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.

 Vând loc casă, Petid, centru,
950 mp, 3 euro/mp. 0740/1927-54. (T.4821)

 Vând țiglă “Leu”. Pentru
detalii sunați la nr. de tel.
0771329509, după ora 18.00.

Companie angajează

 Vând teren Ogorului nr. 3210.695 mp, lângă CET 2, Făcliei 46F-25.000 mp, Adevărului
82-4007 mp, negociabil. Tel.
0722/37-84-18. (4860)

VÂNZĂRI MOBILĂ

C.V.-urile se vor pu-

 Vând teren 700 mp pentru
amatori de pescuit, în mijlocul
naturii, lângă „Tăul Dacilor”, Hidişelu de Sus. Tel. 0723/22-1515. (4889)

URĂRI

 De Sﬁntele Sărbători Sf.
Ap. Petru şi Pavel, vă dorim
multă sănătate, fericire, bucurii în viaţă şi un căduros „La
mulţi ani”: ABRUDAN PETRU,
din Leş, PERŢE PETRIŞOR,
din Tilecuş, MACRA PETRU,
din Cefa, ROTAR PETRU, din
Oradea, IEPURE PETRU, din
Chişirid, CÎMPAN PETRU, din
Nojorid, VARGA PETRU, din
Zărand-Arad, MARCEL PAVEL, din Bucureşti, CRĂCIUN
PAVEL, din Oradea. Cu stimă
şi respect Berta şi Ghiţă Pele,
din Leş Bihor. (4884)

MULŢUMIRI

 Aduc mulţumiri domnului dr.
ORL-ist AUREL GHEORGHE
şi întregului colectiv din subordine al Spitalului Militar Oradea, pentru înaltul profesionalism de care au dat dovadă pe
perioada înternării. Pacienta
Bâtea Aurelia, din Cîmpani.

VÂNZĂRI GARSONIERE

 Vând garsonieră în Ioşia,
lângă Lidl. Tel. 0744/39-65-58.
(4806)

VÂNZĂRI CASE ORADEA

 Vând casă 3 camere şi dependinţe cu încă 2 camere la
demisol plus spaţiu comercial cu garsonieră la etaj lângă
casă, teren 500 mp, zona Calea Aradului. Tel. 0726/39-9639. (4861)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

 Vând urgent casă în Tăşad,
3 camere, anexe, 60 ari grădină. Tel. 0771/04-92-14. (4549)
 Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.4243)
 De vânzare casă în Peștiș
nr. 164 și 0,50 ari teren în Aleșd
pe str. Dâmbovița la capăt și
0,50 ari teren în Peștiș pe Valea de Șinteu la capăt. Telefon
0751/89-42-00.
 Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie, la cheie, Budureasa.
0741/21-47-34. (tv)

VÂNZĂRI TEREN

 Vând teren intravilan 661 mp,
zona Grigorescu, gard, beci
7/4 m, ﬁligorie, fântână, curent,
gaz, apă reţea oraş, canalizare, str. Zaharia Macovei. Informaţii la telefon 0744/29-71-69.
 Vând urgent teren în Fughiu.
Tel. 0770/13-64-53. (4856)
 Vând teren intravilan, 1.300
mp. Tel. 0742/92-25-69. (tv)
 Vând teren intravilan, 2.394
mp.
Tel.
0742/92-25-69,
0754/56-13-46. (tv)
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VÂNZĂRI ANIMALE
 Vând porc de carne între 120150 kg, 8 lei/kg, Sîntandrei. Tel.
0770/91-51-82. (4896)

VÂNZĂRI AUTO
 Vând Opel Astra 1.7 CDTI,
2005, înmatriculat, 3.350 euro.
Tel. 0745/63-21-03. (T.518)
 Vând Ford Ka în stare bună
de funcţionare, RCA plătit până
în 2018. Tel. 0770/14-36-04.
(4824)
 Vând maşină Opel Astra G,
2001, culoare gri, stare foarte
bună. Ulei, ﬁltre, distribuţie recent schimbate. Taxă nerecuperată. Preţ 1.550 euro, negoc.
Tel.: 0746/15-85-30.

PIERDERI
 Pierdut legitimaţie de serviciu nr. L 035, pe numele Laslau
Maria, eliberată de D.G.F.P. Bihor. O declar nulă.
 Pierdut legitimaţie de serviciu nr. B 179, pe numele Butisca Cornel, eliberată de D.G.F.P.
Bihor. O declar nulă.
 Pierdut carnet de student,
legitimaţie de transport, legitimaţie de student pe numele
Huzău Inocenţiu Mesian, eliberate de Facultatea de Medicină
Oradea. Le declar nule. (4894)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând cazan baie cu tablă
groasă, baterie, duş, 400 lei,
0359/45-49-12. (T.4854)
 Vând fân, lucernă, în Oradea, cantitate mare, str. Piatra
Craiului. Tel. 0359/45-20-07.
(4805)
 Vând baloţi lucernă cu 7
lei balotul, Tileagd-Călătani.
0741/61-49-33, 0757 50-22-17.
(4895)

 Vând ieftin colţat pentru
cameră 3,15x2,15 m, culoare
maro, preţ 550 lei. Tel. 0259/4164-92, 0787/89-92-57. (4886)

CUMPĂRĂRI
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.
 Cumpăr antichităţi, tablouri,
cărţi, mobilă, obiecte populare,
sticle de sifon. 0744/12-83-06.
(T.4474)

PRESTĂRI SERVICII
 Meseriaş execut toate tipurile de lucrări în construcţii.
0745/90-17-57. (T.4825)
 Asigurăm transport mobilă,
mutări. Asigurăm încărcători.
Tel. 0772/03-39-90.(T.544)
 Predau engleză orice nivel
(examene, emigrare străinătate, adulţi sau copii, 0740/1400-90. (4708)
 EXECUT FORAJ PUŢ APĂ.
TEL. 0722/82-28-04. (3428)
 Renovez faţade, acoperişuri,
izolaţii, jgheaburi, interioare,
reparaţii urgente, construcţii.
0729/51-65-25. (T.553)
 Rezolv orice problemă de
calculator, rețea (WIFI) și
cablarea acestora. Telefon
0744/61.71.03.

