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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 APARTAMENTE
 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.
 Vând apartament în com.
Sântandrei,
2 camere, 60
mp, et. 1, complet renovat,
28.500 euro, negociabil. Tel.
0741/132.129.

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

 Vând apartament 3 camere,
decomandate, et. I, Rogerius.
Tel. 0770/14-40-20. (T.2325)

VÂNZĂRI CASE ORADEA

 Vând casă cu etaj, Ioşia, 5
camere, 511 mp. 0774/56-6855, 0770/49-82-35. (T.2421)
 Casă mare, central, pentru cabinete medicale, locuit,
210/475 mp, posibilitate gaz.
Tel. 0788/07-02-53. (2413)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ

 Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
 Vând/schimb casă 5 camere,
baie, bucătărie, la cheie, Budureasa. 0770/50-08-23. (tv)
 Casă de vânzare în localitatea Făncica, preţ negociabil.
Tel. 0743/26-05-70. (2334)
 Vând casă mansardată,
structură lemn, 32.000 euro, Uileacu de Munte. Tel. 0752/9503-85. (T. 274)
 Vând casă cu multe anexe
în comuna Toboliu. Casa are
grădină mare şi se poate vinde
şi în rate. Tel. 0771/83-73-25,
0034/642-83-73-25. (2447)

VÂNZĂRI TEREN

 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.)

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)

VÂNZĂRI AUTO

 Vând VW Golf 1.6, benzină,
RAR făcut, gri metalizat. Tel.
0745/63-21-03. (T. 288)
 Vând Opel Zaﬁra 1.6, benzină, 7 locuri, negru metalizat.
Tel. 0745/63-21-03. (T. 289)
 P.F. Vând rulotă super, marca Adria, an fabricaţie 1994,
înscrisă, foarte curată, 3-4
persoane,
asigurare,
preţ
2500 euro. Tel. 0761/51-68-57.
(2409)
 Vând ieftin autoturism pentru
Programul Rabla. 0749/80-6856, 0771/04-94-84. (tv)

PIERDERI

 Pierdut carte de intervenţie a
casei de marcat ﬁscale AMEF
Microsif 03, seria 07051/2004
aparţinând I.I. Judea Dan Vasile, CUI 19728782. O declar
nulă. (2439)
 Pierdut certiﬁcat constatator
pentru activitate desfăşurată la
terţi, eliberat de O.R.C. Bihor,
pentru P.F.A. Partenie Anchidim Romeo, având F5/41/2009,
CUI 24951437. Îl declar nul.
(2441)
 Pierdut legitimaţie călătorie
student, eliberată de UBB Cluj,
Facultatea Greco-Catolică de
Teologie, pe numele Giusepe
Ghiurca. O declar nulă. (2452)
 Pierdut certiﬁcat constatator pentru punctul de lucru din
Oradea, str. G. Bariţiu (incinta
Şcolii G. Bariţiu), nr. 9, corp F,
et. V şi anexa la CUI pentru
sediul social ale Mirel Tours
S.R.L., CUI 4839650. Le declar
nule. (2450)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând rochie de mireasă din
colecţia White Lady 2016, model M 1620, ivory, cu trenă ajustabilă, mărimea 38, însă poate
ﬁ modiﬁcată. Preţ negociabil.
Tel. 0749/23-34-68. (281)
 Ieftin rotobil Chicco, gratuit
cărucior tripleţi tip tir. 0721/8861-95. (T.2390)
 Vând topitor ceară, bidoane,
lăzi împerecheat mătci, culegătoare polen. 0755/15-22-91.
(T.2327)

CHIRII

 Dau în chirie apartament 3
camere, str. Someşului, Velenţa. Tel. 0751/07-20-45. (T.2402)

VÂNZĂRI-ÎNCHIRIERI SPAŢII

 Vând, închiriez spaţiu comercial, parter, Cantemir. Tel.
0755/15-22-91. (T.2326)
 ATENȚIE MEDICI!!!! Închiriez în Salonta spațiu fost cabinet medical. Tel. 0743/16-1364.

 Vând panouri lambriu brad
pentru căsuțe de vacanță. Tel.
0752/95-03-85. (T. 275)
 Vând circular tăiat lemne,
abricht, cuști iepuri, proﬁle zincate U. Tel. 0752/95-03-85. (T.
276)
 Vând grâu şi porumb, producţie 2016. Tel. 0723/21-8344. (T.2420)
 Vând sfărmător de porumb,
motor electric cu mare randament. Tel. 0359/43-36-89.
(T.2239)
 Vând pian cu coadă scurtă,
placă de bronz, marca Stingl,
an fabricaţie 1911, funcţional.
Preţ 2.600 lei. Tel. 0741/23-4306. (2450)
 Vând lucernă, masă verde,
anul 4, zona Tinca, 1,7 ha,
4.000 lei. Tel. 0722/40-33-80.
(286)
Subscrisa POPA CRISTINA FLORINA – Cabinet
Individual de Insolvență,
desemnată administrator judiciar al SC BIOTRANS LOGISTIK CONCEPT SRL, în
dosarul 5091/111/2016, aﬂat pe
rolul Tribunalului Bihor, anunță
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului al
S.C. BIOTRANS LOGISTIK
CONCEPT S.R.L., sediul social Oradea, str. Ady Endre nr.
54, CUI 26376573, nr. înregist.
la Registrul Comerțului J05
/269/2013, prin Hotararea nr.
207/2017 pronunţată în şedinţa
camerei de consiliu din data de
17.02.2017.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii
debitorului este 04.04.2017.
În temeiul art. 114 din Legea
privind procedura insolvenţei,
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea
din drepturi privind creanţa/
creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Se notiﬁcă
faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc în data de
04.05.2017, ora 13.00, la adresa
din Oradea, șos. Borșului nr.
16A. În vederea înscrierii la
masa credală este necesar să se
completeze şi să se transmită la
Tribunal „Cererea de înscriere a
creanţei în tabelul preliminar”
cu respectarea dispoziţiilor art.
104 alin(1) din Legea 85/2014.
(245)

