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.

URĂRI
 E ziua când toţi cei care te
iubesc şi sunt aproape de tine,
draga noastră nepoată BIANCA IONIŢĂ, din Groşi, îţi urează să ﬁi fericită şi frumoasă
ca o zi însorită de primăvară,
iar norocul să te însoţească
mereu. „La mulţi ani!” Bunicii:
Marian şi Rodica Ioniţă, Nelu şi
Maria Oşvat. (3778)

VÂNZARE AP. 2 CAMERE
 Vând apartament 2 camere,
central, preţ 43.000 euro. Tel.
0740/38-85-05. (T.3669)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă în localitatea
Petid şi teren 10.000 mp. Tel.
0745/52-56-86. (T. 3675)
 Vând/schimb casă Burzuc,
cu anexe, teren 3,60 hectare.
0771/31-23-17. (tv.)

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 cu casă în construcţie, str. Gh. Doja, 0744/7889-25. (T.405)
 Vând teren, str. Petru Hristofor, toate utilităţile, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
 Vând teren aproape magazine, şcoală, mijloc transport,
utilităţi, 55.000 euro, 0751/2467-80. (tv)
 Vând teren Oncea, 982
mp, front 25 m, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)

VÂNZĂRI-CHIRII SPAŢII COMERCIALE
 Vând/închiriez hală 1350 mp,
teren 3100 mp. 0359/17-53-31.
(tv.)

VÂNZĂRI AUTO
 Vând Dacia Solenza, 58.000
km, stare bună. Tel. 0728/6438-55. (T.428)

CUMPĂRĂRI AUTO
 Cumpăr autoturisme, stare bună şi pentru Rabla. Tel.
0745/42-10-45. (T.3670)

Miercuri, 17 mai 2017
PIERDERI

 În data de 12 mai 2017 s-a
pierdut în zona centrală, (str.
Aurel Lazăr), un Bulldog Englez. Menţionez că are cip de
identiﬁcare şi e sub tratament
pentru crize comoţiale. Ofer
recompensă, 0722/50-53-40.
(3794)
 Pierdut certiﬁcat constatator
pentru Cipleu Alexandru PFA,
CUI 29725970, eliberat de
ORC Bihor. Îl declar nul. (3766)
 Pierdut certiﬁcat constatator pentru Bulzan Teodor-Agro
PFA, CUI 29725392, eliberat
de ORC Bihor. Îl declar nul.
(3767)
 PFA Gyori Olimpia pierdut
carte de intervenţii şi registru
special de la casa de marcat
Total S, seria VF, nr. 021148.
(3798)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Proﬁle zincate U, abricht,
cuşti iepuri, circular pentru tăiat
lemne. 0752/95-03-85. (T.427)
 Vând 7 familii albine, 300
lei/familie.
0757/08-00-58.
(T.3761)
 Vând avantajos mobilă, covoare, cuverturi, tv color, masă
bucătărie, nouă, cu 4 tabureţi,
aragaz portabil cu 2 butelii, cafetiere espresso şi ﬁltru, rame
pentru tablouri, saci dormit. Tel.
0765/66-85-86. (3721)

CUMPĂRĂRI

 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)
 Cumpărăm pene vechi şi noi.
Tel. 0753/50-06-98. (3370)
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.

DIVERSE

 Caut meseriaş pentru cositul
ierbii. Tel. 0359/19-55-27. (tv)

PRESTĂRI SERVICII

 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)

