14 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.

MULŢUMIRI

 Mulțumiri domnului director,
RADU ARON, medicilor, ANGELA DELIBAȘA, COSMIN
MOLAN, asistentei șefe, GEANINA AVRAM, și întregului personal sanitar de la Spitalul Ștei,
compartimentul
PALIAȚIE,
pentru deosebita îngrijire. Maria Feczko. (3095)

VÂNZĂRI APARTAMENTE
 Vând apartament 3 camere,
în Sânmartin, 2 băi, 2 balcoane
închise, dublă orientare. Tel.
0744/98-59-70.
 Vând apartament în com.
Sântandrei,
2 camere, 60
mp, et. 1, complet renovat,
28.500 euro, negociabil. Tel.
0770/194-613.
 Vând apartament ultracentral cu o cameră. Tel. 0722/8107-19.
 Vând apartament în com.
Sântandrei,
2 camere, 60
mp, et. 1, complet renovat,
28.500 euro, negociabil. Tel.
0741/132.129.

VÂNZĂRI APARTAMENTE LA CASĂ

 Vând apartament 2 camere, dependințe, et. 2, curte
comună, str. Sucevei 75. Tel.
0743/43-42-76. (347)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ

 Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
 Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie la cheie, Budureasa,
0741/21-47-34. (tv)
 Vând casă Sânnicolaul
Român. Tel. 0771/21-05-02.
(3098)
 Vând/schimb casă, anexe,
teren 3,60 hectare în Burzuc.
0771/31-23-17. (tv.)

VÂNZĂRI CASE ÎN UNGARIA

 Vând casă cu grădină, în
Ungaria, aproape de vamă.
0770/15-25-80. (T.3097)

 Vând loc casă Podgoria,
2.200 mp, utilităţi, 0744/47-2065. (T.2790)
 Parcelă 800 mp, zona
Doja, PUZ, utilităţi, panoramă,
0722/34-60-47. (T.3077)

 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.
0720/19-35-82. (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.)

CUMPĂRĂRI

 Achiziţionez tablouri realizate de artişti români şi maghiari.
0743/75-81-64. (2456)
 Cumpărăm pene vechi şi noi.
Tel. 0753/50-06-98. (2016)

CHIRII

 Student la medicină, caut
de închiriat garsonieră. Tel.
0770/57-91-60. (3073)
 P.F. închiriez în Oradea, casă
nouă, 5 camere, toate utilităţile incluse. Tel. 0744/28-77-00.
(3087)

VÂNZĂRI SPAŢII

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

VÂNZĂRI AUTO

 Vând Dacia 1310 LI cu injecţie şi aprindere electronică, cu
instalaţie de gaz, omologată.
Tel. 0770/11-81-75, între orele
10.00-20.00. (3084)

PRESTĂRI SERVICII

 Caut urgent de lucru. Îngrijesc, supraveghez femei în vârstă, deplasabile, 0736/08-9564. (tv)
 Instalator autorizat, sanitare-încălzire Henco, cupru, polietilenă. Tel. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.3018)
 Meseriaş execut lucrări prin
sudură, porţi, garduri, balustrade, 0359/43-72-84, 0770/1021-60. (T.3017)
 Asigurăm transport mobilă.
Mutări! Asigurăm încărcători
serioşi. Tel. 0772/03-39-90,
0753/49-14-61. (T.340)

VÂNZĂRI ANIMALE

 Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0745/22-43-73, 0259/41-61-62.
(1913)

PIERDERI

 VIN PAŞTELE! Repar, instalez aragaze vechi şi noi. Tel.
0771/48-40-76. (T.3100)

 Vând capră cu ieduţ, 450 lei,
negociabil. Tel. 0749/87-39-20.
(3061)
 Pierdut certiﬁcat de înregistrare al societăţii Impacto S.R.L., CUI 17269381,
J5/377/2005, emis de ORC Bihor. Îl declar nul. (3103)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând sare bulgări. 0740/6752-77. (3094)
 Magazin agricol vinde sămânţă porumb, erbicide, îngrăşăminte. Tel. 0722/68-57-39.
(2349)

 Maseur profesionist. Tel.
0745/60-57-30. (2323)

ANGAJĂRI

 Angajăm vulcanizator necaliﬁcat sau pensionar 4 ore,
0770/60-04-98. (2843)
 Angajez vânzătoare la ABC,
cu experienţă. Tel. 0726/03-3111. (T.2870)

S.C. Drum Asfalt S.R.L.
angajează:
*

Muncitori

 Vând baloţi lucernă. Tel.
0259/43-09-40. (tv.)

drumuri;

