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 Întreprindere Individuală, de pe strada
Republicii nr. 27-29, lângă CEC
Salonta. Anunţurile vor apărea în
ediţia de a doua zi.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
 Vând apartament 2 camere,
et. 4, decomandat, P-ţa 1 Decembrie. Tel. 0740/38-85-05.
(T. 4161)

CUMPĂRĂRI APARTAMENTE
 Cumpăr apartament 1-2 camere sau apartament la casă,
0722/36-36-58. (T.4048)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă în localitatea Petid, cu grădină 10.000 mp. Tel.
0745/52-56-86. (T.4153)
 Vând casă în Totoreni şi
grădină aferentă 3.600 mp,
0770/16-12-82. (tv)
 Vând casă în Salonta, str.
Mircea Eliade, nr. 10. Tel.
0770/85-04-42.
 Vând casă bătrânească,
Bicaciu, grădină 20 ari. Tel.
0770/10-62-43, 0740/15-6619. (T. 3596)
 Vând casă Râpa, grădină
mare cu pomi fructiferi, 10.000
euro. 0774/60-56-90. (T.4046)

VÂNZĂRI CASE UNGARIA
 Vând casă în Ungaria aproape de vama Borş. 0770/15-2580, 0745/50-44-14. (T.4147)

VÂNZĂRI/CHIRII
 Vând/închiriez hală P+1,
1.350 mp total, din cărămidă cu
teren aferent, 3.100 mp, bună
pentru creşterea păsărilor sau
alte activităţi, are toate utilităţile. 0359/17-53-31. (4139)

ÎNCHIRIERI SPAŢII
 Persoană ﬁzică dau în chirie
2 spaţii comerciale de 55 mp
şi 25 mp pe B-dul Dacia nr. 27.
Preţ informativ 600 euro, respectiv 300 euro. Tel. 0722/6030-70 sau 0746/82-82-82.
(4164)

 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 - livadă,
1.300 mp, 0742/92-25-69. (tv)
 Vând teren intravilan - livadă, 2.394 mp, 0742/92-25-69,
0754/38-39-44. (tv)
 Vând teren, str. Petru Hristofor, toate utilităţile, 55.000
euro, 0751/24-67-80. (tv)
 Vând teren 982 mp, front 25
mp, 55.000 euro, 0751/24-6780. (tv)

VÂNZĂRI AUTO

 Vând Toyota Avensis, fabricaţie 2006, 2,2 diesel, 119.000
km, 6.000 euro. Tel. 0745/6521-83. (4023)
 Vând maşină Opel Astra G,
2001, culoare gri, stare foarte
bună. Ulei, ﬁltre, distribuţie recent schimbate. Taxă nerecuperată. Preţ 1.650 euro, negoc.
Tel.: 0746/15-85-30.

 Vând 15 ari loc de casă în
Podgoria şi 15 ari loc de casă,
pe str. Făcliei, 0774/62-91-45.
(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 sandale Guban nr. 35,
noi, vişiniu, alb, negru + pantof
negru, 70 lei. Tel. 0359/42-6586. (4146)
 Vând loc de veci; vând mobilă antică. Tel. 0744/31-12-64.
(4151)
 Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti, ţesute. 0359/43-5661. (tv)

CUMPĂRĂRI

 Angajăm vânzătoare în magazin cu produse brutărie, patiserie, cofetărie. Oferim salarizare bună. Tel. 0740/15-35-65.
(3994)

PRESTĂRI SERVICII

 Magazin specializat pe vânzarea produselor de gresie şi
faianţă angajează vânzătoare
cu vârsta maximă de 40 de ani.
Reprezintă un avantaj experienţa în domeniu. Se oferă salariu atractiv şi bonuri de masă.
Trimiteţi CV-ul pe numărul de
fax 0259-267143 sau pe adresa de email viadia95@yahoo.
com.

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

ANGAJĂRI

PIERDERI

 Pierdut certiﬁcate constatatoare pentru sediu și în afara
sediului, aparținând S.C. Planul Doi S.R.L. Oradea, CUI
21756733, eliberate de O.R.C.
Bihor. Le declar nule. (490)
 S.C. Echo Management
S.R.L. cu sediul în localitatea Oradea, str. C-tin Tănase nr. 43, jud. Bihor, înregistrată la O.R.C. Bihor, sub nr.
J05/1388/2008, având CUI
23940111, reprezentată legal
de ing. Crăciun Liviu declar
pierdută şi nulă ştampila societăţii, tip pocket, diametrul
30 mm, cu data de 29.05.2017,
dată de la care orice folosinţă a
acesteia nu mai este valabilă.
(4162)

 Vând seminţe de castravete
amar, insulină vegetală. Tel.
0771/44-37-13. (T.469)

 Angajăm mecanic auto pentru aparat reglat direcţie. Tel.
0727/86-59-60. (tv)

AFACERI

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând 3 purcei de 8 săptămâni. Tel. 0259/43-09-40. (tv)

 Caut persoană credincioasă
pentru vânzare obiecte bisericeşti Piaţa Cetate, 0757/64-1428. (3977)

 S.C. angajează muncitori
drumuri civile, şoferi, mecanici utilaje. Relaţii la telefon
0725/70-611-62, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 84, Oradea.
(4020)

 Codrean Gabriela Corina
PFA, cu sediul în Căbeşti, nr.
108, Bihor, cod unic de înregistrare 29725724, număr de
ordine în registrul comerţului
F5/604/15.02.2012 declar certiﬁcat constatator original! Îl
declar nul.

