18 Publicitate
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.
0741/132.129.

VÂNZĂRI CASE ORADEA

 Vând casă cu etaj, Ioşia, 5 camere, 511 mp. 0774/56-68-55,
0770/49-82-35. (T.2421)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ

 Vând casă în Tăşad, 3 camere, anexe, apă reţea, 60 ari grădină, preţ negociabil, sau schimb
cu garsonieră, parter, Oradea.
Tel. 0771/04-92-14. (2641)
 Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
 Vând casă în Popeşti, central, 11 ari, preţ 15.000 euro. Tel.
0746/57-41-58. (tv)
 Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie la cheie, Budureasa,
0741/21-47-34. (tv)
 Vând casă din cărămidă, Căuaşd, la şosea. Tel. 0770/11-9028. (tv)

VÂNZĂRI TEREN

 Vând loc casă Podgoria,
2.200 mp, utilităţi, 0744/47-2065. (T.2790)
 Vând 15 ari loc de casă în
Podgoria şi 15 ari loc de casă,
pe str. Făcliei, 0733/67-33-79,
0771/35-13-81. (tv.)
 Vând teren Paleu, 1.547 mp
total (3 parcele una lângă alta),
extravilan, cu utilităţi în zonă, posibilităţi de trecere în intravilan,
zonă construcţii noi. 0720/1935-82. (tv.)
 Vând teren intravilan, în Tăşad, Bihor, la 20 km de Oradea, cu fundaţie casă şi utilităţi,
suprafaţă teren 1980 mp, ideal
pentru construcţie pensiune.
0720/19-35-82. (tv.)

VÂNZĂRI SPAŢII

 IOVAN GEORGE SAMUEL
P.F.A., cu sediul în Tulca, nr. 129,
Bihor, având C.U.I. 35785682
şi Nr. Registrul Comerţului
F5/276/10.03.2016, declar pierdut certiﬁcat constatator prin
care se desfăşoară activităţi la
beneﬁciari sau în afara sediului
propriu din Tulca, nr. 129, Bihor.
Îl declar nul.
 Pierdut legitimaţie student şi
legitimaţie călătorie gratuit, pe
numele Ashgar Ahmad, eliberat de F.M.F. Oradea. Le declar
nule. (2862)
 Pierdut certiﬁcat constatator
de înregistrare CUI, pe numele
Mocan Teodor persoană ﬁzică
(PFA). Cod unic de Inregistrare: 1510328050010. Certiﬁcat de înregistrare Seria BNr.
0600052/17/iunie/2005. Îl declar
nul.

VÂNZĂRI DIVERSE

 Magazin agricol vinde sămânţă porumb, erbicide, îngrăşăminte. Tel. 0722/68-57-39. (2349)
 Vând baloţi lucernă. Tel.
0259/43-09-40. (tv.)
 Vând fân în Bratca nr. 189. Tel.
0359/48-53-17. (T.2785)
 Vând ţuică prune, 5 litri cu 100
lei. Tel. 0745/09-01-86. (T.1933)
 Vând prosoape şi cuverturi ţărăneşti ţesute. Tel. 0359/43-5661. (302)
 Vând pian cu coadă scurtă,
placă de bronz, marca Stingl, an
fabricaţie 1911, funcţional. Preţ
2.600 lei. Tel. 0741/23-43-06.
(2450)
 Vând 2 pături lână, Săpânţa, Oradea şi frigider, în Beiuş.
0745/78-47-55. (T.2606)
 Vând vin alb şi roşu din Valea Ierului. Tel. 0745/45-19-89.
(2642)
 Vând pălincă de prune, 25 lei/
litru, calitate garantată, 0747/0843-13. (T.2869)

CUMPĂRĂRI

 Achiziţionez tablouri realizate de artişti români şi maghiari.
0743/75-81-64. (2456)
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.
 Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-83-06.
(T. 1790)

VÂNZĂRI MOBILĂ

 Vând masă bucătărie cu
3 scaune, 180 lei negociabil.
0746/38-35-65. (tv)

 Închiriez spaţiu comercial
în Aleşd. Tel. 0724/54-98-96,
0745/18-58-65.

