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 AP. 2 CAMERE
 Vând apartament 2 camere, et. 2, Parcul Traian. Tel.
0744/85-10-60,
0771/32-3626. (T. 3203)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
 Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)

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.)
 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.)
 Parcelă 800 mp, zona
Doja, PUZ, utilităţi, panoramă,
0722/34-60-47. (T.3077)

VÂNZĂRI ANIMALE
 Vând vacă Bălţată Românească, 8 ani. Săcădat 399,
tel. 0756/51-29-48. (T.3204)
 Vând vacă 2,5 ani, rasa Belgă, cu viţel. Tel. 0374/62-0061. (T. 3215)

VÂNZĂRI AUTO
 Vând Matiz din 2005, culoare
verde, stare bună de funcţionare. Tel. 0760/06-21-23. (3231)
 Vând autoturism Dacia 1410,
pe injecţie, motor excelent.
0746/46-80-97. (3240)

 Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon, 0744/12-8306. (3115)

PRESTĂRI SERVICII
 Lucrări acoperişuri, reparaţii
din toate tipurile de tablă, ţiglă.
Echipă serioase, deplasări la
domiciliu. Tel. 0758/56-58-85,
0747/96-64-89. (3520)
 Pietrar, zidar, plachez garduri, curţi, faţade, reparaţii, polistiren, decorative, turnăm alei.
0744/11-71-11. (T.3192)
 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)
 Repar aragaze de orice tip,
cu garanţie, la domiciliul clientului. Tel. 0359/43-65-57,
0742/69-44-09. (2729)
 Repar maşini de spălat, cuptoare, expresso cafea, la domiciliu. Tel. 0752/45-65-58. (T.
2846)
 Repar, instalez aragaze
vechi şi noi. Tel. 0771/48-4076. (T.3100)
 EXECUT FORAJ PUŢ APĂ.
TEL. 0722/82-28-04. (1575)

ANGAJĂRI
 Angajez vânzătoare la ABC,
cu experienţă. Tel. 0726/03-3111. (T.2870)
 Angajăm manipulant mărfuri pentru depozit (bărbat).
Presupune
efort
ﬁzic.
Salar
1.500
de
lei în mână. Detalii la
0741/21-59-65.
 ANGAJĂM PERSONAL
PENTRU
SERVICII
DE
CURĂŢENIE
LA
AGENŢIILE
BRD
ORADEA.
INF. LA TEL. 0799/01-18-75.

 Vând baloţi lucernă. Tel.
0259/43-09-40. (tv.)
 Vând bicicletă tip Pegas, pliabilă, pentru adulţi sau copii,
0770/15-34-89. (T.3001)
 Vând 12 mc BCA. 0758/6234-54. (T.3233)

CUMPĂRĂRI
 Achiziţionez tablouri realizate de artişti români şi maghiari.
0743/75-81-64. (2456)

Venim în Oradea cu
noi locuri de muncă în
Germania!
Vineri, 21 aprilie,
ora 14:00, Camera de
Comerț, str. Mihai
Eminescu, nr. 25A, de
la ora 14:00. Domeniu
angajare: îngrijire
vârstnici.
Pentru detalii, sunați la
0357 63 00 19.
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
S.C. TEHNICA TRANSMISIEI S.R.L.

