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Marţi, 13 aprilie 2021

În atenţia cititorilor
ziarului

Crişana

Redacţia Crişana, str.
Teatrului nr. 6, anunţurile de mică publicitate se preiau luni-joi,
între orele 9.00-18.00,
vineri, 9.00-13.00
și duminica, între
16.00 - 18.00.

Anunţurile de condoleanţe
se preiau şi online

Cititorii ziarului Crişana care
doresc să trimită anunţuri de
mica publicitate, decese sau comemorări o pot face şi on line.
Astfel, puteţi trimite anunţul
dumneavoastră pe adresa de email redactia@crisana.ro, cel
târziu până la ora 17.00, sau completând formularul de pe www.
crisana.ro, la rubrica Contact.
Pe facebook, pe paginile de
socializare Redacţia Crişana şi
Cotidianul Crişana, anunţurile
transmise trebuie să conţină obligatoriu o adresă de e-mail validă,
pentru a primi informaţii despre
contravaloarea anunţului şi confirmarea de publicare.
Titular BOBIȚAN ALIN SEBASTIAN cu sediul în jud. BIHOR,
Mun. ORADEA pe strada HENRI
CONADĂ, nr. 18, bl. PB54 ap. 5,
anunță publicul interesat asupra
declanșării etapei de încadrare cf.
HG 1076/2004 (actualizat) privind
procedura evaluării de mediu pentru planuri și programe, în vederea
obținerii avizului de mediu pentru
P.U.Z. CONSTRUIRE IMOBIL
CU REGIM DE ÎNĂLȚIME 2SP+11E+R CU DESTINAȚIA DE
SERVICII TURISTICE DE CAZARE, SPAȚII COMERCIALE,
DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI
AGREMENT, amplasat în județul
BIHOR, com. SÂNMARTIN, localitatea Băile Felix, nr. cad. 65962,
C.F. nr. 65962. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul A.P.M. Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr.
25/A din data 09.04.2021 între orele
9.00-14.00. Publicul interesat poate
transmite în scris comentarii și sugestii, până în data de 27.04.2021,
la A.P.M. Bihor, Oradea, Bd. Dacia,
nr. 25/A, e-mail office@apmbh.anpm.
ro, în zilele de luni–vineri, între orele
9.00-14.00. (242)

„Asociația de pădurit și
pășunat Telechiu, Asociația de
pădurit și pășunat Vulturul Hotar și Mănăstirea Izbuc,”
anunță publicul interesat asupra
declanșării etapei de încadrare
cf. HG 1076/2004 (actualizat) privind procedura evaluării de mediu
pentru planuri și programe, în vederea obținerii avizului de mediu
pentru Planul „Amenajamentul
silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Asociației
de pădurit și pășunat Telechiu,
Asociației de pădurit și pășunat
Vulturul - Hotar și Mănăstirea Izbuc, în comunele Țețchea și Cărpinet, U.P.I Telechiu-Hotar-Izbuc,
jud. Bihor. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul
- A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia,
nr. 25/A din data 13 aprilie 2021
între orele 9-14. Publicul interesat
poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până în data de
30 aprilie 2021 la A.P.M. Bihor,
Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, email office@apmbh.anpm.ro, în
zilele de luni-vineri, între orele
9-14.

Departamentul Difuzare şi Mica Publicitate funcţionează
în continuare pe Aleea
Emanuil Gojdu nr. 3,
unde anunţurile se
preiau luni-joi între
orele 8.00-18.00,
vineri 8.00-16.00,
duminica 12.00-16.00.

Primăria Municipiului
Oradea

organizează licitaţie publică
cu plic închis
1) Informaţii privind concesionarul:
Primăria Municipiului Oradea, cu sediul în mun. Oradea
- 410100, P-ţa Unirii, nr. 1, jud.
Bihor, Cod fiscal: RO 35372589,
tel: 0259/408812; 0259/437.000,
int. 223; fax: 0259/436.276; Email: primarie@oradea.ro
2) Informaţii privind obiectul
licitaţiei:
Concesionare 2 parcele de teren, cu suprafața de 250 mp fiecare, situate în Oradea Cartierul
Tineretului, în vederea construirii de locuinţe familiale - Sesiune a XIII-a;
3) Data limită de depunere
a ofertelor: 05 mai 2021, ora
10.00, la sediul concesionarului.
4) Data desfăşurării şedinţei
de deschidere a ofertelor cu documentele de calificare:
06 mai 2021, ora 10.00.
5) Data desfăşurării şedinţei
de deschidere a ofertelor financiare: 06 mai 2021, ora 13.30.
6) Documentaţia de atribuire
găsiţi accesând site-ul www.oradea.ro, secţiunea - licitaţii. (249)