 Caut persoană pentru îngrijirea unei gospodării la ţară. Prefer femeie. 0742/69-84-63. (T.
2543)

PIERDERI

 Pierdut certiﬁcat de înregistrare pentru P.F.A. Hora Anica,
sat Valea de Sus, com. Câmpani
61, jud. Bihor, CUI 29710294,
F5/516/2012, eliberat de O.R.C.
Bihor. Îl declar nul.

 Caut femeie pentru ajutor
în gospodărie, în Oradea. Tel.
0259/47-39-86. (tv)

PRESTĂRI SERVICII

ANUNŢ PUBLIC
Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bihor anunţă publicul interesat că,
în urma parcurgerii etapei de încadrare conform prevederilor H.G. nr.
1076/2004 „P.U.Z. – CONSTRUIRE STAŢIE DE BETOANE, DEPOZITARE
DE AGREGATE,
CÂNTAR ŞI 2 CLĂDIRI DE BIROURI”, propus a se realiza în comuna Sântandrei, sat Palota, nr. cad.
56388, titular S.C. CALCE S.R.L.:
Comitetul Special Constituit întrunit a decis încadrarea planului în
categoria celor pentru care nu este
necesară evaluarea de mediu, planul urmând a ﬁ supus procedurii de
adoptare fără aviz de mediu.
Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei
de încadrare se depune în scris la
sediul A.P.M. Bihor, Oradea, B-dul
Dacia, nr. 25/A, tel. 0259/44-45-90,
fax 0259/40-65-88, până la data de
15.04.2017 (ziua limită de primire a
observaţiilor – 10 zile calendaristice
de la data anunţului).
(278)

S.C. CONSUMCOOP
ALEŞD
Vinde prin licitaţie:
* spaţiu comercial în Aleşd, bl.
M2, parter;
* spaţiu comercial în Urvind;
* spaţiu comercial în Hotar.

 Donez ţiglă. Tel.: 0753/796.300.

Închiriază:

 Meseriaş execut toate tipurile
de lucrări în construcţii, 0745/9017-57. (T. 2766)

* spaţii comerciale în Aleşd;

 Execut acoperișuri, izolații,
jgheaburi, vopsitorii, dulgherie,
construcții, mici reparații. Tel.
0729/51-65-25. (T.294)
 Curăţăm sobe de teracotă şi
coşuri de fum. Tel. 0758/34-2593, 0748/49-18-96. (T. 2696)
 NON-STOP! Parchetare,
raşchetare, lăcuire. Tel. 0742/3899-48. (tv)
 Repar aragaze de orice tip,
cu garanţie, la domiciliul clientului. Tel. 0359/43-65-57, 0742/6944-09. (2729)
 Acum pietrar plachez ziduri,
morminte, faţade polistiren, socluri, tencuieli decorative, costrucţii garduri, 0744/11-71-11.
(T.2516)
 EXECUT FORAJ PUŢ APĂ.
TEL. 0722/82-28-04. (1575)

ANGAJĂRI

 Angajăm vulcanizator necaliﬁcat sau pensionar 4 ore,
0770/60-04-98. (2843)

* spaţii comerciale în Hotar;
* spaţii comerciale în Ţeţchea.
Licitaţia va avea loc la sediul
unităţii în 27 aprilie 2017, ora
11.00.
În caz de neadjudecare licitaţia
se repetă în ﬁecare joi, la aceeaşi
oră şi în acelaşi loc.
Tel. 0259/34-26-32.

