la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T. 3167)

CITAŢII

PRESTĂRI SERVICII
l Hornar-coşar curăţ teracote,

l Se citează pentru data de

centrale, reparaţii, zugrăveli,

13.01.2017, la Judecătoria Ora-

montări

dea, cam 9, ora 8.30, în calitate

VÂNZĂRI TERENURI

l Pierdut certificat constata-

l Vând teren 2,5 ha la 20 km

tor pentru activităţi la terţi al

de Oradea. Tel. 0755/81-40-

LIV ROD ADRIA TAXI S.R.L.,

(T.5202)

de pârâţi, Petrila Lucia, Petrila

60. (T. 3534)

C.U.I. 29227215. Îl declar nul.

l Instalator autorizat, sani-

Ioan Marinel şi Toth Attila, în

fericire şi un sincer „La mulţi

l Vând 15 ari loc de casă în

(3502)

tare-încălzire şi lucrări prin

dosar 18807/271/2011, în pro-

ani!”. General brigadă (r.) dr.

Podgoria şi 15 ari loc de casă,

l PAOLI STIL S.R.L., Sântan-

sudură.

drei 180, CUI 28923987 anunţă

ces cu Jurjiu Tiberiu şi Rozalia.

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

că a pierdut certificatul consta-

l Repar rolete, exe-

dului nostru, col. (r.) MOŞ LADISLAU ne oferă prilejul de a-i
adresa calde urări de sănătate,

Creţ Vasile, coloneii (r.) Poliacof Costică, Popa Dan Felician cu Florica, Tatar Zoltan cu

pe str. Făcliei, 0774/62-91-45,
0770/12-34-60. (tv.)
l Vând teren Paleu, 1.547
mp total (3 parcele una lân-

Lenuţa, Lupea Nicolae, Jurcuţ

gă alta), extravilan, cuutilităţi

Ioan, lt. (r.) Coşarcă Mircea cu

în zonă, posibilităţi de trecere

tator de la sediul social. Îl declarăm nul.

VÂNZĂRI DIVERSE

uşi.

0747/91-21-87.

Tel.

0770/10-21-60,

cut jaluzele, plase

S.C. ELECTRICA S.A.-SDEE Oradea,

de ţânţari. 0745/57-

anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “EXTINDERE REŢEA
ELECTRICĂ”, propus a se realiza în comuna TOBOLIU, sat CHERESIG, judeţul Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Bihor – Oradea, B-dul Dacia, nr.
25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 09.0014.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul autorităţii competente pentru protecţia
mediului.
(1121)

73-90. (T.3471)
Îngrijesc

per-

l Vând mulgătoare, baloţi fân,

l

gunoi grajd. Tel. 0755/81-40-

soane

60. (T. 3535)

şi prestez servicii

l Vând teren intravilan, în Tă-

l Vând pălincă de prune, ve-

de curăţenie, gă-

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

şad, Bihor, la 20 km de Ora-

chime 10 ani, 25 lei/litru. Tel.

tit,

dea, cu fundaţie casă şiutilităţi,

0747/08-43-13. (T. 3528)

Tel. 0724/02-13-61.

suprafaţă teren 1980 mp, ideal

(3476)

l Vând apartament cu 2 came-

pentru construcţie pensiune.

l Vând vin alb de casă demidulce. Tel. 0721/28-76-56.

l Repar aragaze de

re, tip X (48 m2), parter, multi-

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

(3449)

orice tip, cu garanţie

ple îmbunătăţiri, pe strada Pas-

l Vând teren intravilan 4.320

l Abricht cu circular, circu-

cal (lângă Piaţa Rogerius). Preţ

mp, în satul Sărand, 15 km de

lar pentru tăiat lemne, cuşti

Oradea, toate utilităţile. Tel.

pentru iepuri. 0752/95-03-85.

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

(T.6230)

Maria. (2904)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

42.000 euro. Tel: 0752.543.447
/ 0749.553033.

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

l Vând apartament 2 camere,

plet, 48.500 euro. 0752/19-3582. (tv.)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
l Vând apartament 3 camere, et. 3/4, Rogerius, parchetat, termopan, bloc cărămidă,
45.000 euro. Tel. 0259/41-8173, 0359/23-58-96, 0744/2979-07. (3398)

în

vârstă

cumpărături.

Nutrientul

achiziţionează porumb, recolta anului
la domiciliul clientu2016, la bazele din localitatea Ciumeghiu şi
lui. Tel. 0359/43-65- Palota, cu plata pe loc.
57, 0742/69-44-09.
Pentru detalii sunaţi la numărul 0727/2009-39.
(1044)
(3024)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

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

(3531)

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.

