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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.

URĂRI

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
 Vând casă în Miersig, jud.
Bihor, 2 camere, bucătărie,
baie, anexe. Accept şi plata în
rate, cu avans de minim 10.000
euro. Preţ 18.000 euro negociabil. Tel. 0771/10-36-49. (1905)
 Vând/schimb casă, anexe, 3,60 ha teren, în Burzuc.
0771/31-23-17. (tv)
 Vând casă în Popeşti, 11 ari
grădină, 15.000 lei negociabil.
0746/57-41-58. (tv)

VÂNZĂRI TEREN
 Vând loc casă Podgoria,
2.200 mp, cu utilităţi. Tel.
0744/47-20-65. (T.1879)
 Vând 15 ari loc de casă în
Podgoria şi 15 ari loc de casă,
pe str. Făcliei, 0774/62-91-45,
0770/12-34-60. (tv.)

 Ing. REDAI VIOREL născut
în Sâmbăta, locuieşte în Nucet, jud. Bihor a împlinit 70 de
ani. „La mulţi ani!”, cu sănătate
VIO! Tătar Vasile şi Mărioara,
Oradea. (2107)
 Cu ocazia împlinirii unei frumoase vârste, doresc ﬁului NICOLAE CHIRILOV împreună
cu familia un sincer și călduros
”La mulți ani”, multă sănătate,
fericire, bucurii și prosperitate.
Tati. (245)

VÂNZĂRI PARTAMENTE
 Vând apartament în com.
Sântandrei, 2 camere, 60 mp,
et. 1, complet renovat, 28.500
euro, negociabil. Tel. 0770/194613.
 Vând apartament ultracentral
cu o cameră. Tel. 0722/81-0719.

VÂNZĂRI CASE ORADEA

 Vând casă 2 camere, baie,
hol, bucătărie, apă în casă,
încălzire cu sobe de teracotă,
posibilitate gaz, str. Sankt Petersburg, nr. 6, s.t. 250 mp. Tel.
0752/81-53-80. (2098)
 Vând casă Ioşia, D+P+E, suprafaţă totală 536 mp. 0744/4720-65. (T. 1880)
 Vând casă 2 camere, baie,
hol, bucătărie, apă în casă,
încălzire cu sobe de teracotă,
posibilitate gaz, str,. Sank Petersburg, nr. 6, s.t. 250 mp. Tel.
0752/81-53-80. (2098)

CUMPĂRĂRI CASE ORADEA
 Cumpăr casă în Oradea, 2-3
camere, zona străzilor Horea,
Cloşca, Costaforu, Tănase,
Kogălniceanu, Vlahuţă, Olahus, Parcul 22 Decembrie. Tel.
0721/11-78-55. (1999)

 Vând grădină 13 ari, Chişirid,
asfalt. Vând 50 kg cartoﬁ topinambur pentru diabetici, insulină vegetală. Tel. 0359/42-0439. (1632)
 Vând loc de casă, Paleu,
1.350 mp, cu utilităţi. 0771/0287-28. (T.2108)
 Vând teren în Chişirid. Tel.
0744/24-73-09. (2122)

VÂNZĂRI SPAŢII
 S.C. Transilvania Complex
S.A. caută cumpărători pentru spaţiul comercial din blocul
C7A şi C7B, situat în Oradea, bdul Dacia, nr. 23, intersecţia cu
b-dul Decebal, suprafaţa construită parter 165 mp, S.c. etaj
237 mp şi S.c. subsol 51 mp.
Tel. 0722/55-07-26, 0722/5506-03, 0259/40-72-78.

