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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 Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)

VÂNZĂRI TEREN
 Vând 814 mp teren, lângă
Motel Mini Paradis, Oşorhei,
0752/21-03-57. (T. 1616)

ÎNCHIRIERI
 Dau în chirie apartament cu 2
camere, la parter. Tel. 0723/1633-31. (1722)

VÂNZĂRI ANIMALE

Miercuri, 1 martie 2017

Mierlău. După o ceartă la pahar, s-au luat la bătaie

Şi-a înjunghiat mortal un văr
Un bărbat în vârstă de 50 de
ani, din localitatea Mierlău, a
fost reţinut, luni, de poliţiştii
şi de procurorii Parchetului de
pe lângă Tribunalul Bihor, care
l-au inculpat pentru omor. Bărbatul a fost prezentat aseară judecătorului de drepturi şi libertăţi cu propunere de arestare
preventivă.

Dan Popa este acuzat că, duminică seară, şi-ar ﬁ ucis un văr, prieten bun de pahar. Victima, de 62
ani, locuia în acelaşi sat, iar crima
s-a produs în urma unui conﬂict
spontan, spun anchetatorii.
„Pe fondul unui conﬂict spontan, cei doi s-au luat la bătaie,
inculpatul aplicându-i mai multe
lovituri cu pumnul în zona feţei,
după care, victima ﬁind căzută la

pământ, inculpatul i-a secţionat cu
un cuţit artera carotidă, survenind
decesul”, a explicat prim-procurorul adjunct Maria Cotrău, de la
Parchetul de pe lângă Tribunalul
Bihor.
Victima a fost găsită în fața casei sale chiar de către frații criminalului, care au mers să vadă ce
s-a întâmplat după ce bărbatul învinuit de omor le-a povestit că s-a
bătut cu vărul său.
Ei au fost cei care au sunat la
112, iar autorul crimei a fost reţinut pentru 24 de ore în arestul
IPJ Bihor. Bărbatul și-a recunoscut fapta, însă aﬁrmă că nu își
amintește ce s-a întâmplat, dat
ﬁind că era în stare avansată de
ebrietate.
„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor

au dispus în data de 28.02.2017
punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul Popa Dan
pentru săvârșirea infracțiunii de
omor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 188 alin. 1 Cod penal,
constând în aceea că, în data de
26.02.2017, după ce a consumat
alcool împreună cu victima A.T.,
pe fondul unui conﬂict spontan,
s-au agresat reciproc, inculpatul
aplicându-i mai multe lovituri cu
pumnul în zona feței, după care,
victima ﬁind căzută la pământ,
inculpatul i-a secționat cu un cuțit
artera carotidă, survenind decesul.
De asemenea, avându-se în vedere că în cauză există probe și
indicii temeinice din care rezultă
suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârșit infracțiunea de-

CUMPĂR DIVERSE

 Repar rolete execut jaluzele,

ANGAJĂRI

plase ţânţari. Tel. 0745/57-73-

 Angajez electrician-ﬁnisor auto, cu experienţă. Tel.
0722/32-22-21. (T.1711)

 Vând capră cu iezi. Tel.
0770/18-28-97. (tv)

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

VÂNZĂRI AUTO

VÂNZĂRI MOBILĂ

 Vând sau dezmembrez Rabă
tip Irak. Tel. 0743/13-28-64.
(T.1760)

PIERDERI
 Pierdut certiﬁcat constatator pentru Mone Maria I.I., sat
Rontău, Sânmartin 193, având
CUI 27728279, F05/2541/2010,
eliberat de ORC Bihor. Îl declar
nul. (1747)
 Pierdut certiﬁcat de înregistrare şi certiﬁcat constatator al
Generalcomser prestări servicii comerţ SRL, CUI 206150.
Le declar nule. (1752)
 Pierdut certiﬁcat constatator al Hou Trans S.R.L., CUI
16106378. Îl declar nul. (1753)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând baloţi trifoi, lucernă,
fân. Săcădat 399. Tel. 0756/5129-48. (T.1402)

Vând
moară
porumb
mono+trifazic, motor 3 kw,
0770/10-27-18.
 Vând maşină de cusut Naumann, 3 baloane sticlă pentru vin, motor electric 220/380
V-3000 rotaţii. Tel. 0259/41-4016 sau 0771/39-96-10. (1635)
 Vând baloţi de lucernă la preţ
rezonabil. Tel. 0741/29-52-66.
(1698)
 Vând baloţi lucernă, fân, seminţe ghizdei, trifoi, lucernă,
mei. Tel. 0748/63-71-77. (1733)
 Vând grâu de 1 an, preţ negociabil. Tel. 0743/03-85-26.
(T.1758)
 Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti. Tel. 0359/43-56-61.