 Vând 25 familii albine, Cheresig şi centrifugă din tablă,
0771/35-81-73. (T.3009)

vile;

construcţii

* Muncitori construcţii ci* Mecanici deservenţi utila-

 Vând piatră brută, culoare
gri. Betﬁa nr. 160. (3060)

je grele cu atestat;

 Vând cârlig Logan 1-4, complect, instalaţie de gaz pentru
Logan 1-4 omologat, congelator 4 sertare, 2 centrale pe gaz
pentru baie. Tel. 0755/22-7407. (3085)

D cu atestat;

 Vând mobilă, tv color, covoare, cuverturi, cafetiere, masă
călcat. 0765/66-85-86. (tv.)
 Vând răcitor de lapte 500 litri
şi aparat de mult, 1500 euro.
Tel. 0728/03-87-24. (3091)

* Şoferi profesionişti cat C,
* Tehnicieni, maiştri, ingineri construcţii civile şi drumuri.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la departamentul HR,
telefon 0725/70-61-62, sau în
Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 84.

(260)

 Societate comercială angajează referent ﬁnanciar contabil, şoferi transport marfă
camioane şi şofer aprovizionare. Informaţii între orele 8.0016.00, la tel. 0259/42-66-61.
(3008)

MATRIMONIALE
 Blondă, discretă ofer companie la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T. 2847)
Şcoala CENTRUL
ȘCOLAR DE EDUCAȚIE
INCLUZIVĂ NR.1
cu sediul în localitatea ORADEA, STR ROMAN CIOROGARIU nr. 48, judeţul BIHOR,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante temporar pe perioadă
determinată de:
Denumirea postului:
ÎNGRIJITOR CURĂTENIE (1 post)
Concursul se va desfăşura
astfel:
- PROBA scrisă în data de
25.04.2017, ora 9.00;
- Proba practică în data de
24.04.2017, ora 10.00;
- Proba interviu în data de
27.04.2017, ora 9.00.
Concursul
se
desfăşoară în baza prevederilor
H.G.nr.286/2011
si
H.G.1027/2014
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Condiții generale de ocupare
a postului prevăzute în Hotărârea nr. 286 / 23 martie 2011 şi
H.G.1027/2014
Condiţiile speciﬁce de participare la concurs sunt:
Studii minime: medii;
Nu necesită vechime .
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs
până la data de: 13 aprilie 2017,
ora 15.00, la sediul unităţii şcolare.
Relaţii suplimentare la sediul
Şcolii Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.1, cu sediul în
Oradea telefon: 0259/43-78-91.
(293)

PRIMĂRIA COMUNEI
SÂNIOB
cu sediul în loc. Sâniob, nr.
199, jud. Bihor, în baza Legii
188/1999, organizează concurs
pentru ocuparea următorului
post vacant pe perioadă nedeterminată pentru funcţiile publice:
Denumirea postului
- inspector, clasa I-a, grad
profesional debutant în cadrul
Compartimentului
ﬁnanciarcontabil, Impozite şi Taxe (inspector ﬁscal).
Condiţii speciﬁce de participare la concurs:
- nivelul studiilor: SUPERIOARE;
- vechime în specialitate studiilor necesare ocupării posturilor: - fără vechime;
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: - data de
15.05.2017, ora 10.00, la sediul
primăriei Sâniob.
Interviu: - data de 17.05.2017,
ora 10.00, la sediul primăriei
Sâniob.
Dosarele de înscriere se depun
la sediul instituţiei în termen de
20 de zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oﬁcial.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliograﬁa se aﬁşează pe site-ul primăriei http://
www.e-primarii.ro/primaria-saniob şi la sediul Primăriei comunei Sâniob, judeţul Bihor.
Date contact: tel. :0259/4411-28, email: primaria.saniob@
cjbihor.ro
(280)

Administraţia Bazinală
de Apă Crişuri,

str. Ion Bogdan, nr. 35, mun.
Oradea, tel. 0259/442.033, intenţionează să solicite de la A.N.A.R.
Bucureşti, aviz de gospodărire a
apelor, pentru desfăşurarea activităţii de construcţii hidrotehnice,
localizate în comuna Cetariu, jud.
Bihor, pentru realizarea lucrărilor:
“Monitorizarea și gestionarea
situațiilor hidrologice extreme pe
râul Barcău, în zona transfrontalieră”, amplasate în extravilanul
comunei Cetariu.
Această investiţie este nouă.
În urma activităţii vor rezulta ape
uzate, care vor ﬁ colectate într-un
bazin vidanjabil propriu şi transportate ulterior printr-un operator
autorizat către o staţie de epurare.
Persoanele care doresc să obţină
informaţii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodărirea apelor, pot contacta solicitantul
de aviz la adresa mai sus menţionată.
(271)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 15 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

VÂNZĂRI TEREN

 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.)

Miercuri, 12 aprilie 2017

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.



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.

