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.

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 4 camere
în Sânmartin, decomandat, tip
D. Preţ: 55.000 de euro. Tel:
0771/310.526, 0747/789.374.

URĂRI
 Filiala ANCMRR „Traian Moşoiu” din Oradea urează membrilor săi, care în luna mai 2017
îşi sărbătoresc ziua de naştere, col. (r.) BALMOŞ NICU - 9
mai, PURGE DUMITRU - 12
mai, ŞTEFĂNESCU NICOLAE
- 16 mai, REPEDE VICTOR 19 mai, multă sănătate, viaţă
lungă şi fericire alături de cei
dragi! (3076)
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 Vând teren, str. Petru Hristofor, 982 mp, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
 Vând teren intravilan, Oncea,
toate utilităţile, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
 Vând teren Oncea, 982
mp, front 25 m, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
 Vând teren, aproape mijl.
transport, magazine, şcoală,
utilităţi, 55.000 euro, 0751/2467-80. (tv)
 Vând teren 1700 mp, Borşului, fostele Sere, 0754/65-8218. (tv)
 Vând teren 1.000 mp, str.
Caişilor, negociabil, utilităţi.
0773/84-54-86. (tv.)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând ﬁerăstrău circular, cort
2 persoane, 2 butelii mici, elemente de teracotă, cărucior
de mână. Tel. 0744/96-30-58.
(392)
 Vând bicicletă ¾, Montain
Bike, fără bară, 100 lei. Tel.
0743/99-71-00. (tv)
 Vând loc de veci pentru 2
persoane şi mobilă antică. Dau
în chirie spaţiu comercial, vad
foarte bun. Tel. 0744/22-62-97.
(3400)

VÂNZĂRI CASE ORADEA

 Vând 50 kg cartoﬁ Topinambur pentru diabetici-insulină vegetală şi termosuri noi de 3 litri
din inox, exteriorul şi interiorul
cu gura mare. Tel. 0359/42-0439. (3442)

 Vând casă mare, P+M, în
cartierul Oncea. Tel. 0359/4320-57. (3483)

 Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti-ţesute. Tel. 0359/4356-61. (tv.)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

CUMPĂRĂRI

 Vând sau schimb casă din
Săcădat, condiţii ca la bloc şi
cu grădină. Tel. 0751/03-87-39.
(3444)

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.)
 Vând teren intravilan 279 mp,
str. Ciheiului, 0753/81-37-23.
(388)

 Achiziţionez tablouri realizate de artişti români şi maghiari.
0743/75-81-64. (2456)
 Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon, 0744/12-8306. (3115)

PRESTĂRI SERVICII
 Îngrijesc (supraveghez) permanent femei în vârstă, numai
în Oradea, 0736/08-95-64. (tv)
 Asociaţie de proprietari, str.
N. Bălcescu 9, bloc D 47, solicită oferte preţ pentru deratizare/
dezinsecţie. Ofertele se depun
la sediul asociaţiei, luni şi miercuri, între orele 17.00-20.00, în
plic închis. (390)
 Maseur profesionist. Tel.
0745/60-57-30. (2323)
 NOU! Termomasaj pentru
afecţiuni ale coloanei vertebrale, cu abonamente şi închirieri
ale dispozitivului medical „Ceragem”, la tarife mici, în Bulevardul Decebal 23 (Complex
Albina). Tel. 0259/42-10-00.
(3443)
 Intalator autorizat sanitareîncălzire Henco, cupru, PPR.
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T.3500)

SC SOLCETA SA Ștei
închiriază 2 spații comerciale situate în Ștei, str. Cuza-Vodă
nr.13, având ﬁecare o suprafață
utilă de 24,5 mp. Tel. 0259/3322-70.

