Publicitate 13

Luni, 30 ianuarie 2017

În atenţia cititorilor
din Salonta!

l Vând teren Paleu, 1.547

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.

în zonă, posibilităţi de trecere

mp total (3 parcele una lângă alta), extravilan, cu utilităţi

CUMPĂR DIVERSE

ANGAJĂRI

l Achiziţionez tablouri, po-

l Angajăm perso-

ţelanuri,

nal pentru restau-

l Cu ocazia zilei de naștere
îi dorim dragului nostru nepot, PAUL RUS, multă sănătate, fericire, împlinirea tuturor
dorințelor și un călduros „La

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

l Cumpărăm antichităţi, tablo-

l Vând teren intravilan, în Tă-

uri, cărţi, mobilă, obiecte popu-

şad, Bihor, la 20 km de Oradea,
cu fundaţie casă şi utilităţi, suprafaţă teren 1980 mp, ideal
0720/19-35-82. (tv.)
l Vând urgent teren pentru

lare, sticle sifon. 0744/12-8306. (T. 3638)

l Vând apartament 3 camere, 95 mp, et. I + îmbunătăţiri,
0770/14-40-20. (718)
l Vând apartament 3 camere,
etaj 2/4, suprafaţa 67 mp, tip A,

PRESTĂRI SERVICII
l Hornar-coşar curăţ coşuri,
zugrăveli,

stradă.

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

la domni peste 50

l Instalator. Tel. 0743/19-43-

ani. Tel. 0753/56-

26. (656)

60-84. (T. 495)

l Autorizat, instalaţii sanitare-

l

Tel.

0359/19-55-27.

(782)

CHIRII
mere, zona Dragoş Vodă. Tel.
0745/31-24-91. (T.103)
l Dau în chirie spaţiu comercial cu vad foarte bun, loc de veci

reparaţii uşi, gea-

încălzire, lucrări prin sudură,
0359/43-72-84,

0770/10-21-

60. (T.118)

2 persoane, mobilă antică. Tel.

l Tund pomi, stropesc (pro-

0770/13-12-07. (706)

fesionist). Tel. 0744/17-53-38.
(522)

l Vând porc gras, 270 kg. Tel.

l Repar aragaze avantajos,

tea antiescare. Tel. 0259/41-81-

0259/43-09-40. (tv)

la

73, 0359/23-58-96, 0744/29-

VÂNZĂRI AUTO
l Vând Matiz din 2004, stare

VÂNZĂRI CASE ORADEA

bună. Tel. 0760/06-21-23. (763)

l Vând casă şi loc de casă în

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând baloţi din lucernă la

l Casă mare, central, pentru

cantităţi mari (1000 bucăţi), la

locuit, birouri, cabinete, posibi-

15 km de Oradea. Tel. 0741/29-

litate gaz, rate. 0788/07-02-53.

52-66. (651)

(T.756)

l Vând uşi simple şi duble

l Vând/schimb casă 5 camere,
baie, bucătărie la cheie, Budureasa, 0770/50-08-23. (tv)

lemn, fără toc, loc de casă şi
teren extravilan, în Inand. Informaţii,

tel.

0724/49-21-73,

0741/96-73-78, 0259/44-01-54.
(745)

l Vând casă în Oşorhei, 4

l Vând ieftin covor 6 mp (lână),

camere. Tel. 0740/75-60-14.

haină din piele lungă pentru

(T.746)

bărbaţi, costum şi pantaloni noi

l Vând casă în Tinca, aproa-

din stofă pentru bărbaţi, con-

pe de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)

fecţii femei şi televizor Sony.

la capăt. Mai vând obiecte de
artizanat: furcă de tors, cova-

0751/89-42-00.

VÂNZĂRI TEREN
l Vând 15 ari loc de casă în

0770/12-34-60. (tv.)

pensionar,

70-80

ani pentru relaţie
serioasă. Ofer înţelegere,

iubire,

fericire,

soarta

are surprize, împreună batjocorim

0259/41-61-62, 0745/22-43-73.

bătrâneţea.

(274)

0751/80-36-48.

