16 Publicitate
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.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

Joi, 5 ianuarie 2017
SCHIMBURI

l Schimb garsonieră confort I,
cu apartament 2 camere, Ioşia.
Tel. 0744/27-42-58. (3525)

l Vând 150 oi adulte, Rasa
(21)

PIERDERI
l Pierdut două certificate constatatoare, sediu social şi acti-

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

RO 16657016. Le declarăm

plet, 48.500 euro. 0752/19-35-

nule. (46)

82. (tv.)

l

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.

Gherghel

Marie,

F5/1023/2015, CUI 34537000,
pierdut certificat constatator
pentru activităţi desfăşurate la
sediul profesional. Îl declarăm
nul. (69)

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând covor 0,90x1,40 m,
stare bună, 40 lei. Tel. 0743/9971-00. (tv)

(T.6243)

CUMPĂR DIVERSE

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

l Achiziţionez tablouri (poţelanuri,

alta), extravilan, cu utilităţi în
zonă, posibilităţi de trecere
în intravilan, zonă construcţii
noi.0720/19-35-82. (tv.)

dea, cu fundaţie casă şiutilităţi,
suprafaţă teren 1980 mp, ideal
pentru construcţie pensiune.

uri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-8306. (T. 3638)

PRESTĂRI SERVICII
l Hornar-coşar curăţ coşuri,
teracote, centrale, orice soluţii,
zugrăveli,

mp, în satul Sărand, 15 km de
Oradea, toate utilităţile. Tel.

DIVERSE
l Caut femeie pentru ajutor în
gospodărie de două ori pe săptămână. Tel. 0259/47-39-86.
(3704)

ANGAJĂRI
l Angajez muncitoare necalificate pentru patiserie (femei).
Tel. 0771/83-38-81. (59)

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

mere, zona Dragoş Vodă. Tel.
0745/31-24-91. (T.1)
l Închiriez camere frumoase
pentru 300 lei camera, cheltuielile incluse, 0259/42-30-52.

fon 0749/08-13-69,
de luni până vineri
între
(5)

orele

8.00-

17.00. (62)

Administrația Bazinală de Apă,

MATRIMONIALE
Discretă

ofer

rea unei persoane vârstnice la

l

ţară, 0723/21-83-44. (57)

companie la domni

l

Angajez

şofer

categoria

SC RER Ecologic Service Oradea SA,

strada Tudor Vladimirescu nr. 79,
angajează
- electrician auto
- mecanic auto
Detalii la secretariatul unităţii, tel.
0259/433-044. Cei interesaţi vor depune cereri de angajare cu CV la registratura unităţii,
urmând să fie invitaţi la interviu.

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

Administrația Bazinală de Apă,

cu sediul în Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, jud Bihor,
organizează concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacantă, de:
Inginer geodez - (COR 216502), perioadă nedeterminată, din cadrul S.G.A Bihor – birou RU - Administrativ,
conform HG 286/23.03.2011.
Număr posturi: 1 post
Concursul se va desfășura astfel:
* Proba scrisă în data de 30.01.2017, ora 10.00, la
sediul SGA Bihor, str. Atelierelor, nr. 8, localitatea
Oradea.
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:
* studii superioare de specialitate - geodezie;
* cunoștințe operare PC;
* adaptabilitate la condiţiile de lucru conform cerinței
postului;
* constituie avantaj experiența în specialitate;
Dosarul va cuprinde următoarele documente: cerere
de înscriere la concurs/examen, adeverință de la medicul
de familie, cazier judiciar, curriculum vitae, copie după
carte de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copie după carnetul de muncă sau, după caz,
adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie.
Dosarele se depun până la data de 19.01.2017, la secretariatul unității, strada Ion Bogdan, nr.35, Oradea.
Informații suplimentare la secretarul comisiei, tel.
0259/44-20-33, int.217
(1135)
ANUNŢ PUBLIC
S.C. EDILUL S.A. cu sediul în Beiuş, str. Horea, nr.
9, judeţ Bihor solicită de la A.P.M. BIHOR – ORADEA
obţinerea autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii şi amenajarea unei platforme temporare de transfer
deşeuri municipale şi asimilabile colectate şi/sau selectiv
sau în amestec de la populaţie, cod CAEN rev. 2 3811
(colectare deşeuri nepericuloase), pe amplasamentul din
Municipiul Beiuş, înscris în CF nr. 102273 Beiuş.
Eventualele sugestii sau contestaţii se vor depune în
scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Bulevardul Dacia, nr. 25 A, Oradea, tel. 0259/44-45-90, fax
40-65-88, e-mail: apm@apmbh.ro, în termen de 15 zile
de la apariţia prezentului anunţ.
(7)