SCHIMBURI
 Schimb apartament 2 camere, X, Nufărul, et. I, cu 3 camere. 0756/50-96-31. (T.1964)

VÂNZĂRI ANIMALE
 Vând porc gras, 180-200 kg.
Tel. 0259/43-09-40. (tv)
 Vând vacă Simmental, gestantă în luna a 8-a, 7 ani. Tel.
0259/43-09-40. (tv)
 Vând capră cu iezi. Tel.
0770/18-28-97. (tv)
 Vând urgent 3 vaci gestante, 2 juninci, porci, Drăgoteni.
0745/06-59-78. (T.2066)

DIVERSE
 Eşti singur? Vino la petrecerea organizată de Clubul Oamenilor Singuri, sâmbătă, 18
martie a.c. la Oradea. Informaţii, tel. 0741/04-66-21. (1548)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând fân amestec cu trifoi,
8 lei/balotul, calitate. 0772/0645-32. (tv)

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix,

S.C. TRANSILVANIA GENERAL
IMPORT-EXPORT S.R.L.

angajează:
* vânzătoare pentru supermarket BORŞ (Unitate NON-STOP).
Transportul este asigurat de ﬁrmă.
Condiţii:
- studii medii,
- experienţa în activităţi similare constituie avantaj.
C.V.-urile se pot depune la sediul din Oradea, str. Teatrului nr. 7 sau
pe e-mail: hrdep@europeandrinks.ro.
Informaţii suplimentare la tel. 0745/25-26-50 sau 0723/35-60-45.(198)

ASOCIAŢIA MĂGURA PIATRA CRAIULUI BEZNEA
anunţă organizarea Adunării Generale pentru data de 23 aprilie 2017, ora 13.00, în localul Căminului Cultural Beznea, cu următoarea
ordine de zi:
Raportul Consiliului de Administraţie pe anul 2016;
Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2016;
Aprobarea B.V.C. pe anul 2017;
Aprobarea bilanţului contabil pe anul 2016;
Diverse.
În cazul în care adunarea nu va ﬁ statutară, aceasta se reprogramează pentru data de 30 aprilie, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.
(211)

Titular: S.C. ART
MADE SHOES S.R.L.
anunţă publicul interesat asupra
declanşării etapei de încadrare cf.
H.G. 1076/2004 privind procedura
evaluării de mediu pentru planuri
şi programe, în vederea obţinerii
avizului de mediu pentru: ,,Construire fabrică de încălţăminte, împrejmuire incintă, amenajare curte
interioară’’ amplasată în municipiul Oradea, str. Uzinelor, nr. C.F.
193040, nr. cad. 193040, judeţul
Bihor, înregistrată la A.P.M. Bihor,
cu nr. 3233/24.02.2017. Prima versiune a planului poate ﬁ consultată la
sediul - A.P.M. Bihor, Oradea, Bld.
Dacia, nr. 25/A din data 14.03.2017
(apariţiei primului anunţ), între orele 9.00 – 14.00 sau la sediul ﬁrmei
de proiectare S.C. Biaproiect Imob
S.R.L. cu sediul în Oradea, str. 1
Decembrie nr. 4-6, judeţul Bihor.
Publicul interesat poate transmite,
în scris, comentarii şi sugestii, până
în data de 11.04.2017 doilea anunţ),
la A.P.M. Bihor, Oradea, Bld. Dacia, nr. 25/A, e-mail apm@apmbh.
ro în zilele de luni –vineri, între orele 9.00-14.00.
(210)

Anexa 8 la metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra
mediului pentru proiecte publice
şi private-conform Ordinului nr.
137/2010
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu (pentru publicitate în mass-media locală, la sediu
titular şi la sediul administraţiei
publice locale)
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord
S.A. – Sucursala Oradea cu sediul
în Oradea, str. Griviţei ,nr. 32, jud.
Bihor, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul: “Construirea LES MT în vederea creşterii siguranţei în alimentarea cu energie electrică în zona
Băile Felix”, propus a ﬁ amplasat
în Oradea-Sînmartin şi Băile Felix,
judeţul Bihor.
Informaţiile privind proiectul
propus pot ﬁ consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Bihor – Oradea, mun. Oradea, Bdul Dacia, nr. 25/A, şi la sediul titularului din mun. Oradea, str. Griviţei, nr. 32, jud. Bihor, în zilele de
luni-vineri, între orele 09.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor, mun.
Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, jud.
Bihor.
(209)