S.C. NUTRIENTUL

S.C. NUTRIENTUL S.A.
angajează şofer de curte cu atribuţii de încărcarea maşinilor de mare tonaj, cu permis
de conducere min. categoria C. Oferim pachet
salarial atractiv şi bonuri de masă. Informaţii
tel. 0727/20-09-23.
(65)

Firma Zauner
România,

Tel.

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ
„GH. ŞINCAI” Bihor,
cu sediul în Oradea, str. Armatei Române, nr. 1/A, organizează concurs în data de 21.02.2017 pentru ocuparea
a două posturi vacante contractuale pe durată nedeterminată:
* bibliotecar, studii medii treapta IA, vechime 9 ani;
* bibliotecar, studii superioare, gradul II, vechime 3 ani;
Proba scrisă se va desfăşura în data de 21.02.2017, ora
10.00, interviul în data de 23.02.2017, ora 10.00.
Înscrierile se fac până în data de 13.02.2017, ora 15.00,
la secretariatul instituţiei, (camera 1).
Relații suplimentare, bibliografia și documentele necesare înscrierii se găsesc pe site-ul instituției: www.bibliobihor.ro.
(66)

ANGAJEAZĂ TRACTORIST CU EXPERIENŢĂ PENTRU FERMELE DIN ZONA
SALONTA-CIUMEGHIU. PENTRU INFORMAŢII SUNAŢI LA TEL. 0727/20-09-35. (55)

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”.


organizează începând cu
luna februarie 2017 un nou curs de calificare în
meseria de sudor la sediul societății din Satu
Mare. Pe perioada cursului se asigură contract
de muncă, salariu, transport, cursuri de germană și cazare persoanelor care nu sunt din
Satu Mare. La finalizarea cursului se obține
certificat de calificare recunoscut pe plan
internațional.
Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-urile la următoarele adrese de e-mail:
ancuta.frinculescu@zaunergroup.com
alexandra.dod@zaunergroup.com
sau să ne contacteze la numărul de telefon:

0721.040.088
ANGAJĂM

INGINER AGRONOM. FERMĂ DE 600
HA, ÎN BIHOR. DOAR CULTURA MARE.
TRIMITEŢI C.V. LA ADRESA DE MAIL:
cv@nutrientul.ro

(35)

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___________________________________

Podgoria şi 15 ari loc de casă,
pe str. Făcliei, 0774/62-91-45,

Tel.

domn

Cu 10 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

tă de lemn, butoaie de lemn,
război de ţesut ţăranesc. Tel.

clientului.

Caut

COLEGIUL TEHNIC
„TRAIAN VUIA”,
cu sediul în Oradea, str. Constantin Brâncoveanu nr. 12/A, jud. Bihor, organizează
concurs pentru ocuparea a două posturi de
îngrijitor vacante pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
- Nivelul studiilor: medii
- Vârsta minimă: 25 ani.
Concursul constă în verificarea cunoştinţelor practice şi o probă de interviu care va avea
loc în data de 20.02.2017.
Dosarele candidaţilor se pot depune la biroul secretariat al unităţii până la data de
10.02.2017.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la biroul secretariat al Colegiului Tehnic „Traian
Vuia” Oradea, tel. 0259/43-60-39.
(64)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

50 ari teren în Aleşd, str. Dîmîn Peştiş pe Valea de Sinteu

domiciliul

l Ofer companie

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.

Tel. 0359/40-71-72. (703)

l Vând casă în Peştiş nr. 164 şi
boviţei, la capăt şi 50 ari teren

MATRIMONIALE

diceanu, împrejmuit, acces la

44.000 euro, negociabil şi sal-

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

luni până vineri,

17.00. (62)

VÂNZĂRI ANIMALE

Velenţa, 0721/24-75-99. (T.742)

0749/08-13-69, de

între orele 8.00-

Rogerius, (parchet, termopane)

79-07. (752)

Informaţii la telefon

teracote, centrale, orice soluţii,

l Închiriez apartament 3 ca-

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

rant tip fast food.

construcţii, 3520 mp, str. Bel-

mulți ani!”. Măicuța și bunu.
(108)

ceasuri.

0743/75-81-64. (3337)

pentru construcţie pensiune.

URĂRI

mobilier),

Vă aşteptăm şi în
centru!




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.

