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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 CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă în Oşorhei, 4
camere. Tel. 0740/75-60-14.
(T.746)

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ
TĂMĂȘAN OVIDIU ORGANIZEAZĂ
LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE
A URMĂTOARELOR BUNURI:
Din patrimoniul său SC VERES & CO SRL,
scoate la vânzare teren extravilan –arabil, situat în
comuna Borș, sat Sintion, jud. Bihor, înscris în CF
nr. 1841, 1855, 159559, 159560, 159561, 159562,
1596564, 159565, 159566, 159567, 89548, 193,
89425, 160261, 167397. Suprafața totală a terenurilor este de 95.705 mp. Prețul de strigare este de
252.282,5 lei plus TVA.
LICITATIA VA AVEA LOC IN DATA DE
10.02.2017, ORA 14.00 ÎN ORADEA, BULEVARDUL DACIA, NR. 44, BL. B12, AP. 2, PARTER. INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA TELEFON 0745-772.573.
(92)

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

VÂNZĂRI TERENURI

PRESTĂRI SERVICII

 Vând urgent teren pentru
casă, la Almaşu Mare, cu capătul la drumul principal, asfaltat.
Informaţii, tel. 0770/14-36-04.

 Hornar-coşar curăţ coşuri,
teracote, centrale, orice soluţii,

(964)

zugrăveli,

 Vând loc de casă Podgo-

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

ria 242 E, 2200 mp, utilităţi,

reparaţii uşi, gea-

0744/47-20-65. (1003)

 Doamnă, 54 ani îngrijesc

 Vând teren 1700 mp, Borşu-

persoane în vârstă. Fac şi me-

lui, (fostele Sere). Tel. 0754/6582-18. (tv)

ANUNŢ PUBLIC
S.C. CAMPANULA S.R.L., cu sediul în Oradea, str. Vişeului nr. 6, înregistrată la Registrul
Comertului la poziţia J05/864/2001, deţine Codul
Unic de Înregistrare RO 14299019, nr. de telefon
0722/64-09-09, intenţionează să solicite avizul
de gospodărire a apelor pentru desfăşurarea
activităţilor de exploatare şi extragere a nisipului şi pietrişului din perimetrul CAMPANULA 2017, jud. Bihor. Această investiţie este nouă.
Fluxul tehnologic de exploatare a nisipului şi pietrişului se va desfăşura în extravilanul localităţii
Borş atât deasupra, cât şi sub nivelul hidrostatic.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr 107/1996, cu modiﬁcările şi
completările ulterioare. Persoanele care doresc să
obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa sus mentionată. Persoanele care vor să transmită observaţii, sugestii şi
recomandări se pot adresa solicitantului, persoana
de contact Nica Olimpiu, în termen de 15 zile de la
apariţia anunţului.
(73)

naj, 0742/97-26-89. (T.887)

 Service camioane angajează urgent mecanici auto. Tel.
0726.384.634.
 Angajez femeie de serviciu

instalator.

tar cu experienţă

Informații la tele-

Tel. 0745/57-73-90. (T.893)

ghizdei, mei. 0748/63-71-77.
(825)
 Vând canapea, tv color, stare

0359/43-72-84,
60. (T.118)

excepţională. Tel. 0745/78-47-

ANGAJĂRI

55. (T.758)
 Vând congelator Arctic, nou,
nefolosit, cu garanţie, frigider
Arctic, televizor color, maşină
de spălat, aspirator, paltoane
piele, căciuli, ziare, reviste,
apartament 3 camere, cărămi-

 Angajez femei pentru curăţenie, menaj, vânzare în piaţa,
max. 40 ani, 0744/11-71-11.
(986)

dă, Cantemir. Tel. 0729/84-54-

ger, din care una, industrială.
Tel. 035943-36-82. (T.130)

nuri, mobilier, ceasuri. 0743/7581-64. (3337)
 Cumpăr motoare electrice,
triodine, aparate de sudură
auto, defecte, 0758/48-15-81.
(985)

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

pentru

sală

de

nunţi în Băile Felix.
Informaţii la telefon 0744/908.397.

MATRIMONIALE
 Ofer companie
la domni peste 50
ani. Tel. 0753/5660-84. (T. 495)
 Caut domn pensionar, 70-80 ani,
pentru relaţie serioasă. Tel. 0751/8036-48.

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

(35)

Vănzare casă, grajd, saivan ovine,
teren arabil.

Se scoate la licitaţie publică în data de 15
februarie 2017, de către Executor Judecătoresc
Ardeleanu Bianca din Oradea, str. Republicii
nr. 13, ap. 1, tel. 0359/45-88-52, următoarele
imobile din satul Bicaci, nr. 373, com Gepiu,
jud. Bihor:
I. Casă de locuit şi anexe; Preţ de strigare
24.000 euro.
II. Grajd animale, 780 mp. Preţ de strigare
5.050 euro.
III. Saivan de ovine, 320 mp. Preţ de strigare
9.000 euro.
IV. Teren arabil extravilan, 9.500 mp, amplasat în zona terenurilor agricole, în apropierea
saivanelor de oi. Preţ de strigare 12.825 euro.
Informaţii la telefon 0723/21-97-63.
(82)
GMR SPRL-lichidator al S.C. IOKO
ELECTRIC LIGHTING S.R.L., vinde
la licitație publică în datele de 24.02.2017;
03.03.2017;10.03.2017; 17.03.2017; 24.03.2017;
31.03.2017;07.04.2017;14.04.2017;21.04.2017;
28.04.2017;05.05.2017;12.05.2017; 19.05.2017;
26.05.2017, ora 14.00, următoarele bunuri:
1. Imobil situat în Oradea, str. Leonardo
da Vinci, bl.85, parter, la prețul de 67.400
euro;
2. Stoc de produse – instalații electrice și
tâmplărie la prețul de 33.492 lei . Garanția
de participare este de 10%.
Informații suplimentare referitoare la
licitații se pot obține la sediul lichidatorului
judiciar GMR SPRL din Oradea, str. Horea,
nr.42, jud. Bihor și la numărul de telefon
0259/22-25-55.
(88)

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.

Cu 10 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări, 10 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 februarie în cotidianul „Crişana”.

CUMPĂR DIVERSE
 Achiziţionez tablouri, poţela-

Angajăm difuzori

 Angajăm bucă-

ANGAJĂM

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

59. (893)
 Vând 2 mașini de cusut Sin-

0770/10-21-

antecedente pena-

Companie angajează

foi, 8 lei balotul, 0772/06-45-

încălzire, lucrări prin sudură,

fără

nul 0744/913.400.

sau 0722/23.14.83.

ghizdei, seminţe lucernă, trifor,

particulară,

serioase la telefo-

execut jaluzele, plase ţânţari.

 Autorizat, instalaţii sanitare-

tru menaj la casă

tel. 0744/160.945

 Vând fân, pir amestec cu tri-

 Vând baloţi lucernă, fân,

pen-

le. Aşteptăm oferte

fon: 0722/32.60.91

32. (T.920)

pensionară

pentru Băile Felix. Informaţii la

 Repar rolete, toate tipurile,

VÂNZĂRI DIVERSE

 Angajăm femeie

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)

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.

