12 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

Luni, 19 septembrie 2016

de Oradea, grădină 25 ari. Tel.
0770/94-58-83,

0770/10-62-

43. (T. 5765)

l Cumpărăm antichităţi, tablo-

l Vând 576 mp loc casă, Sân-

uri, cărţi, mobilă, obiecte popu-

tandrei, curent, drum pietruit,
8.600 euro, 0741/34-05-87. (tv)
l Vând 15 ari loc de casă în

re, cu îmbunătățiri sau schimb,
în Rogerius. Telefon 0752/8970-48.

la casă, Oradea, gaz, 17.500
euro, 0745/28-95-51. (T.1097)
l

Vând

apartament

extravilan, cu utilităţi în zonă,
posibilitatea de trecere în in-

l Vând teren intravilan, în Tăşad, Bihor, la 20 km de Oradea,

bătă, 1 octombrie2016, ora
20.00. Informaţii, tel. 0741/0466-21. (T. 826)

PRESTĂRI SERVICII

0744/31-12-64.

(T.1068)

VÂNZĂRI CASE ORADEA

prafaţă teren 1980 mp, ideal

încălzire, montat cazane, boi-

Vând

teren

mp, 0788/07-02-53. (tv.)
l Vând casă mare, zona Horea, birouri, cabinete, locuinţă, pensiune, 0721/11-78-55.
(T.696)

1700

mp,

0754/65-82-18. (tv)

ÎNCHIRIERI
l Dau în chirie pe termen lung,
apartament cu 3 camere, situat
în Piaţa 1 Decembrie Oradea.
Tel. 0747/76-29-56. (1046)

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând purcei, porci graşi şi berbecuţi. Telefon: 0747/345.538.
l Vând sistem de gătit, import,
masă curbată 10-12 persoane,
0359/43-72-84,

lere, hidrofor, 0770/10-21-60,
0359/43-72-84,

zona Borşului (fostele Sere),

l Casă 4+2 camere, central, locuit, birouri, cabinete, 210/475

l Rezolv probleme de calculatoare, tablete şi reţea (WIFI).
Tel.: 0744/ 61-71-03
l Autorizat, instalaţii sanitare-

l

www.smsmagazin.ro şi www.m.smsmagazin.ro.
Preţ/sms = 5,10 euro + TVA (Orange, Vodafone, Cosmote).
Text sms: BHCR # urmat de 10 cuvinte text anunţ fără diacritice.

0770/10-21-

l Zugrăvesc, 170
lei/cameră.

0770/10-21-

60. (T.802)
l Meseriaş execut lucrări de
0770/10-21-60,

0359/43-72-84. (T.803)

(T.

1064)

ANGAJĂRI
l

Tipografie

gajează

an-

personal

producţie şi birou
comercial, office@
eltronis.com,

tel.

0359/19-98-33.

AFACERI

sudură, închis balcoane, porţi,
balustrade,

Tel.

0751/97-53-31.

cu fundaţie casă şi utilităţi, su-

mare

cu demisol, et. I, în casă, 1
Decembrie,

total (3 parcele una lângă alta),

0720/19-35-82. (tv.)

l Vând apartament 1 cameră

Sms 7474 = 5 apariţii consecutive în CRIŞANA şi postare gratis pe

guri, grup Cluj şi Oradea, sâm-

pentru construcţie pensiune.

VÂNZĂRI AP. LA CASĂ

ro şi www.m.smsmagazin.ro .
Text sms: BHCR # urmat de 10 cuvinte text anunţ fără diacritice.

l Serată pentru oamenii sin-

0720/19-35-82. (tv.)

l Vând apartament cu 4 came-

Sms 1361 = 3 apariţii în CRIŞANA şi postare gratis pe www.smsmagazin.
Preţ/sms = 3 euro + TVA (Orange, Vodafone, Cosmote).

pe str. Făcliei, 0774/62-91-45,

travilan, zonă construcţii noi.

VÂNZĂRI AP. 4 CAMERE

SMS!

06. (T.820)

DIVERSE

l Vând teren Paleu, 1.547 mp

(tv.)

Anunţuri
rapide prin

lare, sticle sifon. 0744/12-83-

Podgoria şi 15 ari loc de casă,

Rezidenţial Prima Nufărul, bloc

52.500 euro. 0752/19-35-82.

te de pictori români şi maghiari.

