14 Publicitate
URĂRI
l ,,La mulți ani” cu sănătate
îți dorim dragă PELE GHEORGHE, din Leș, Bihor, cu ocazia
zilei de naștere. Cu drag soția
Berta împreună cu familia.
(3161)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEȚ

Joi, 19 august 2021
l Închiriez garsonieră, parter, mobilată, utilată, 150
euro+garanție. Tel. 0771/6143-58. (T.3151)
l Închiriez apartament 2 camere, pe Bd Dacia. Informaţii
la telefon 0770/211.635

ÎNCHIRIERI SPAȚII

l Vând casă în Sălard. Tel.
0771/48-45-43,
0770/11-3065. (3166)

l Închiriez spațiu comercial pe
strada Republicii-Pietonală, în
locul fostei Agenții BCR. Telefon 0745/63-55-38. (T.3172)

CHIRII APARTAMENTE

CUMPĂRĂRI AUTO

l Închirez apartament 2 camere, bloc Cicero, Piața Mare. Tel.
0744/52-23-16. (3156)

l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni şi de Anglia. Tel.
0774/54-85-00. (T.2691)

VÂNZĂRI AUTO

ANGAJĂRI

0765/66-85-86. (3800)
l Vând cușcă câine, nefolosită, cazan baie pe lemne, bicicletă foarte veche. 0746/71-7250. (tv.)

l Angajez mașinist-tipograf,
în Oradea. Informații, tel.
0735/56-15-49.

l Pierdut certificate constatatoare (sediu și punct de lucru) emise de O.R.C. Bihor
pentru Societatea Kevserv
S.R.L., J5/1142/2010, C.U.I.
27383838. Le declarăm nule.

l Vând sau schimb cu diverse
țiglă, mobilă, centrală pe lemne, toate noi. 0745/81-67-30.
(2963)

VÂNZĂRI DIVERSE

l Cumpăr avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.2937)

l Caut familie pentru a îngriji
casă la ţară. Exclus beţivi. Tel.
0754/81-67-30. (2964)
l Caut asociat pentru a dezvolta o afacere la ţară. Am în
proprietate o mică fermă cu lac
pentru peşte. Exclus consumatori de alcool. Tel. 0754/81-6730. (2963)

l Vând Opel Astra Caravan
1,7 diesel, distribuţie nouă. Tel.
0771/77-12-67. (tv)

PIERDERI

l Vând avantajos mobilă, aparate foto, cafetiere, filtru și espresso, aragaz portabil, saci
dormit, tablouri, rame pentru
tablouri, Lexiconul Tehnic Român, 15 vol., cuverturi, mese
bucătărie cu tabureți, etc. Tel.

CUMPĂRĂRI DIVERSE

PRESTĂRI SERVICII
l EXECUT FORAJ PUȚ APĂ.
TEL. 0722/82-28-04. (2022)
În atenţia
cititorilor ziarului

Crişana
Anunţurile de condoleanţe

INFORMARE

se preiau şi online

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare,
TITULARUL S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A. cu sediul în judeţul Bihor, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, municipiul Oradea, intenţionează să solicite de la A.N. „Apele Române” - Administraţia
Bazinală de Apă Crişuri - Sistemul de Gospodărire a Apelor Bihor - Avizele de Gospodărire a Apelor
pentru realizarea lucrărilor amplasate în judeţul Bihor, după cum urmează:
1. Extindere și reabilitare reţele de alimentare cu apă și canalizare în Oradea 51 străzi;
2. Extindere și reabilitare reţele de alimentare cu apă și canalizare în Oradea 97 străzi;
3. Extindere și reabilitare reţele de alimentare cu apă și canalizare în Oradea 23 străzi;
4. Extindere și reabilitare reţele de alimentare cu apă și canalizare în Oradea 19 străzi;
5. Extindere și reabilitare reţele de alimentare cu apă și canalizare în Oradea 39 străzi;
6. Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT Sântandrei, jud. Bihor;
7. Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT Girişu de Cris, jud. Bihor;
8. Extinderea sistemului de alimentare cu apă în localitatea Botean, comuna Ineu, jud. Bihor;
9. Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT Sânmartin, jud.
Bihor;
10. Extinderea sistem de alimentare cu apa și în localitatea Copăcel și Surduc, Comuna Copăcel, jud.
Bihor;
11. Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în comuna Nojorid, jud.
Bihor;
12. Extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Hidişelu de Sus sat Şumugiu, jud. Bihor;
13. Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Tileagd, jud. Bihor;
14. Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Beiuş, jud. Bihor;
15. Extinderea și reabilitarea sistemului zonal de alimentare cu apă Oradea, judeţul Bihor/Aducţiune
Oradea - Oşorhei - Săcădat- Copăcel- Drăgeşti - Ceica - Hidişelu de Sus;
16. Extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în comuna Oşorhei, jud. Bihor;
17. Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare Tinca, jud. Bihor;
18. Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Olcea, jud. Bihor;
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată mai sus.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului la
adresa S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A. cu sediul în judeţul Bihor, str. Duiliu Zamfirescu
nr. 3, municipiul Oradea sau la Administraţia Bazinala de Apă Crişuri-Bihor, str. Ion Bogdan nr. 35 - tel
0259/444033, fax 0259/444 237.
Persoana de contact UIP
Alexan Daniela
Telefon: 0259 / 436 909