cu sediul în municipiul Oradea,
str. Ion Bogdan, nr. 14, judeţul Bihor, titular al proiectului: „CONSTRUIRE HALĂ DE DEPOZITARE ŞI MICĂ PRODUCŢIE”,
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor: nu se supune evaluării
impactului asupra mediului şi evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului şi de evaluare adecvată,
pentru proiectul: „CONSTRUIRE HALĂ DE DEPOZITARE ŞI
MICĂ PRODUCŢIE”, propus a ﬁ
amplasat în municipiul Oradea, str.
Matei Corvin, nr. 30, judeţul Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează
pot ﬁ consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia
mediului A.P.M. Bihor, din municipiul 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: http://apmbh.
anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicării prezentului
anunţ, până la data de 25.04.2017.
(320)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD
S.A. – SUCURSALA ORADEA,
cu sediul în municipiul Oradea,
str. Griviţei, nr. 32, jud. Bihor, judeţul Bihor, titular al proiectului
„Schimbare conductoare LEA JT
loc. Meziad”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor: nu se
supune evaluării impactului asupra
mediului şi evaluării adecvate, în
cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului şi de
evaluare adecvată, pentru proiectul
nr. 1671/2016 „Schimbare conductoare LEA JT loc. Meziad” propus
a ﬁ realizat în intravilanul localităţii
Meziad, judeţul Bihor,
Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează
pot ﬁ consultate la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul
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: http://apmbh.
anpm.ro,
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicării prezentului
anunţ, până la data de 27.04.2017.
(324)

S.C. Dajida Li S.R.L.

cu sediul în Salonta, str. Mircea cel Bătrân, nr. 38, jud. Bihor, angajează 2 vânzători ambulanţi produse nealimentare,
cod COR 952001.
Selecţia va avea loc pe baza
C.V.-urilor primite până în data
de 28 aprilie 2017.
(318)

Asociaţia Composesoratul
BUDUSLĂU-ALBIŞ

convoacă membrii la Adunarea
Generală, care va avea loc în data
de 24 aprilie 2017, ora 20.00, la sediul asociaţiei, loc. Albiş 330, cu
ordinea de zi:
* Organizarea păşunatului pe
anul 2017.
(322)

 Fabrica automotive din
Oradea angajează muncitori
caliﬁcaţi şi necaliﬁcaţi. Tel.
0259/451.026/239, email: resurse.umane@uamt.ro

Subscrisa, COLEGIUL TEHNIC
“CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
cu sediul în loc. ORADEA, str. MENUMORUT, nr. 33, jud. BIHOR , în
conformitate cu art. 7 alin (4) aprobat
de H.G. nr. 286/2011, modiﬁcat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, organizează concurs pentru postul de contabil-şef (administrator ﬁnanciar S),
vacant contractual pe perioada nedeterminată, cu normă întreagă.
Concursul va avea loc în data de
15.05.2017, la sediul Colegiului Tehnic
“Constantin Brâncuşi” Oradea.
Informaţii la telefon 0359/40-56-17.
(310)

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor
organizează concurs pentru
ocuparea postului vacant de
șofer autosanitară II la substația
Aleșd, în perioada 05.05.2017 –
26.05.2017:
Condiţii speciﬁce de înscriere la
concurs:
* diplomă de bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului;
* permis de conducere pentru
şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoria B şi C;
* diplomă/certiﬁcat/adeverință de
absolvire a cursului de ambulanţier;
* 3 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist;
* Proba scrisă în data de
15.05.2017, ora 11.00;
* Proba practică în data de
18.05.2017, ora 09.00;
* Proba interviu în data de
23.05.2017, ora 09.00.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data
05.05.2017, ora 12.00, zilnic între
orele 12.00 – 14.00, la sediul SAJ
Bihor din str. Sucevei, nr. 24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359/4121-28, interior 215.
(321)

Angajăm Director departament cercetare-dezvoltare
Responsabilități:
Coordonarea echipei de manageri de proiect și ingineri din cadrul CENTRULUI de DESIGN
ORADEA.
Deﬁnirea și direcționarea viziunii tehnice, planiﬁcarea resurselor,
activităților, bugetului.
Asigurarea comunicării cu partenerii, clienții interni și externi.
Cerinţe:
Studii superioare în domeniul
tehnic/ inginerie electrică
Te invităm să aplici la adresa
de e-mail jobs.ro@ plexus.ro sau
direct la sediul companiei Plexus
în Parcul Industrial Euro Business
Oradea până în data de 21 aprilie 20
17.
(300)

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

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând sare bulgări. 0740/6752-77. (3094)

Joi, 20 aprilie 2017

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.



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.