ANGAJĂRI
 Caut femeie pentru menaj-îngrijire bătrân, Oradea.
Tel. 0770/15-14-33. (4906)
 Angajăm persoană pentru
îngrijirea unei doamne vârstnice, la domiciliu. 0723/35-4686. (T.4844)
 Angajez excavatorist şi buldoexcavatorist punct de lucru
Pădurea Neagră (Aleşd). Informaţii, tel. 0744/61-98-60.
(4853)
 Caut îngrijitor de animale la fermă din Salonta. Tel.
0770/82-02-92.
 Restaurant în Oradea angajează bucătar. Tel.: 0769/048699.
 Angajăm ajutor în bucătărie, de preferinţă bărbat,
pentru sală de nunţi în Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/160.945.

spălător la vase.
tea depune pe str. Teatrului nr. 1-2, Oradea.
Informaţii
la tel. 0767/87-75-04.
(456)
COLEGIUL MEDICILOR
DENTIŞTI BIHOR
angajează o persoană pentru postul de secretar.
Cerinţe: studii minime, bacalaureat, cunoştinţe contabilitate primară, cunoştinţe operare calculator
(windows, ofﬁce, excel etc.), bune
abilităţi de relaţionare cu publicul,
rezistenţă la stress, disponibilitate de
a asimila (învăţa) cunoştinţe noi.
Aşteptăm C.V.-ul dumneavoastră
până cel târziu în 14 iulie 2017, ora
16.00, e-mail cmdrbh@yahoo.com.
(497)

SC UAMT SA anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare: NU se supune
evaluării impactului asupra mediului şi NU se supune evaluării
adecvate, în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra
mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul: ,,Achiziţionare Linie zincare alcalină
necianurică, zincare – nichelare, în cadrul Secţiei Acoperiri
de protecţie a SC UAMT SA”,
propus a ﬁ realizat în Oradea, str.
Uzinelor nr. 8, 410605, Bihor, titular SC UAMT SA, str. Uzinelor
nr. 8, 410605, Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează
pot ﬁ consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia
mediului APM Bihor din Oradea,
Bulevardul Dacia, nr. 25/A, în
zilele de luni-vineri, între orele
9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.
apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de
5 zile de la data publicării pe site.
(499)

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea,

cu sediul în Oradea, str. Republicii nr. 37 organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi temporar -vacante:
În data de 14.07.2017, concurs pentru ocuparea a 10 posturi temporar-vacante de
asistenţi medicali generalişti la următoarele secţii:
- 1 post temporar-vacant asistent medical–medicină generală la Secţia Clinică Medicină Interne I
- 1 post temporar-vacant asistent medical–medicină generală la Secţia Clinică
Cardiologie-Unitatea de Supraveghere şi Tratament Avansat al Pacienţilor Cardiaci Critici
- 2 posturi temporar-vacant asistent medical–medicină generală la Secţia Clinică
Cardiologie –Compartiment Cardiologie intervenţională
- 1 post temporar-vacant asistent medical–medicină generală la Secţia Clinică
Chirurgie generală I
- 1 post temporar-vacant asistent medical–medicină generală la Secţia Clinică Obstetrică-Ginecologie I
- 2 posturi temporar-vacante asistent medical–medicină generală la Secţia Clinică
ATI II
- 1 post temporar-vacant asistent medical–medicină generală la Secţia Clinică
Neonatologie
- 1 post temporar-vacant asistent medical–medicină generală la Secţia Clinică
Chirurgie Orală şi Maxilo-facială –Compartiment ORL
În data de 17.07.2017 concurs pentru ocuparea a 8 posturi temporar-vacante de
asistenţi medicali generalişti debutanţi la următoarele secţii:
- 1 post temporar-vacant asistent medical debutant–medicină generală la Secţia
Clinică Cardiologie
- 1 post temporar-vacant asistent medical debutant–medicină generală la Secţia
Clinică Chirurgie generală II
- 1 post temporar-vacant asistent medical debutant–medicină generală la Secţia
Clinică Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială
- 1 post temporar-vacant asistent medical debutant–medicină generală la Secţia
Clinică Ortopedie-traumatologie I
- 1 post temporar-vacant asistent medical debutant–medicină generală la Secţia
Clinică ATI I
- 2 posturi temporar-vacante asistent medical debutant–medicină generală la Bloc
operator Staţionar I
- 1 post temporar-vacant asistent medical debutant–medicină generală la Unitatea
de Primire a Urgenţelor
În data de 21.07.2017 concurs pentru ocuparea a 2 posturi temporar-vacante de
asistenţi medicali generalişti principali la următoarele secţii:
- 1 post temporar-vacant asistent medical principal–medicină generală la Secţia
Clinică ATI I
- 1 post temporar-vacant asistent medical principal–medicină generală la Sterilizare
Depunerea dosarelor: în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării.
Bibliograﬁa şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere se aﬁşează la
sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.spitaljudetean-oradea.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS, str. Republicii nr. 37, et.
III, cam. 37, tel. 0259-43.77.50 int.111.
(494)

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 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.