cu sediul în Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35,
jud Bihor, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacantă, de:
HIDROMETRU 1/2 normă - (COR
711901), perioadă nedeterminată, din cadrul
S.H. Beiuş - punct de lucru Staţia Hidrometrică Luncasprie - jud. Bihor, conform HG
286/23.03.2011.
Număr posturi: 1 post
Concursul se va desfășura astfel:
* Proba scrisă în data de 30.01.2017, ora
10.00, la sediul ABA Crişuri, str. Ion Bogdan,
nr. 35, loc. Oradea.
Pentru participarea la concurs candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții
specifice:
* studii generale/medii;
* constituie avantaj - curs calificare hidrometru;
* domiciliul stabil în localitate / zone limitrofe;
* adaptabilitate la condiţiile de lucru conform cerinței postului și la program de ture ;
Dosarul va cuprinde următoarele documente: cerere de înscriere la concurs/examen,
adeverință de la medicul de familie, cazier judiciar, curriculum vitae, copie după carte de
identitate, copiile documentelor care să ateste
nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverințe care
atestă vechimea în muncă, în meserie.
Dosarele se depun până la data de
19.01.2017, la secretariatul unității, str. Ion
Bogdan, nr. 35, Oradea.
Informații suplimentare la secretarul comisiei, telefon 0259/44-20-33, int. 217
(1134)

Primăria comunei Borş
organizează în data de 31.01.2017, ora
10.00, licitaţie publică în vederea concesionării unor loturi în Parcul Industrial Borş
după cum urmează :
Nr. cadastral 51247-Borş , cu suprafaţa de
2575 mp; Parc Industrial Borş nr. 1/K
Nr. cadastral 51228-Borş , cu suprafaţa de
1500 mp; Parc Industrial Borş nr. 5/E
Nr. cadastral 57657-Borş , cu suprafaţa de
10101 mp; Parc Industrial Borş nr. 5/J
Depunerea ofertelor se face până la data
de 31.01.2017, ora 9.00 .
Informaţii suplimentare se obţin la sediul
Primariei Borş, site www.pcbors.ro sau la
telefon 0259-316.155, interior 4.

(6)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

CHIRII
l Închiriez apartament 3 ca-

reparaţii uşi, gea-

muri, 0747/91-21-87. (T.6202)

0720/19-35-82. (tv.)
l Vând teren intravilan 4.320

ceasuri.

l Cumpărăm antichităţi, tablo-

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

mobilier),

0743/75-81-64. (3337)

mp total (3 parcele una lângă

Informaţii la tele-

B+C. Tel. 0721/36-94-80. (70)

P.F.A.

nal pentru restau-

l Caut femeie pentru îngriji-

leanu S.R.L., J05/1403/2004,

gaz, rate, 0788/07-02-53. (67)

rant tip fast food.

07225/23-14-83.

Rezidenţial Prima Nufărul, bloc

birouri, cabinete, posibilitate

atestat şi experienţă

Informaţii la tel.

Ţurcană. Tel. 0745/16-11-10.

vităţi la terţi ale S.C. Cont Pă-

l Casă, central, pentru locuit,

l Angajăm perso-

în domeniu.

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând apartament 2 camere,

VÂNZĂRI CASE ORADEA

Angajăm portar cu

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 ianuarie 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) ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________

(T.63)

ÎNCHIRIERI SPAŢII
l Închiriez spaţiu comercial,
în Aleşd. Tel. 0724/54-98-96,
0745/18-58-65.

_______________________________________________________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.