 Vând canapea extensibilă.
Tel. 0745/49-35-24. (1725)
 Vând canapea extensibilă.
Tel. 0745/65-21-83. (1726)

PRESTĂRI SERVICII
 Reparaţii frigidere, congelatoare la domiciliul clientului, cu
garanţie. Tel. 0359/44-42-00,
0746/54-96-96. (T. 1667)
 Transport nisip, pietriş, balast, mărgăritar, pământ, moloz. 0748/63-71-77. (1734)
 Înﬁinţare ﬁrme, servicii contabile complete, tel. 0740/1446-72. (T.1505)
 Execut acoperişuri, jgheaburi, izolaţii carton, polistiren,
interioare, reparaţii urgenţă,
0799/34-98-22. (T.175)
 Inventariem calorifere blocuri-asoc. proprietari, pentru
plata corectă a energiei termice. 0772/03-04-73. (T. 1564)
 Meseriaş execut toate tipurile de lucrări în construcţii.
0745/90-17-57. (T.1634)

90. (T.203)
 Recondiţionez mobilă, zugrăvit, faianţat, vopsit, raşchetare,
lăcuire, ﬁrmă, p.f.a. 0742/3899-48. (1452)
 Curăţenie subsol, pod bloc,
spaţii verzi, la asociaţii de proprietari. 0769/90-39-99. (1755)

 Angajez şofer cat. C+E, pentru autoutilitară tractat autoturisme. 0722/32-22-21. (T.1712)
 Firmă de construcţii, angajează maistru, muncitori, devizier pentru oferte licitaţie. Tel.
0744/75-54-32. (1738)
 Angajez zugrav, dulgher, zidar. 0755/04-85-43. (1748)

 Renovez fațade vechi, polistiren, plachez cu piatră ziduri,
curți, repar acoperișuri, am
țiglă, 0744/11-71-11. (208)

MATRIMONIALE
 Blondă, simpatică, ofer companie la domni peste 50 ani,
0753/56-60-84. (T.1493)

Direcţia pentru Agricultură Județeană Bihor
organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie
temporar vacante de:
- consilier, clasa I, grad profesional principal - 1 post.
Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modiﬁcările
și completările ulterioare.
Condiţii speciﬁce:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea inginerie alimentară, agricultură, horticultură;
- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției minim: 5 ani;
- cunoștințe de operare pe calculator.
Concursul are loc în data de 14 MARTIE 2017, ora 10.00, proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină documentele prevăzute la art.
49 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 și se depun la sediul Direcţiei pentru Agricultură Județeană Bihor, cu sediul mun. Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr.
24-26, în termen de 8 de zile de la data publicării anunțului, respectiv 1 martie -8
martie 2017, ora 15.00.
Informaţii suplimentare la telefonul 0259/41-67-22.
(175)

scrisă mai sus, prin Ordonanța
din data de 27.02.2017 s-a dispus
reținerea sus-numitului pentru
24 de ore, măsura preventivă ﬁind necesară în scopul asigurării
bunei desfășurări a procesului
penal și al prevenirii săvârșirii
altor infracțiuni, ﬁind totodată proporțională cu gravitatea
acuzației”, se arată în comunicatul
transmis redacţiei CRIŞANA de
Parchetul de pe lângă Tribunalul
Bihor.
„Facem precizarea că efectuarea acestor proceduri judiciare
împotriva inculpatului reprezintă
etape ale procesului penal, reglementate de Codul de procedură
penală, care nu pot, în niciun caz,
să înfrângă principiul prezumției
de nevinovăție”, se mai arată în
comunicatul citat. 
Companie

angajează bucătar,
ajutor bucătar, cu caliﬁcare şi experienţă.
C.V.-urile se vor putea depune
pe str. Teatrului, nr. 1-2, Oradea.
Informaţii la tel. 0748/78-0488.

(169)

SPITALUL CLINIC de URGENŢĂ
„Avram Iancu” ORADEA (FOST
MILITAR)

din municipiul Oradea, str. Dunărea, nr. 3, intenţionează să încheie
contract de prestări servicii cu persoane ﬁzice autorizate (independente), care deţin diplome de caliﬁcare
după cum urmează:
* 1 post de muncitor caliﬁcat
spălătorie;
* 1 post de kinetoterapeut;
* 1 post de medic epidemiolog;
* 1 post de referent achiziţii.
Ofertanţii vor depune cererea,
cazier judiciar, adeverinţă medicală, aviz psihologic, copie buletin şi
documentele doveditoare caliﬁcării
la compartimentul Achiziţii din cadrul unităţii până la data de 06 martie 2017.
Ofertarea va avea loc în data de
07 martie 2017.
Relaţii suplimentare la telefon
0359/42-76-13.
(174)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 15 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 martie în cotidianul „Crişana”.

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
15 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___________________________


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.

