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 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 locuinţă cu 2 camere,
mobilat, la etajul I, aproape de
centrul civic nou! Telefon mobil:
0049/176-472-142-69.
 Vând locuință cu 2 camere,
mobilată, la etajul I, aproape
de centrul civic nou! Nr. telefon
mobil: 0049/176-472-142-69.

 Vând teren intravilan, 1300
mp, str. Făcliei. 0742/92-25-69.
(T.5326)

 Casă mare, central, pentru
locuit, birouri, cabinete, s.u.
210/475 mp, 0788/07-02-53.
(tv)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.4243)
 Vând casă nouă, cu 6 dormitoare, 2 băi, sufragerie, 10 ari
grădină. Accept şi variante. Tel.
0259/39-42-03. (5343)
 Vând casă 3 camere, mobilate, bucătărie, apă, grădină 8
ari, localitatea Ghiorac (Glad)
110, preţ 8.000 euro negociabil.
0770/12-40-16, 0359/41-30-44.
(5324)
 Vând casă 4 camere, baie,
anexe, grădină, Rotăreşti,
0744/68-60-23. (tv)
 Vând casă cu grădină în
Ateaş, 4500 mp, 0744/89-1660. (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 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 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 prosoape, feţe masă
ţărăneşti, set farfurii (18).
0359/41-74-40. (T.5398)

 Vând teren intravilan Alparea, cartierul nou, 1142 mp.
0753/81-37-23. (T.5327)

 Vând loc de veci 1 loc, aproape de Capela Orăşenească,
100 m. Tel. 0359/43-44-15.
(5427)

 Vând teren, str. Petru Hristofor, toate utilităţile, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)

 Vând butoi PVC, ceaun fontă
40 litri, balon sticlă, 0722/2072-35. (T.5425)

 Vând 982 mp, utilităţi, front
25 mp, 55.000 euro, 0751/2467-80. (tv)

 Vând mobilă, tv color, covoare, boiler Ariston, cizme cauciuc. Tel. 0765/66-85-86. (tv)

VÂNZĂRI LIVADĂ
 Vând livadă pruni, aproximativ 150 bucăţi, producţie 5.0006.000 kg/2017, suprafaţă teren
0,70 ha, în localitatea Cotiglet.
Preţ 20.000 lei, negociabil. Tel.
0728/98-15-44. (5289)

VÂNZĂRI CASE ÎN ORADEA
 Vând casă Oradea, central,
0745/86-74-00. (5426)
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ÎNCHIRIERI
 Caut chirie ieftină garsonieră, Rogerius, etaj I-II. 0736/0895-64. (tv)

ÎNCHIRIERI SPAŢII
 Dau în chirie spaţiu comercial (casă, curte mare, magazin,
hale de producţie, curent trifazic, şoproane), acces stradă
principală. Tel. 0744/30-77-87.
(5395)

VÂNZĂRI AUTO
 Vând Dacia Break 1310,
pentru Rabla. Tel. 0771/26-0559. (T.5181)

PIERDERI
 Zdemek Service Trans
S.R.L., având J05/1223/2013,
CUI RO 32043344, pierdut certiﬁcat constatator pentru terţi. Îl
declar nul. (5435)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând nr. 1-10 macheta Dacia
1300, în ambalaj. 0745/14-3838. (T.5329)
 Vând vin şi pălincă. Tel.
0771/31-65-84. (tv)
 Vând televizoare Daewoo,
Philips şi monitor calculator +
tv. Tel. 0770/12-48-44. (T.5365)

 Vând sandale: vişiniu, alb,
negru + 1 pereche pantof negru, mărimea 35, lux, Guban,
70 lei. Tel. 0359/42-65-86.
(5430)

CUMPĂR DIVERSE
 Achiziţionez tablouri, bibelouri, altele, 0743/75-81-64.
(5162)
 Cumpăr antichităţi, tablouri,
cărţi, mobilă, obiecte populare,
sticle de sifon. 0744/12-83-06.
(T.5263)

PRESTĂRI SERVICII
 Rezolv orice problemă de
calculator, rețea (WIFI) și
cablarea acestora. Telefon
0744/61.71.03.
 Repar aragaze avantajos
la domiciliul clientului. Tel.
0259/41-61-62, 0745/22-43-73.
(5434)
 Tencuieli, gletuiri, zugrăveli,
izolaţii polistiren. Seriozitate
maximă. Tel. 0754/36-35-25.
(5407)
 Transport nisip, pietriş, mărgăritar, balast, pământ de gazon, moloz, 0740/45-16-15.
(T.5339)
 Înﬁiţare ﬁrme, P.F., contabilitate completă. Tel. 0740/14-4672. (5272)

 Angajăm şoferi-distribuitori

Primăria comunei
Husasău de Tinca,

şi gestionari. Informaţii la tel.
0728/90-81-07.
 Caut manichiuristă. Ofer opţiunea de închiriere scaun cu
PFA sau angajare pe ﬁrmă.
0745/21-37-23. (5379)

MATRIMONIALE
 Simpatică ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.5389)
 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.
Anunţ public - Depunerea
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire locuinţă
familială regim P şi împrejmuire teren”, titular: Gabor
Mîndra.
Gabor Mîndra anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
”Construire locuinţă familială
regim P şi împrejmuire teren”
propus a ﬁ amplasat în jud. Bihor, com. Nojorid, loc. Livada
de Bihor.
Informaţiile privind proiectul
propus pot ﬁ consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea,
B-dul Dacia nr. 25/A în zilele
de luni-vineri, între orele 9.0014.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul autorităţii competente pentru protecţia
mediului Bihor.
(538)

judeţul Bihor

organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant
de referent, pe durată nedeterminată din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Husasău de Tinca în data de 11.08.2017.
Condiţiile de participare:
- candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 286 din 23 martie
2011, cu modiﬁcările și completările ulterioare
a) are cetățenia română, cetățenie
a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și
domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris
și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de
exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau de unitățile
sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte
condiții speciﬁce potrivit cerințelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată deﬁnitiv
pentru săvârșirea unei infracțiuni
contra umanității, contra statului
ori contra autorității, de serviciu
sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de
fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu
excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile de participare, dosarele de concurs şi alte informaţii se
pot obţine vizualizând site-ul Monitorul Oﬁcial, la sediul instituţiei
Comuna Husasău de Tinca sau la
telefon 0259/31-28-58, persoana de
contact, Anton Mariana, secretar.
(537)

Vă aşteptăm şi în centru!

 Electrice, sanitare, încălzire
noi şi reparaţii. 0741/00-26-63.
(T.5234)
 Execut ﬁnisaje interior, exterior de înaltă calitate, prețuri
avantajoase. 0751/35-42-06.
(T.600)

ANGAJĂRI
 Angajez vânzătoare legumefructe în piaţa mare. Rog seriozitate. 0746/94-73-74. (tv.)

Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse şi achitate şi la Punctul de preluare
deschis lângă Teatrul de Stat din Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni
până vineri, între orele 9.00-18.00, şi duminica, între orele 16.00-18.00.

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 iulie 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.