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.

OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE ȘI
AGROCHIMICE BIHOR (OSPA BIHOR),
cu sediul în ORADEA, str. CALEA ARADULUI, nr. 93H, judeţul BIHOR, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
* INGINER AGRONOM/PEDOLOG/
HORTICOL DEBUTANT.
Concursul se va desfăşura astfel:
- Proba scrisă în data de 13.09.2021, ora 9.00
- Proba interviu în data de 13.09.2021, ora 12.00
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
- studii superioare de specialitate: Facultatea de
Agricultură, Facultatea de Protecția Mediului;
- vechime nu e cazul;
- carnet de conducere categoria B;
- cetățenia română;
- cunoștințe operare calculator.
Candidaţii vor depune dosarele până în data de
03.09.2021, ora 11.00, la sediul OSPA BIHOR, str.
CALEA ARADULUI, nr. 93H, ORADEA.
Relaţii suplimentare la sediul: OSPA BIHOR,
STR. C. ARADULUI, NR. 93H, ORADEA, telefon 0259-447-025.

În atenţia cititorilor
din Salonta!
Persoanele care doresc să dea

redactia@crisana.ro

(535)

DIVERSE

Primăria Municipiului
Oradea,

cu sediul în mun. Oradea,
P-ţa Unirii nr. 1 jud. Bihor,
Cod fiscal: RO 35372589, tel:
0259/437000; fax: 0259/436.276;
E-mail: primarie@oradea.ro organizează licitaţie publică pentru închirierea a 26 de imobile
cu destinaţia de locuinţă, gestionate de Municipiul Oradea
prin Direcţia Patrimoniu Imobiliar. Data limiăa de depunere a ofertelor: 08.09.2021, ora
11.00. Data desfăşurării şedinţei de deschidere a ofertelor:
09.09.2021, ora 9.00. Documenţia de atribuire o găsiţi accesând
site-ul www.oradea.ro, secţiunea - licitaţii.
(537)
Titular S.C. MGH METROPOLITAN GRAND HOUSE S.R.L. (S.C.
MGH MODERN HOME&GREEN
HOUSE) cu sediul în ORADEA,
str. APATEULUI, nr. 57/C, judeţ BIHOR, anunță publicul interesat asupra
declanșării etapei de încadrare cf. H.G.
1076/2004 (actualizat) privind procedura evaluării de mediu pentru planuri
și programe, în vederea obținerii avizului de mediu pentru P.U.Z. PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE
LOCUINȚE ÎNȘIRUITE, amplasat în
județul BIHOR, com. PALEU, localitatea PALEU, nr. cad. 56191, 52072,
56192, 5613, 52074, 55954, 55955,
56074, 56075 ȘI 58502, CF 56191,
52072, 56192, 5613, 52074, 55954,
55955, 56074, 56075 ȘI 58502. Prima
versiune a planului poate fi consultată
la sediul - A.P.M. Bihor, Oradea, B-dul
Dacia, nr. 25/A din data 17.08.2021 între orele 9.00-14.00. Publicul interesat
poate transmite în scris comentarii și
sugestii, până în data de 03.09.2021,
la A.P.M. Bihor, Oradea, B-dul Dacia,
nr. 25/A, e-mail office@apmbh.anpm.
ro, în zilele de luni–vineri, între orele
9.00-14.00.
(526)

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 august 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.