(276)

 ANGAJĂM PERSONAL PENTRU SERVICII DE CURĂŢENIE
LA AGENŢIILE BRD ORADEA.
TEL. 0799/01-18-75.
 Angajez vânzătoare la ABC
cu experienţă. Tel. 0726/03-3111. (T.2870)

CITAŢII

Autoritatea ﬁnanțatoare Comuna Oşorhei, cu sediul în Oșorhei, nr. 71, cod ﬁscal 4641288,
tel./fax 0259/31-32-13, e-mail
primaria.osorhei@cjbihor.ro, site-ul: www.primaria.osorhei.ro,
în baza Legii nr. 350 din 2005,
face cunoscută intenția de a atribui contracte de ﬁnanțare nerambursabilă pentru anul de execuție
bugetară 2017 Reglementări legale: Legea nr. 350/2005; Legea nr.
273/2006; Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998; O.G nr. 82/2001,
aprobată cu modiﬁcările şi completările ulterioare prin Legea nr.
125/2002 şi H.G. nr. 1470/2002;
HCL nr. 34 din 28.03.2017; HCL
nr. 35 din 28.03.2017; Alocaţia
ﬁnanciară directă din fonduri
publice se acordă în vederea desfăşurării de către persoane ﬁzice
sau juridice fără scop patrimonial, asociaţii sau fundaţii constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii,
care să contribuie la realizarea
unor acţiuni sau programe de interes public local.
Proiectele vor ﬁ depuse la Registratura Primăriei comunei
Oşorhei, într-un singur exemplar în perioada 06.04.2017 –
20.04.2017, ora 16.00.
Accelerarea procedurii de selecție se datorează necesității de
demarare a proiectelor asociațiilor și fundațiilor din Comuna
Oșorhei, în condițiile adoptării
cu întârziere a bugetului pe anul
2017.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la Biroul Financiar Contabil şi Resurse Umane din cadrul
Primăriei comunei Oşorhei, sat
Oșorhei, nr. 71.
(274)
ASOCIAŢIA URBARIALĂ
VINTERE
în temeiul art. 8 şi 9 din Statut convoacă Adunarea Generală Ordinară a Asociaţiei Urbariale Vintere, pentru data de

 În data de 19.04. 2017, sunt
citaţi la Judecătoria Oradea,
pârâţii Breiner Erica şi Goldha
Mmer Coloman, în dosar nr.
3570/271/2016, în proces cu Sabău Petru, pentru proprietate, la
camera 9, ora 8.30. (2877)

23.04.2017, ora 17.00, în localita-

 Blondă, discretă ofer companie la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T. 2847)

doresc cunoştinţă cu doamnă.

MATRIMONIALE

tea Vintere, nr. 107/A, jud. Bihor,
cu ordinea de zi anunţaţă la aﬁşierul asociaţiei.

(277)

 Văduv, 64 ani, Oradea, Ioşia,
0749/69-51-97. (T.2783)

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 aprilie 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.



VÂNZĂRI AUTO

 Vând ieftin autoturism pentru
programul Rabla. Tel. 0749/8068-56, 0771/04-94-84. (tv)

ANUNŢ CONCURS
PENTRU POST
CONTRACTUAL
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,OCTAVIAN GOGA” ORADEA cu
sediul în: loc. Oradea, str. Lăpuşului,
nr. 13, jud. Bihor organizează concurs pentru ocuparea următorului
post contractual aprobat prin H.G.
nr. 286/2011, modiﬁcat şi completat
de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.
Denumirea postului - ÎNGRIJITOR GRUPĂ ÎNVĂŢĂMÂNT
PREŞCOLAR – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.
Condiţii speciﬁce de participare
la concurs:
- nivelul studiilor: minim 10 clase.
Data, ora şi locul de desfăşurare
a concursului:
Proba scrisă: - data de 27.04.2017,
ora 9.00, la sediul unităţii;
Proba practică: - data de
27.04.2017, ora 10.00, la sediul unităţii.
Proba de interviu: - data de
27.04.2017, ora 12.00, la sediul unităţii.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este 14.04.2016, la sediul
unităţii.
Date contact: loc. Oradea, str. Lăpuşului, nr. 13, jud. Bihor, tel./fax.:
0359/40-55-96.
(275)

DIVERSE

 Vând spaţiu comercial, 80 mp,
3 camere, în curte, ultracentral.
0771/34-04-07. (T.299)

ÎNCHIRIERI SPAŢII

Joi, 6 aprilie 2017

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.

