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

VÂNZĂRI AUTO

ÎNCHIRIERI

 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.

 Caut chirie pe termen lung,
apartament 1-2 camere, nemobilat, preferabil Nufărul,
spre capăt. 0731/89-09-35,
0770/88-92-36. (tv)

 Rezolv orice problemă de
calculator, rețea (WIFI) și
cablarea acestora. Telefon
0744/61.71.03.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

ÎNCHIRIERI SPAŢII

 Tencuieli, gletuiri, zugrăveli,

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

 Dau în chirie restaurant
250 mp, autorizat, 4 euro/mp.
0744/30-35-16. (T.5360)

izolaţii polistiren. Seriozitate
maximă. Tel. 0754/36-35-25.

VÂNZĂRI DIVERSE

 Transport nisip, pietriş, măr-

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 terenuri Episcopia. Tel.
0771/71-19-90. (5466)

 Vând apartament cu 2 camere, et I, bloc tip Q, în oraşul Aleşd, Cartier Şoimul, recent zugrăvit interior. Relaţii,
tel. 0259/42-80-04, dimineaţa
orele 7.00-8.00, seara 18.0019.30. (5444)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
 Vând apartament 3 camere
confort I. Tel. 0770/12-79-60.
(5465)

VÂNZĂRI CASE ÎN ORADEA
 Vând casă Oradea, central,
0745/86-74-00. (5426)
 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)
 De vânzare casă în Peștiș,
nr. 164 și 0,50 ari teren în
Aleșd, str. Dâmboviței la capăt
și 0,50 ari teren în Peștiș pe
Valea de Șinteu la capăt. Telefon: 0751/89-42-00.

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

 Vând televizoare Daewoo,
Philips şi monitor calculator +
tv. Tel. 0770/12-48-44. (T.5365)

PRESTĂRI SERVICII

(5407)
găritar, balast, pământ de gazon,

moloz,

0740/45-16-15.

(T.5339)

 Vând prosoape, feţe masă
ţărăneşti, set farfurii (18).
0359/41-74-40. (T.5398)

 Înﬁinţare ﬁrme, P.F., conta-

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

 Instalator autorizat sanitare,

 Vând vin alb şi roşu din Valea
Ierului. Tel. 0745/45-19-89. (tv)

84. (T.5439)

 Vând sandale: vişiniu, alb,
negru + 1 pereche pantof negru, mărimea 35, lux, Guban,
70 lei. Tel. 0359/42-65-86.
(5430)
 Vând mașină copt pâine
,,Cookworks” 0,7 kg., 120 lei.
0259/45-65-41. (tv.)

VÂNZĂRI MOBILĂ
 Vând canapea, 2 fotolii, măsuţă mică. Tel. 0770/10-16-65.
(T.5447)

bilitate completă. Tel. 0740/1446-72. (5272)
încălzire, Henco, cupru, PPR,
0770/10-21-60,

0359/43-72-

 Execut ﬁnisaje interior-exterior, de înaltă calitate, preţuri
avantajoase.
(T.600)
 EXECUT FORAJ PUŢ APĂ.

Titular
S.C. Multiagroﬁeld S.R.L.

anunţă publicul interesat
asupra declanşării etapei de
încadrare cf. HG 1076/2004
(actualizat) privind procedura
evaluării de mediu pentru planuri şi programe, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru
PUZ, PUD: „Înﬁinţare Fermă
de păsări de către SC Multiagroﬁeld, în loc. Ciumeghiu, jud.
Bihor”.
Prima versiune a planului
poate ﬁ consultată la sediul
APM Bihor, Oradea, B-dul Dacia 25/A, din data de 20.07.2017,
între orele 9.00-14.00.
Publicul interesat poate
transmite în scris comentarii şi sugestii până în data de
08.08.2017, la APM Bihor,
Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A,
e-mail: oﬃce@apmbh.anpm.
ro în zilele de luni-vineri, între
orele 9.00-14.00.
(541)

organizează în data de 25.07.2017,
ora 10.00, licitaţie publică deschisă pentru vânzarea unui număr
de 19 geamuri şi 13 uşi termopan
second hand, provenite de la sediul
primărie, schimbate ca urmare a
realizării lucrării de reabilitare a
clădirii. În cazul în care nu se vor
vinde toate, procedura se va repeta în ﬁecare zi de marţi, ora 10.00,
până la vânzarea tuturor articolelor.
Preţul de pornire a licitaţiei este de
40 euro/mp, plătibil la cursul zilei.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Cociuba
Mare, tel/fax 0259/31-12-32, e-mail:
primaria.cociubamare@cjbihor.ro
(542)

Electrica Serv Agenţia ISE Oradea,

cu sediul în Oradea, str. Griviţei nr. 32, vinde la licitaţie
publică în data de 26.07.2017,
ora 11.00, bunuri mobile constând în: 1 buc. autocamion
Roman, an fabricaţie 1990; 1
buc. autoutilitară Nissan Pickup, an fabricaţie 2004 şi 2
buc. automixt Peugeot Boxer,
an fabricaţie 1998.
Informaţii suplimentare se
pot ﬁ obţine la sediul AISE
Oradea, str. Griviţei nr. 32 sau
la telefon 0372/59-03-64. (539)

Vă aşteptăm şi în centru!

ANGAJĂRI
 Pensiune în Oradea angajează urgent bucătar. Tel.:
0769/048-699.
 Angajez vânzătoare legume-fructe în piaţa mare. Rog

 Achiziţionez tablouri, bibelouri, altele, 0743/75-81-64.
(5162)

 Angajăm şoferi-distribuitori

 Renovez, întreţin casă Oradea, contra chirie. Am materiale. Repar acoperişuri. 0744/1171-11. (5491)

 Domn 50 ani doresc cunoştinţă cu doamnă, relaţie serioasă. SMS 0771/12-01-56.
(T.601)

Primăria comunei
Cociuba Mare

TEL. 0722/82-28-04. (4830)

seriozitate. 0746/94-73-74. (tv.)

AFACERI

 Simpatică ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.5389)

0751/35-42-06.

CUMPĂR DIVERSE

 Cumpăr antichităţi, tablouri,
cărţi, mobilă, obiecte populare,
sticle de sifon. 0744/12-83-06.
(T.5263)

MATRIMONIALE

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)
 Angajăm personal pentru
servicii de curățenie la agențiile BRD Oradea. Tel. 0799/0118-75.

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.