VÂNZĂRI ANIMALE

 Angajăm vânzătoare magazin ABC. Tel. 0726/03-31-11.
(tv)

 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. (4014)

 Meseriaş execut toate tipurile de lucrări în construcţii. Tel.
0745/90-17-57. (T. 4132)
 Transport marfă cu duba frig,
3,5 tone, intern si international.
Telefon 0726/21-21-36.
 Stropesc pomi. Vând Tuia,
climatizaţi. Tel. 0744/17-53-38.
(T.3628)
 Amiabil zugrăvesc 200 lei/
cameră. Tel. 0751/97-53-31.
(T.3696)
 Tencuieli, gletuiri, zugrăveli,
izolaţii polistiren. Seriozitate
maximă. Tel. 0754/36-35-25.
(T.413)
 Repar rolete, jaluzele, plase de ţânţari şi montez. Tel.
0745/57-73-90. (T.4047)
 Doamnă serioasă, credincioasă îngrijesc, supraveghez
femei în vârstă, deplasabile.
0745/19-84-44. (tv)
 Expert contabil ţin evidenţe
contabile, 150 lei. Tel. 0733/8187-81. (T. 473)
 Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0745/22-43-73,
0259/41-6162. (3546)
 Maseur profesionist. Tel.
0745/60-57-30. (2323)
 Transport nisip, pietriş, balast, mărgăritar, pământ, moloz. 0740/45-16-15.
 Firma IT, angajează absolvent de liceu sau student. Tel.
0744/29-71-69.

 Fabrica automotive din
Oradea angajează muncitori
caliﬁcaţi şi necaliﬁcaţi. Tel.
0259/451.026/239, email: resurse.umane@uamt.ro
 Societate comercială angajează mecanici deservenţi
de utilaje (EXCAVATORIŞTI,
BULDOZERIŞTI) cu experienţă. Se oferă carte de muncă şi
salar atractiv. Informaţii la telefon 0730/01-70-08, 0731/1214-49.
 Angajăm bucătăreasă sau
bucătar şi spălătoreasă vase
pentru restaurant autoservire.
Tel. 0756/83-30-31. (4158)
 Socitate comercială angajează
stivuitorist/manipulator marfă. Informaţii la tel.
0734/66-77-77.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu
Primăria Comunei Borș anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
“Canalizare menajeră și stație
de epurare în localitățile Santăul Mic și Santăul Mare”, Comuna Borș, Județul Bihor, propus a
ﬁ amplasat în localitățile Santăul
Mic și Santăul Mare, Comuna
Borș, Județul Bihor.
Informațiile privind proiectul
propus pot ﬁ consultate la sediul
autorității competente pentru
protecția mediului Oradea, B-dul
Decebal, nr.25/A, jud.Bihor și la
sediul Primăriei Borș, localitatea
Borș, nr. 200, jud. Bihor, în zilele
de luni-vineri, între orele 8.0012.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității
competente pentru protecția mediului Oradea, B-dul Decebal, nr.
25/A, jud. Bihor.
(432)

Plexus Services
RO S.R.L.

angajează Proiectant Inginer
Electronist.
Responsabilități:
- Dezvoltarea soluțiilor de testare în concordanță cu cerințele
clientului.
- Întocmirea designului, creația, analiza și veriﬁcarea sistemelor de testare.
- Realizarea documentației de
proiect.
Cerinţe:
- Studii superioare în domeniul
tehnic/inginerie electrică
Te invităm să aplici la adresa de
e-mail jobs.ro@plexus.ro sau direct la sediul companiei Plexus în
Parcul Industrial Euro Business
Oradea până în data de 09 iunie
2017.
(424)

S.C. PATISERIA
ALMIR S.R.L.

cu sediul în Salonta, str. Aradului, nr. 4, jud. Bihor angajează
* un ambalator manual, cod
COR 932101.
Selecţia va avea loc pe baza
C.V-urilor depuse până la data de
05.06.2017.
(430)

PRIMĂRIA COMUNEI
CĂBEȘTI
anunță publicarea documen-

MATRIMONIALE

telor tehnice ale cadastrului

 Simpatică, tânără ofer companie domnilor peste 50 ani.
Tel. 0753/56-60-84. (T. 4157)

începând cu data de 06.06.2017, la

sistematic pentru sectorul nr. 1,
sediul primăriei.

(433)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

VÂNZĂRI TEREN
 Vând teren intravilan 661
mp, zona Grigorescu, gard,
beci 7/4 m, ﬁligorie, fântână,
curent, gaz, apă reţea oraş,
canalizare. Preţ 45.000 euro,
negociabil. Informaţii la telefon
0744/29-71-69.

Miercuri, 31 mai 2017

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 iunie 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.