Primăria Municipiului
Oradea

organizează licitaţie publică
cu plic închis
1) Informaţii privind vânzătorul:
Primăria Municipiului Oradea, cu sediul în mun. Oradea
- 410100, P-ţa Unirii, nr. 1, jud.
Bihor, Cod fiscal: RO 35372589,
tel: 0259/408812; 0259/437.000,
int.223; fax:0259/436.276; Email: primarie@oradea.ro
2) Informaţii privind obiectul
licitaţiei:
Vânzare 2 (două) parcele de
teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, conform caietului de sarcini, situate în Oradea, identificate cu nr. cadastrale
209044 şi nr. top. 3703/3.
3) Data limită de depunere
a ofertelor: 05 mai 2021, ora
10.00, la sediul vânzătorului.
4) Data desfăşurării şedinţei
de deschidere a ofertelor cu documentele de calificare:
06 mai 2021, ora 14.00.
5) Data desfăşurării şedinţei
de deschidere a ofertelor financiare: 06 mai 2021, ora 14:30.
6) Documentaţia de atribuire
găsiţi accesând site-ul www.oradea.ro, secţiunea - licitaţii. (248)

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 Întreprindere Individuală, de pe strada Republicii nr. 27-29, lângă CEC
Salonta. Anunţurile vor apărea
în ediţia de a doua zi.
Muzeul Orașului Oradea Complex Cultural,
cu sediul în mun. Oradea, P-ța
Emanuil Gojdu, nr. 39-41, jud.
Bihor, Cod fiscal: RO39170892,
tel: 0730/018.046; E-mail: office@muzeulmoo.ro organizează licitație publică deschisă
cu ofertă în plic pentru închirierea următoarelor spații cu
altă destinație decât aceea de
locuință, administrate de Muzeul Orașului Oradea - Complex
Cultural:
- Un spațiu cu altă destinație
decât aceea de locuință, situat în
Cetatea Oradea, în suprafață de
660,75 mp (spațiu corp G), conform caietului de sarcini, administrat de către Muzeul Orașului
Oradea-Complex Cultural și
aparținând domeniului public al
Primăriei Municipiului Oradea,
H.C.L.310/31.03.2021 și temeiului legal: O.U.G.57/03.07.2019;
- Un spațiu cu altă destinație
decât acea de locuință, situat în
Cetatea Oradea, în suprafață de
1.026,81 mp (spațiu corp H), conform caietului de sarcini, administrat de către Muzeul Orașului
Oradea-Complex Cultural și
aparținând domeniului public al
Primăriei Municipiului Oradea,
H.C.L 310/31.03.2021 și temeiului legal: O.U.G.57/03.07.2019.
- Un amplasament cu destinația
de Festivaluri - Târguri Expoziții și alte asemenea, situat
în Cetatea Oradea, Parc Șanț Est,
în suprafață de 1.600 mp, conform caietului de sarcini, administrat de către Muzeul Orașului
Oradea-Complex Cultural și
aparținând domeniului public al
Primăriei Municipiului Oradea,
H.C.L.309/31.03.2021 și temeiului legal: O.U.G.57/03.07.2019.
Data limită de depunere a
ofertelor: 05.05.2021, ora 16.00.
Data desfășurării ședinței
de deschidere a ofertelor: 06.05.2021, ora 10.00.
Documentația de atribuire o
gasiți accesând site-ul www.
muzeulmoo.ro (247)

VÂNZĂRI CASE

l Vând casă 4 camere, curte,
grădină, Ioșia, 120.000 euro.
Tel. 0770/15-70-02. (394)

CUMPĂRĂRI AUTO

l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni şi de Anglia. Tel.
0774/54-85-00. (T.849)

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând mobilă, aspirator Vaporetto, saci dormit, aragaz
portabil, rame tablouri, Tel.
0765/66-85-86. (TV.)

PRESTĂRI SERVICII

l Case structură lemn, piloni,
orice dimensiune. Reînnoim
case, cabane vechi, reducere
15% pensionari. 0742/35-3113. (1473)
l Execut acoperișuri, reparații
urgente, infiltrații+renovări interioare. Pensionarii reducere
10%. 0753/94-32-57. (1474)
l Execut acoperișuri, dulgherie, mansardări cu Tondach,
garanție, calitate, renovări
case vechi, 20% reducere pensionari. 0757/20-38-37. (1475)
l
Radiez/înființez
PFA,
SRL, declarații intrastat. Tel.
0740/36-21-19. (1516)
l Executăm reparații acope
rișuri, tinichigerie, zugrăveli
interioare-exterioare. Reducere pentru pensionari 20%. Tel.
0755/98-18-14. (1314)

ANGAJĂRI

l Firmă de construcții angajează muncitori. Tel. 0744/7554-32. (1392)

S.C. TECHTEX S.R.L.,

companie producătoare
de textile medicale,
angajează pentru punctul de lucru din Cicârlău, județul
Maramureș,
tehnician mașini și utilaje
pentru asamblarea și montarea
unei linii de producție mănuși
de examinare.
Sunt necesare: experiența
relevantă în domeniu minim
6 luni, abilități de comunicare în limba engleză. Persoanele interesate pot trimite C.V.-ul
la
resurse.umane@techtex.ro.
Relaţii suplimentare la telefon
+40769222262. (246)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 30 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări, 30 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l care tu le alegi.
publici în luna aprilie în cotidianul „Crişana”.


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.