 Tencuieli, gletuiri, zugrăveli,
izolaţii polistiren. Seriozitate
maximă. Tel. 0754/36-35-25.
(T.413)
 Îngrijesc (supraveghez) permanent sau peste zi, femei
vârstnice deplasabile, 0749/6178-92. (tv)
 Meseriaş execut toate tipurile de lucrări în construcţii. Tel.
0745/90-17-57.(T.3660)
 Reparații rolete, execut jaluzele, plase de țânțari. Tel.
0745/57-73-90. (T.432)
 Amiabil zugrăvesc 200 lei/
cameră. Tel. 0751/97-53-31.
(T.3696)
 Maseur profesionist. Tel.
0745/60-57-30. (2323)
 Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0745/22-43-73, 0259/41-61-62.
(3546)
 Economist asigur servicii de
cenzorat pentru asociaţii de
proprietari. Tel. 0771/32-28-11.
(3787)

ANGAJĂRI

 Angajăm bucătar cu experienţă pentru sală de nunţi în
Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/908.397.
 ANGAJĂM PERSONAL
PENTRU SERVICII DE CURĂŢENIE
LA
AGENŢIILE
BRD ORADEA. INF. LA TEL.
0799/01-18-75.
 Angajez personal în domeniul patiseriei, în zona Rogerius. Tel. 0741/16-20-33. (3730)
 Fabrica automotive din
Oradea angajează muncitori
caliﬁcaţi şi necaliﬁcaţi. Tel.
0259/451.026/239, email: resurse.umane@uamt.ro

MATRIMONIALE

 Simpatică, ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (3388)
 Singur, caut doamnă 48-55
ani, pentru relație serioasă.
0723/22-52-99. (T.408)

S.C. ENURTA S.R.L.
cu sediul în Şumugiu, nr.
43C, jud. Bihor, angajează:
* 1 manager achiziţii, cod
COR 132448 şi 1 manipulant
marfă, cod COR 933303.
Selecţia va avea loc pe baza
C.V.-urilor primite până la data
de 22.05.2017.
(396)

Administrația
Bazinală de Apă,

cu sediul în Oradea, str. Ion
Bogdan, nr. 35, jud. Bihor, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale
vacantă pe perioadă nedeterminată, de:
* Auditor intern, COR
(241105), în cadrul Compartimentului Audit public intern
Sediu – ABA Crişuri conform
H.G. 286/23.03.2011.
Număr posturi: 1 post.
Concursul se va desfășura
astfel:
- Interviu de avizare în data
de 13.06.2017, ora 10.00, la sediul ABA Crişuri, str. Ion Bogdan, nr. 35, loc. Oradea.
Proba scrisă în data de
15.06.2017, ora 14.00, la sediul
ABA Crişuri, str. Ion Bogdan,
nr. 35, loc. Oradea.
Interviu
în
data
de
16.06.2017, ora 11.00, 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 economic;
* curs de auditor intern în
sectorul public;
* experienţă operare PC: Pachetul Microsoft Ofﬁce;
* experienţă în specialitatea
studiilor minim 8 (opt) ani;
* obținerea avizului favorabil
la interviul de avizare, susținut
conform pct. 2.3.4.1. din Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern, aprobate prin H.G.
nr.1086/2013.
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 19.05.2017 până în data de
08.06.2017, 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.
(387)

Administrația
Bazinală de Apă,
cu sediul în Oradea, str. Ion
Bogdan, nr. 35, jud. Bihor, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacantă, de:
agent hidrotehnic, în cadrul S.H. Criş Repede – Formaţia Oradea, conform H.G.
286/23.03.2011.
Număr posturi : 1 post.
Concursul se va desfășura
astfel:
Proba scrisă în data de
14.06.2017, ora 10.00, la sediul
SGA Bihor, str. Atelierelor,
nr. 8, localitatea Oradea.
Interviu
în
data
de
20.06.2017, 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 generale/medii;
* constituie avantaj - curs caliﬁcare agent hidrotehnic.
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 18.05.2017 până în data de
07.06.2017, 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.
(388)

Companie angajează
AJUTOR BUCĂTAR
cu caliﬁcare şi experienţă.
C.V.-urile se vor putea depune
pe str. Teatrului, nr. 1-2, Oradea.
Informaţii la tel. 0767/87-7504.

(385)

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.