 Vând gunoi de grajd în Oradea, pe şoseaua Borşului. Tel:
0747/345.538.
 Vând mobilă, tv. color, covoare, cafetiere, călcătoare, masă
călcat. 0765/66-85-86. (tv)

 Instalator autorizat repar,

 Vând banchetă hol sau bucătărie, nouă, 200 lei. 0746/3835-65. (tv)

26. (T.1833)

 Vând canapea extensibilă.
Tel. 0745/65-21-83. (T.247)

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

PRESTĂRI SERVICII
 Meditez engleză începători,
avantajos. Tel. 0724/47-73-10.
(2121)
 Meseriaş, execut toate tipurile de lucrări în construcţii. Tel.
0745/90-17-57. (T.2088)
 Curăţăm covoare, recamiere,
fotolii, cu aspirator performant.
Tel. 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.1829)

montez instalaţii sanitare, încălzire.

Tel.

0770/10-21-60,

0359/43-72-84. (T.1828)
 Instalator. Tel. 0743/19-43 Îngrijesc/supraveghez femei
în vârstă, numai în Oradea.
0730/70-14-04. (tv)


Pietrar,

plachez

garduri,

curţi, faţade polistiren, tencuieli
normale, decorative, zugrăveli.
0747/91-72-05. (2065)
 Curăţenie spaţii verzi, subsol/
pod bloc, la asociaţii de proprietari. 0769/90-39-99. (T.2037)
 Tencuieli, gletuiri, zugrăveli,
izolaţii

polistiren.

Seriozita-

organizează începând cu data
de 28 martie 2017, ora 9.00, la
sediul unității, concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
temporar vacante din cadrul
unității:
a). 1 (un) post de kinetoterapeut debutant; - diplomă de
licență în specialitate,
b). 1 (un) post de statistician
medical; - diplomă de studii
medii de specialitate sau diplomă de studii medii,
- 6 luni vechime în activitate.
Concursul constă din două
probe:
Proba scrisă care va avea loc
în data de 28.03.2017, ora 9.00;
Interviul, care va avea loc în
data de 31.03.2017, ora 9.00.
Actele necesare pentru înscriere la concurs se pot depune la
biroul R.U.N.O.S., din unitate,
până la data de 20.03.2017, orele
16.00.
Informații suplimentare se pot
obține de la biroul R.U.N.O.S.,
la tel: 0259/31-81-08, int. 37
(207)

Consiliul A.J.V.P.S.
Bihor
convoacă Adunarea Generală
a asociaţiei pentru data de 31
martie 2017, ora 17.00, având următoarea
ordine de zi:
* Aprobarea bilanţului;
* Raportul comisiei de cenzori;
* Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
* Raportul Consiliului;
* Alegerea organelor de conducere.
(208)
Fineco Insolvency SPRL, lichidator judiciar al DG PETROL S.R.L.,
oferă spre vânzare prin licitaţie publică, terenul intravilan
situat în com. Tileagd, str. Gării
nr. 3, jud. Bihor, în suprafață de
50.000 mp., împreună cu cele 13
corpuri de clădire ediﬁcate pe
acesta.
Relații suplimentare la numerele de tel. 021.335.03.06,
021.335.00.18 sau pe ofﬁce@ﬁnecoinsolvency.ro.
(160)

ANGAJĂRI

 Angajăm menajeră pentru o
pensionară. Tel. 0721/67-05-17.
(T.2051)
 Magazin de gresie şi faianţă angajează vânzătoare cu
experienţă cu vârsta de până

0754/36-35-25.

la 50 de ani. Activitatea în do-

(T.188)

meniu constituie un avantaj. Se

 Repar maşini de spălat, cup-

oferă salariu atractiv şi bonuri

toare, expresso cafea, la domi-

de masă. Informaţii suplimen-

ciliu. Tel. 0752/45-65-58.

tare la telefonul 0744/ 913.400.

te

maximă,