Primăria Municipiului
Oradea

organizează licitaţie publică deschisă cu strigare
1) Informaţii privind organizatorul :
Primăria Municipiului Oradea, cu sediul în mun. Oradea - 410100, P-ţa. Unirii
nr. 1, jud. Bihor, Cod ﬁscal:
RO35372589, tel: 0259/437.000
int.223, 0259/408.812, fax:
0259/436.276, E-mail: primarie@oradea.ro.
2) Informaţii privind obiectul licitaţiei:
Atribuirea amplasamentelor
aﬂate pe domeniul public al
Municipiului Oradea situat în
Piaţa Unirii, în vederea desfăşurării de activități economice
în cadrul evenimentului Târgul
de Paște 7 Aprilie – 17 Aprilie
2017.
3) Preţul de pornire a licitaţiei este de:
25 lei/mp/zi pentru activitatea de alimentație publică și
75 lei/căsuță/zi plus TVA
pentru comercializare produse.
Pasul de licitație – 1 leu, aplicat la prețul fără TVA.
4) Data limită de depunere a
ofertelor: 30 martie 2017, ora
12.00.
5) Informaţii şi Documentaţia de atribuire găsiţi accesând
site-ul www.oradea.ro, secţiunea Licitaţii.
(250)
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
Comuna Husasau de Tinca titular al proiectului ,,ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA
HUSASĂU DE TINCA“ jud.
Bihor anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către A.P.M. Bihor: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu
se supune evaluării adecvate, în
cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului,
propus a ﬁ amplasat în Comuna
Husasău de Tinca, satele Miersig, Sititelec, Oşand. Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot
ﬁ consultate la sediul Agenției
Naționale pentru Protecția Mediului din Oradea, B-dul Dacia
nr. 25/A, în zilele de luni - vineri între orele 9.00 – 14.00,
precum şi la următoarea adresă
de internet www.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare
în termen de 5 zile de la data
publicării prezentului anunţ.
(243)

ANUNȚ PUBLIC
S.C. SOFIA SOFI S.R.L.
cu sediul în mun. Marghita,
str. Eroilor, nr. 6, jud. Bihor,
cod poștal 415300 solicită de
la Agenția de Protecție a Mediului obținerea autorizației
de mediu pentru obiectivul:
RESTAURANT, amplasat în
mun. Marghita, str. Eroilor,
nr. 6/A, jud. Bihor, cod poștal
415300.
Persoanele ﬁzice sau juridice interesate pot depune eventualele contestații sau sugestii,
la sediul din B-dul Dacia, nr.
25/A, Oradea, cod 410464,
jud. Bihor, tel. 0259/44-45-90,
fax 0259/40-65-88, e-mail:
ofﬁce@apmbh.anpm.ro, site:
http://apmbh.anpm.ro
(292)
S.C. ALEPCOM IMPEX S.R.L.
cu sediul în Oradea, str. Târnavelor nr. 2, ap. 2, jud. Bihor,
angajează un îngrijitor animale COD COR 921201.
Selecţia va avea loc pe baza
C.v.-urilor primite până în data
de 29.03.2017.
(239)
S.C. D.A. CATTLE FARM
S.R.L.
cu sediul în sat Ghiorac,
com. Ciumeghiu FN, jud. Bihor angajează un îngrijitor
animale, COD COR 921201.
Selecţia va avea loc pe baza
C.v.-urilor primite până în data
de 29.03.2017.
(238)
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Filiala Someş Criş,
cu sediul în Nojorid, nr. 141D,
scoate la concurs: 2 posturi de
muncitori caliﬁcaţi (electromecanici, electricieni), proba scrisă în 19.04.2017, ora 9.00 şi interviu 25.04.2017, ora 9.00;
Dosarele de concurs se vor depune până în data de 10.04.2017.
Detalii pe site-ul www.anif.ro
sau la telefon 0259/41-75-09 –
Nagy Carmen.

(228)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

 Vând teren cu casă în construcţie, str. Gh. Doja. 0744/7889-25. (T.251)
 Vând teren în Chişirid. Tel.
0744/24-73-09. (2418)

 Magazin agricol vinde sămânţă porumb, erbicide, îngrăşăminte. Tel. 0722/68-57-39.
(2349)

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.

