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.

CUMPĂR AP. LA CASĂ
 Cumpăr apartament la casă,
zona Horea-Costa-Foru. Tel.
0744/53-17-49. (T.397)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă Totoreni și
6530 mp teren, 21.500 euro.
0770/16-12-82. (tv.)
 Vând casă bătrânească,
Bicaciu, grădină 20 ari. Tel.
0770/10-62-43, 0740/15-66-19.
(T. 3596)
 Vând casă în Tărian sau
schimb cu apartament. Tel.
0749/23-85-49. (3562)

VÂNZĂRI TEREN
 Vând teren cu casă în
construcție, str. Gh. Doja.
0744/78-89-25. (T.405)
 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)
 Vând teren, str. Petru Hristofor, toate utilităţile, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
 Vând teren aproape mijloace
transport, magazine, şcoală,
utilităţi, 55.000 euro, 0751/2467-80. (tv)
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 Vând teren Oncea, 982
mp, front 25 m, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
 Vând 2.700 mp teren intravilan în Hidișelu de Jos. Tel.
0259/31-93-95. (T. 398)

PIERDERI
 Pierdut carnet student, pe
numele Agud Răzvan Cristian,
eliberat de Facultatea de Medicină şi Farmacie Oradea. Îl declar nul. (3581)
 Am pierdut un câine Metiş cu
pete alb maro, urechi clăpăuge, înălţimea 25 cm, str. Negoiului, nr. 9. Tel. 0770/23-49-59.
(3582)
 Pierdut certiﬁcat constatator pentru sediu propriu-Torjoc
Adrian Sabin, Intreprindere
Individuală-Oradea, str. Gen.
Magheru, nr. 3, ap. 4, CUI
25073873, F05/205/2009. Îl
declar nul. (3591)
 S.C. AGRIFOOD EUROPA
S.R.L. Oradea, str. Sucevei
49, ap. 1, J5/1894/2012 pierdut certiﬁcat de înregistrare
şi certiﬁcat constatator pentru sediu şi punct de lucru din
Bucureşti, sector 6, str. Voineasa, nr. 68, ambele având
nr. 544056/05.11.2012 elib. de
O.R.C. Bihor. Le declar nule.
(3597)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând lucernă necosită în
Livada de Bihor. Tel. 0259/4309-40. (tv)

PRESTĂRI SERVICII

VÂNZĂRI AUTO

 Instalator autorizat sanitareîncălzire Henco, cupru, PPR.
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T.3500)
 Meseriaş execut lucrări prin
sudură, porţi, garduri, balustrade. 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.3501)
 Îngrijesc (supraveghez) permanent sau pe zi persoane
vârstnice deplasabile. 0749/6178-92. (tv)
 Reparaţii rolete, montez jaluzele orizontale şi verticale, plase de ţânţari, 0745/57-73-90.
(T.3552)
 Expert contabil certiﬁc
bilanțuri contabile 150 lei. Tel.
0733/81-87-81. (T.400)

MATRIMONIALE
 Viața-i grea singur (ă). Te
vreau lângă mine. Eu 57, tu 55.
0742/31-97-71. (T.407)
 Simpatică, ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (3388)
 Caut concubin domn serios
cu situaţie materială bună, sms
0751/80-36-48. (3560)

ANGAJĂRI
 Angajăm bucătar cu experienţă pentru sală de nunţi în
Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/908.397.

 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.

Anunţ public

Subsemnatul Pantea Gheorghe, persoană ﬁzică cu domiciliul în Municipiul Beiuş, str.
Nouă, nr. 44, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE ATELIER DE REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE
AUTO, propus a ﬁ amplasat în
com. Drăgăneşti, sat Mezieş, nr.
182, nr. cadastral 50819.
Informaţiile privind proiectul
propus pot ﬁ consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, în speţă
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, B-dul Dacia, nr. 25/A,
Oradea, tel. 0259/44-45-90, fax
0259/40-65-88, şi la sediul beneﬁciarului din mun. Beiuş, str.
Nouă, nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului între orele 8.00-16.00.
(374)

Vă aşteptăm şi în centru!

 Vând uşă cameră 150 lei, 2
biciclete femei, tv mic, 0746/7172-50. (tv)
 Vând ﬁerăstrău circular, cort
2 persoane, 2 butelii mici, elemente de teracotă, cărucior
de mână. Tel. 0744/96-30-58.
(392)
 Vând mobilă, covoare, tv color, cafetiere, masă călcat, cuverturi, 0765/66-85-86. (tv)

Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse şi achitate şi la

CUMPĂRĂRI

Punctul de preluare deschis lângă Teatrul de Stat din

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

Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni până vineri,

 Cumpăr pene.Tel. 0743/5935-03.

între orele 9.00-18.00, şi duminica, între orele 16.0018.00.

RECLAMA
Administrația Bazinală de
Apă, cu sediul în Oradea, str.
Ion Bogdan, nr. 35, jud. Bihor,
organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale
vacantă, de:
* Şef Laborator, COR
(131112), în cadrul Laborator
Calitatea Apelor, conform H.G.
286/23.03.2011.
Număr posturi: 1 post.
Concursul se va desfășura
astfel:
- Proba scrisă în data de
06.06.2017, ora 10.00, la sediul
ABA Crişuri, str. Ion Bogdan,
nr. 35, loc. Oradea.
- Interviu în data de
12.06.2017, ora 10.00, la sediul
ABA Crişuri, str. Ion Bogdan,
nr. 35, loc. Oradea.
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții
speciﬁce:
* studii superioare de specialitate în domeniul : chimie, inginerie chimică, biologie, ecologie;
* 6 ani vechime în specialitate.
Dosarul va cuprinde următoarele documente: cerere de
înscriere la concurs/examen,
adeverință de la medicul de familie, cazier judiciar, curriculum vitae, copie după carte de
identitate, copiile documentelor
care să ateste nivelul studiilor și
ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copie
după carnetul de muncă sau,
după caz, adeverințe care atestă
vechimea în muncă, în meserie.
Dosarele se depun din data
de 10.05.2017 până în data de
25.05.2017, după următorul
program: luni – joi, orele 8.00 –
15.00, vineri orele 8.00 – 13.00,
la secretariatul unității, strada
Ion Bogdan, nr. 35, Oradea.
Informații suplimentare, la
secretarul comisiei, telefon
0259/44-20-33 int. 217.
(365)

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.