(359)

ANGAJĂRI

 Angajăm bucătar cu experienţă pentru sală de nunţi în
Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/908.397.
 Angajăm mecanic auto, salariu 50% din încasări. Tel.
0754/52-79-99,
0737/30-5588. (T. 394)
 Angajăm vulcanizator necaliﬁcat sau pensionar 4 ore,
0770/60-04-98. (3341)

MATRIMONIALE

 Meseriaş execut lucrări prin
sudură, porţi, garduri, balustrade. 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.3501)

 Simpatică, ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (3388)

AFACERI

 Vând maşină Opel Astra G,
2001, culoare gri, stare foarte
bună. Ulei, ﬁltre, distribuţie recent schimbate. Taxă nerecuperată. Preţ 1.850 euro, negoc.
Tel.: 0746/15-85-30.

 Renovez acoperişuri case,
faţade. Pietrar plachez garduri, curţi, alei, 0744/11-71-11.
(3346)

VÂNZĂRI AUTO

Vă aşteptăm şi în centru!

Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse şi achitate şi
la Punctul de preluare deschis lângă Teatrul de Stat
din Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni până
vineri, între orele 9.00-18.00, şi duminica, între orele
16.00-18.00.

 Cumpărăm pene vechi şi noi.
Tel. 0753/50-06-98. (3370)

Şcoala de Pregătire a
Agenţilor Poliţiei de Frontieră
“Avram Iancu” Oradea
organizeză licitaţie publică cu
strigare pentru atribuirea contractului de închiriere a spaţiului
în suprafaţă de 29,4 mp denumit
CHIOȘC ALIMENTAR amplasat în clădirea C6- MAGAZIE situat la sediul unităţii din
localitatea Oradea, Str. Calea
Aradului Nr. 2, în vederea desfacerii de produse alimentare,
produse de patiserie, cafea, ceai,
apă, sucuri, produse cosmetice
și de igienă personală, produse
de papetărie.
Persoanele interesate se vor
prezenta la sediul unităţii din
localitatea Oradea, Str. Calea
Aradului Nr. 2, Compartimentul A.P.I – d-na Valeria Timofei, de unde în perioada 04.05.19.05.2017, orele 9,00-14,00 pot
solicita în scris ﬁşa de date a
achiziţiei, care se obţin contra
sumei de 10.00 lei.
Documentele de participare
la licitaţie vor ﬁ depuse la registratura şcolii până la data de
22.05.2017, ora 14,00. Garanția
de participare este în valoare de
47,00 lei care se va depune în
numerar la casieria școlii.
Licitaţia va avea loc în data de
30.05.2017, ora 11.00, în Sala de
consiliu – Pav. C1, et. II a Şcolii
de Pregătire a Poliţiei de Frontieră “Avram Iancu” Oradea , Str.
Calea Aradului Nr. 2.
(357)

OFERTĂ DE VÂNZARE

Regia Naţională a Pădurilor –
Romsilva prin Direcţia Silvică
Bihor, cu sediul în Oradea str.
Mihai Eminescu nr.15, judetul Bihor, c.p. 410019, tel.0259
– 413001, fax 0259 – 430967
vinde prin licitaţie publică cu
strigare, pe raza Ocolului Silvic
Beiuş, clădirile: Şopron ambalaje I CPS şi Şopron ambalaje
II CPS Beiuş. Caietul de sarcini
care conţin preţul de pornire
la licitaţie precum şi valoarea
garanţiei de participare se poate obţine de la sediul direcţiei
începând cu data de 2.05.2017.
Taxa de participare este de 100
lei. Licitaţia va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Bihor în
data de 31.05.2017, după cum
urmează: - la ora 10.00 va începe licitaţia la care pot participa doar întreprinderile mici
şi mijlocii, iar la ora 12.00, va
începe licitaţia pentru activele
neadjudecate la sesiunea anterioară, la care poate participa orice persoană juridică sau ﬁzică
interesată.
Informaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Direcţiei Silvice Bihor sau telefon
0259/41-30-01.
(356)

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 mai 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.