VÂNZĂRI TERENURI

0770/12-34-60. (tv.)

plet, cu loc de parcare privat,

l Achiziţionez tablouri, realizaTel. 0743/75-81-64. (T. 1028)

l Vând apartament 2 camere,
nou, s.u. 61 mp, mobilat com-

CUMPĂRĂRI

l Vând casă, Bicaciu, 25 km

l Renovez, întreţin casă în Oradea,

l Acum, coşuri-hornar, con-

contra chirie, am

struiesc, curăţ, reparaţii faţade,

materiale,

socluri+teracote centrale, curăţăm, 0744/11-71-11. (1058)

lung,

termen

nefumător,

0 74 0 / 6 1 - 0 9 - 0 4 .

l Servicii curăţenie. Spălăm
mochete, covoare, tapiţerii, la

(1057)

CITAŢII

domiciliu. Tel. 0359/40-56-89,
0747/28-07-78. (T.5581)

l Silaghi Irina, este

l Instalator, 0743/19-43-26.

citată la Judecătoria

l Vând casă cu etaj, Ioşia, te-

60. (T.804)

(tv)

Salonta, în calitate

ren 511 mp, 0774/56-68-55,

l Vând 2 maşini de cusut Sin-

0770/49-82-35. (T.898)

l Execut zugrăveli, gletuiri,

de pârâtă în dos.

ger, din care 1 pentru piele, cu

vopsit, faianţări, laminate, par-

nr.

chetare, raşchetare, lăcuire,

pentru termenul din

0742/38-99-48. (T.384)

3.10.2016, ora 9.00,

l Repar aragaze, avantajos,

în proces cu Farkas

la

Tel.

Ana, pentru nulita-

motor trifazic. Tel. 0359/43-36-

VÂNZARE CASE ÎN JUDEŢ
l Vând casă cu grădină în 82, seara. (tv)

387/833/2016,

Cheşa, suprafaţă totală 1700
mp. Preţ 12.000 eu negociabil.
Tel. 0722/12-73-23, 0742/7909-41.

l Vând convenabil aparat de

0259/41-61-62, 0745/22-43-73.

te titlu proprietate.

l Vând casă cu 2 camere, bu-

tocat electrică, chiuvetă mare,
inox, 0359/41-15-89. (T.5931)

(1034)

(1132)

cătărie, baie, cămară, hol şi

umplut cârnaţi şi porţionat mici,
cu toate ustensilele, maşină de

gerie, baie, dormitor cu teren
are toate utilităţile inclusiv vie,
curte, grădină, localitatea Beiuş. Informaţii telefon 0773/9268-69. (1078)
l Vând casă ţărănească cu
grădină, curte 13 ari, vie şi
pomi fructiferi, loc. Spinuş. Tel.
0770/14-40-20. (1077)
l Vând casă în Tinca, lângă
Criş sau schimb cu apartament
în Oradea. Tel. 0748/61-07-37.
(tv.)

clientului.

organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiilor publice temporar vacante de execuţie:
-Referent, clasa III, grad superior – compartimentul impozite şi taxe date.
-Inspector, clasa I, grad superior - compartimentul impozite şi taxe date.
Concursul se organizează la sediul Primăriei municipiului Beiuş, judeţul Bihor în data
de 29 septembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României partea a
III a, la sediul Primăriei municipiului Beiuş,
judeţul Bihor.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG 611/2008 modificată
şi completată cu prevederile HG 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul Primăriei municipiului Beiuş, judeţul Bihor.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei municipiului Beiuş la numărul de
telefon 0259/32-19-35.
(835)

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor

organizează concurs pentru ocuparea
postului de conducere vacant de şef serviciu R.U.N.O.S., în perioada 16.09.201620.10.2016.
Condiţii specifice de înscriere la concurs:
- diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe juridice,
- minim 2 ani vechime în specialitate,
- certificat operare, prelucrare, validare
date - ECDL,
- calificare „Expert legislaţia muncii”,
- studii postuniversitate în management
sanitar.
Proba scrisă în data de 10.10.2016, ora
11.00.
Proba interviu în data de 14.10.2016, ora
9.00.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 30.09.2016, ora 13.00,
zilnic între orele 12.00-14.00, la sediul SAJ
Bihor, din str. Sucevei nr. 24, Oradea, serviciul R.U.N.O.S.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul R.U.N.O.S., tel. 0359/41-21-28, interior
215.
(838)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

dependinţă cu bucătărie, sufracirca 1.000 mp în total. Casa

domiciliul

Primaria municipiului Beiuş

Cu 10 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări, 10 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l care tu le alegi.
publici în luna septembrie în cotidianul „Crişana”. 

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.

