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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.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
l Vând apartament 2 camere,
Rezidenţial Prima Nufărul, bloc
nou, s.u. 61 mp, mobilat complet, 48.500 euro. 0752/19-3582. (tv.)

VÂNZĂRI CASE ORADEA
l Casă, central, pentru locuit,
birouri, cabinete, posibilitate
gaz, rate, 0788/07-02-53. (67)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)

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
mp total (3 parcele una lângă alta), extravilan, cu utilităţi
în zonă, posibilităţi de trecere
în intravilan, zonă construcţii
noi.0720/19-35-82. (tv.)
l Vând teren intravilan, în Tăşad, Bihor, la 20 km de Oradea,
cu fundaţie casă şi utilităţi, suprafaţă teren 1.980 mp, ideal
pentru construcţie pensiune.
0720/19-35-82. (tv.)
l Vând teren intravilan 4.320
mp, în satul Sărand, 15 km de
Oradea, toate utilităţile. Tel.
0745/82-66-35. (tv.)

DNA cere urmărirea internaţională a lui Sebastian Ghiţă

Vor mandat european de arestare
Procurorii DNA anunță că au solicitat
instanței supreme emiterea unui mandat european de arestare și urmărirea
internațională a lui Sebastian Ghiță, acesta
nefiind găsit până în prezent. Solicitarea,
făcută după ce fostul deputat a fost dat în
urmărire națională.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale
Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au
transmis sesizarea I.P.J. Prahova – Serviciul
de Investigații Criminale către Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea emiterii
mandatului european de arestare și a cererii
de urmărire internațională pentru inculpatul
Ghiță Sebastian Aurelian. Potrivit sesizării
transmise de organul de poliție, care execută
mandatul de arestare preventivă emis la data
de 05 ianuarie 2017 de Înalta Curte de Casație
și Justiție, inculpatul nu a fost depistat până în

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

reparaţii uşi, gea-

muri, 0747/91-21-87. (T.6202)
l Repar rolete toate tipurile,
execut jaluzele, plase de ţânţari, 0745/57-73-90. (T.97)
l NOU! Termomasaj pentru
afecţiuni ale coloanei vertebrale, cu abonamente şi închirieri
ale dispozitivului medical „Ceragem”, la tarife mici, în Bulevardul Decebal 23 (Complex
Albina).

Tel.

0259/42-10-00.

(3015)
l Autorizat, instalaţii sanitareîncălzire, lucrări prin sudură,
0359/43-72-84,

0770/10-21-

60. (T.118)

MATRIMONIALE
l

Discretă

ofer

companie

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

CHIRII

ANGAJĂRI

l Închiriez camere frumoase
pentru 300 lei camera, cheltuielile incluse, 0259/42-30-52.
(T.63)

l Caut femeie pentru îngrijirea
unei persoane vârstnice la ţară,
0723/21-83-44. (57)

l Angajăm electrician. Tel.
0736/70-56-13.
l Angajez şofer categoria
B+C. Tel. 0721/36-94-80. (70)
l Angajăm personal pentru
restaurant tip fast food. Informaţii la telefon 0749/08-13-69,
de luni până vineri, între orele
8.00-17.00. (62)
l Angajez șofer camion. Tel.
0726.384.634.
l Angajez mecanic auto. Tel.
0726.384.634.

Angajăm difuzori de
presă în zona Ioşia şi
Nufărul. Relaţii la telefon 0259 411 590.

Angajăm portar cu
atestat şi experienţă
în domeniu.
Informaţii la tel.
0722/23-14-83.

pe motiv de încălcare a măsurii controlului judiciar. Procurorii anticorupţie au cerut înlocuirea controlului judiciar pe cauţiune cu măsura
arestării preventive pentru Sebastian Ghiţă
în dosarul în care acesta este judecat pentru
dare de mită, folosire, direct sau indirect, de
informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori
permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, şantaj, cumpărare de
influenţă, dar şi de conducerea unui autovehicul fără permis de conducere. Procurorul a
motivat cererea argumentând că înregistrările
pe care Sebastian Ghiţă le-a lansat în spaţiul
public în ultimele zile sunt făcute anterior dispariţiei acestuia şi că acesta ar fi premeditat
sustragerea. Sebastian Ghiţă a fost pierdut, în
noaptea de 19 spre 20 decembrie 2016, de poliţiştii care îl filau pe DN1, în timp ce se îndrepta
către casă de la un eveniment al SRI, au declarat surse judiciare. n

Vă aşteptăm şi în centru!
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.

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.

S.C. TERRAVIA S.R.L. SÎNNICOLAU MARE,

jud. Timiş - transport internaţional de marfă angajează în condiţii avantajoase (venit net lunar cuprins între 2.000 – 2.150 EUR)

şoferi transport internaţional marfă.

Se cer următoarele:
- experienţă minim un (1) an în transport internaţional de marfă,
mare tonaj,
- o limbă de circulaţie internaţională (germană sau engleză) constituie avantaj,
- atestat (coletărie) ADR obligatoriu,
- permis de conducere cat. B, C, E,
  - cartela tahograf digitală,
- atestat marfă C 95.
Interviul are loc în fiecare zi de luni până vineri între orele 9.00 –
15.00, la sediul firmei din Sînnicolau Mare, str. Gării, nr. 5/D, jud. Timiş.
Relaţii zilnic între orele 9.00-15.00, la telefoanele: 0256/22-32-23,
0256/37-17-93. (9)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

PIERDERI
l Pierdut certificat de înregistrare pentru P.F.A. Boloş Otilia-Monica, F5/75/2012, C.U.I.
29562465, cu sediul în Bratca,
nr. 319, jud. Bihor. Le declar
nule. (126)

acest moment. Mandatul european de arestare
este solicitat în vederea predării inculpatului,
fiind aplicabil în țările Uniunii Europene, iar
cererea de urmărire internațională este necesară în vederea predării inculpatului, fiind
aplicabilă în țările ce nu fac parte din Uniunea Europeană”, informează DNA. Sebastian
Ghiță va fi citat pentru a da declarații cu privire la înregistrarea difuzată de postul România
TV, în care Traian Băsescu vorbeşte despre
informaţii pe care le-ar fi primit în legătură cu dosarul ICA, în care a fost condamnat
Dan Voiculescu, au declarat surse judiciare,
vineri. Potrivit acelorași surse, procurorii de
la Parchetul General vor să atașeze ca probe
la dosar toate înregistrările făcute de omul de
afaceri Sebastian Ghiță înainte de dispariție.
De joi după-amiază, Sebastian Ghiță figurează
pe lista urmăriților naționali după ce instanța
supremă a emis mandate de arestare în lipsă,

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

CUMPĂR DIVERSE

Numele şi prenumele____________________________________________Telefon__________________________________

l Achiziţionez tablouri (poţelanuri, mobilier), ceasuri.
0743/75-81-64. (3337)

TEXT ANUNŢ (max. 10 cuvinte) ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________

l Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-8306. (T. 3638)

_______________________________________________________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.

