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 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.

VÂNZARE AP. 2 CAMERE
 Vând apartament 2 camere,
et. I, Cazaban 23, bl. Z 3, ap. 6.
Tel. 0721/39-62-93. (3542)

CUMPĂR AP. 1-2 CAMERE
 Cumpăr apartament 1-2 ca-

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)
 Vând teren cu casă în construcţie, str. Gh. Doja, 0744/7889-25. (T.405)

VÂNZĂRI PIESE AUTO
 Vând cârlig complet Logan
1.4, instalaţie gaz Logan 1.4, 2
centrale gaz baie, stare bună,
din Belgia, congelator 4 sertare, puţin folosit, roată Logan+jantă nouă/14. 0755/22-74-07.
(3541)

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

VÂNZĂRI ANIMALE

mere sau apartament la casă,
0722/36-36-58. (3566)

VÂNZARE AP. 4 CAMERE
 Vând apartament patru ca-

 Donez pisică. Tel. 0751/2219-77. (420)
 Vând porci grași și șuldei.
Tel. 0736/38-52-91.

mere, et. III, tip V, Rogerius,
0743/02-01-04. (T.3646)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă cu grădină, la
ţară sau schimb cu variante,
0754/40-02-96. (T.3601)
 Vând casă bătrânească,
Bicaciu, grădină 20 ari. Tel.
0770/10-62-43,

0740/15-66-

19. (T. 3596)
 Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie, la cheie, Budureasa,
0741/21-47-34. (tv)

VÂNZARE CASĂ DE VACANŢĂ

PIERDERI
 Pierdut certiﬁcat constatator
pentru sediul secundar din Lupeni, str. Tusu f.n., CF nr. 60326
CAD C1, TOP 775/a, 828/a şi
CAD C3, TOP 775/a, 828/a,
jud. Hunedoara, aparţinând
S.C. KOMFORT WOOD S.R.L.,
CUI 17013188, J05/2269/2004,
eliberat de O.R.C. Bihor. Îl declarăm nul. (3622)
 S.C. PATRI SPORT S.R.L.
declară pierdută cartea de
intervenţii şi registru special
pentru Datecs DP-50D, SN
14044712. Le declarăm nule.
(3625)

 Vând casă de vacanţă cu ga-

VÂNZĂRI CASĂ UNGARIA

0770/15-25-80,

0745/50-44-

14. (T.3603)

VÂNZĂRI/INCHIRIERI SPAŢII
 Vând/închiriez hală, 1.350

 S.C. Electronul Com SRL
anunţă că s-a pierdut certiﬁcat
constatator privind autorizarea
sediului societăţii şi anexa la
certiﬁcat privind autorizarea
activităţilor ambulante. Se declară nule.

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând lucernă necosită, în
Livada de Bihor. Tel. 0259/4309-40. (tv)
 Vând 2 biciclete femei, 26,
28, cu 350 lei. Tel. 0746/71-7250. (T. 3579)

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, 0744/12-8306. (3115)

VÂNZARE MOBILIER

 Vând ieftin colţar pentru
cameră 3,15x2,15 m, culoare
maro, preţ 550 lei. Tel. 0259/4164-92, 0787/89-92-57. (3636)

PRESTĂRI SERVICII

 Tencuieli, gletuiri, zugrăveli,
izolații polistiren. Seriozitate
maximă. Tel. 0754/36-35-25.
(T.413)
 Expert contabil certiﬁc bilanțuri contabile 150 lei. Tel.
0733/81-87-81. (T.400)
 Stropesc pomi. Vând Tuia,
climatizaţi. Tel. 0744/17-53-38.
(T.3628)
 Renovez acoperişuri, faţade,
polistiren, terase, cabane, izolaţii, construcţii
istorice, 0749/90-22-38. (T.416)
 Execut acoperişuri tablă Lindab, dulgherie, vopsit, izolaţii,
reparaţii, jgheaburi, 0734/9089-51. (T.417)

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”.

 Meseriaş execut lucrări prin
sudură, porţi, garduri, balustrade, 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.3501)
 EXECUT FORAJ PUŢ APĂ.
TEL. 0722/82-28-04. (3428)

ANGAJĂRI
 Angajăm bucătar cu experienţă pentru sală de nunţi în
Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/908.397.
 Ofer loc de muncă 4 ore pe
zi, 5 zile pe săptămână. Activitatea constă în curăţenie în
jurul a 5 blocuri şi întreţinere
parcuri. Pentru detalii vă aşteptăm marţi şi joi între orele
16.00-18.00, la Asociaţia de
Locatari nr. 10, Oradea, pe str.
M. A. Averescu, nr. 9, în spatele blocului. (3565)
 Asociaţia de Proprietari str.
N. Bălcescu nr. 9, bloc D 47
angajează administrator-casier-contabil, 4 ore, în condiţiile
prevăzute de lege. Cererile se
depun la sediul asociaţiei, luni
şi miercuri, între orele 17.0019.30, până în 17.05.2017.
(409)

MATRIMONIALE
 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)
 Viaţa-i grea singur(ă). Te
vreau lângă mine. Eu 57-tu 55,
0742/31-97-71. (T.407)

VÂNZĂRI AUTO
 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.

Administrația Bazinală
de Apă,
cu sediul în Oradea, str. Ion
Bogdan, nr. 35, jud. Bihor, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacantă, de:
- Economist, COR ( 263104),
cu CIM pe durata determinată
în cadrul SGA Bihor – Compartiment Financiar – Contabilitate,
conform H.G. 286/23.03.2011.
Număr posturi : 1 post.
Concursul se va desfășura astfel:
Proba
scrisă
în
data
26.05.2017, ora 10.00, la sediul
SGA Bihor, str. Atelierelor, nr.
8, localitatea Oradea.
Interviu în data de 06.06.2017,
ora 10.00, la sediul SGA Bihor,
str. Atelierelor, nr. 8, localitatea
Oradea.
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții
speciﬁce:
studii superioare economice;
vechime în specialitate minim
1 an;
cunoștințe operare PC.
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 12.05.2017 până în data de
22.05.2017, dupa 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.
(366)

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

 Vând casă în Ungaria,
aproape de vama Borş. Tel.

 Pierdut legitimaţia de călătorie student, pe numele Cadar
Georgiana, eliberată de Universitatea Oradea. O declar
nulă. (3639)

 Instalator autorizat sanitare-încălzire Henco, cupru,
PPR, 0770/10-21-60. 0359/4372-84. (T.3500)

Cu 15 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

dea, str. Podgoria, preţ 32.000
15-66, 0359/80-12-48. (3645)

 Pierdut certiﬁcate constatatoare ale S.C. Pannon Proiect
S.R.L., cu sediul în Oradea,
str. Szigligeti Ede, nr. 2-4, ap.
10, jud. Bihor, înregistrat cu
nr. J05/479/2009, CUI RO
25324282. Le declar nule.
(3632)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

raj, suprafaţa 600 mp, în Oraeuro, negociabil. Tel. 0753/18-

Joi, 11 mai 2017

Numele şi prenumele____________________________________________Telefon______________________________
_______

TEXT ANUNŢ (max. 10 cuvinte) __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________Zile apariție___________________________

mp, 3.100 mp teren, 0359/17-



Pentru anunţuri care conţin mai mult de 10 cuvinte se poate utiliza un număr corespunzător de taloane.

53-31. (tv)



Anunţurile funerare (decese, comemorări) nu fac obiectul acestui talon.

