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 urgent apartament 2
camere, tip X, Aleea Călinului.
0747/39-41-74. (T.5412)

VÂNZĂRI CASE ÎN ORADEA

Vineri, 21 iulie 2017

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

 Vând centrală peleţi 34 kw,
preţ negociabil, 0722/31-3309; 0742/13-96-57. (5527)

 Restaurant în Oradea angajează bucătar. Tel.: 0769/048699.

VÂNZARE LIVADĂ

VÂNZĂRI MOBILĂ

 Caut manichiuristă. Ofer opţiunea de închiriere scaun cu
PFA sau angajare pe ﬁrmă.
0745/21-37-23. (5379)

 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)

ÎNCHIRIERI
 Caut chirie pe termen lung,
apartament 1-2 camere, nemobilat, preferabil Nufărul,
spre capăt. 0731/89-09-35,
0770/88-92-36. (tv)
 Închiriez garsonieră mobilată
şi utilată, situată în Rogerius.
Tel. 0744/58-68-51.(T.561)

ÎNCHIRIERI SPAŢII

 Vând casă Oradea, central,
0745/86-74-00. (5426)

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

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

PIERDERI

 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.
 Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie la cheie, Budureasa,
0741/21-47-34. (tv)

CUMPĂR CASE ÎN JUDEȚ
 Cumpăr casă mică, locuibilă, la țară, lângă Marghita. Tel.
0741/39-17-71. (606)

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 teren intravilan Alparea, cartierul nou, 1142 mp.
0753/81-37-23.
 Vând teren, str. Petru Hristofor, toate utilităţile, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)

 Pierdut certiﬁcat constatator
pentru Ardelean Ionela Florica PFA, sat Vălanii de Beiuş,
comuna Uileacu de Beiuş,
nr. 42, Bihor, CUI 28901652,
F05/1668/2011, eliberat de
ORC Bihor. Îl declar nul. (5502)
 Firma Dull SRL din Oradea, str. Primăriei nr. 34, pierdut acord de funcţionare nr.
2350/02.06.2014, eliberat de
Primăria Municipiului Oradea.
Îl declar nul. (5504)
 Pierdut certiﬁcat de înregistrare şi certiﬁcate constatatoare pe S.C. Com Poiana Florilor S.R.L., J05/729/1994, CUI
5277941. Le declar nule. (5513)

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

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

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)
 Persoană serioasă cumpără
pene. 0742/51-96-72. (5402)
 Cumpărăm pene noi şi vechi
şi nuci în coajă. Tel. 0753/5006-98. (T.5158)

AFACERI

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

PRESTĂRI SERVICII

 Tencuieli, gletuiri, zugrăveli,
izolaţii polistiren. Seriozitate
maximă. Tel. 0754/36-35-25.
(5407)
 Înﬁiţare ﬁrme, P.F., contabilitate completă. Tel. 0740/14-4672. (5272)
 Instalator autorizat sanitare,
încălzire, Henco, cupru, PPR,
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T.5439)
 Execut ﬁnisaje interior-exterior, de înaltă calitate, preţuri
avantajoase. 0751/35-42-06.
(T.600)
 Repar aragaze avantajos
la domiciliul clientului. Tel.
0259/41-61-62, 0745/22-43-73.
(5434)
 Electrice, sanitare, încălzire
noi şi reparaţii. 0741/00-26-63.
(T.5234)

 Societate comercială angajează muncitori necaliﬁcaţi şi
sudori tăietori cu experienţă.
Informaţii la telefon 0730/0170-08.
 Angajăm personal pentru
servicii de curăţenie la agenţiile BRD Oradea. Tel. 0799/0118-75.
 Firmă de construcţii straină
angajează ingineri construcţii civile, experienţă minimă,
cunoscători limba maghiară,
pentru lucrări execuţie şantiere
la Budapesta – Ungaria, condiţii avantajoase, seriozitate.
0722/39-50-26.

MATRIMONIALE

 Simpatică ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.5389)
 Domn 50 ani doresc cunoştinţă cu doamnă, relaţie serioasă. SMS 0771/12-01-56.
(T.601)

VÂNZĂRI AUTO
 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.

organizează în data de 26 august 2017, ora 10.00, concurs
pentru ocuparea unui (1) post
vacant de greﬁer arhivar, pe
perioadă nedeterminată, la Judecătoria Marghita.
Informații suplimentare pe
pagina de internet: http://portal.
just.ro/35.
(545)
Unitatea Administrativ
Teritorială Cociuba Mare
din jud. Bihor anunţă publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr. 2,3, începând cu
data de 27.07.2017 pe o perioadă
de 60 de zile, la sediul Primăriei
Cociuba Mare, conform art. 14
alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a publicității imobiliare
nr. 7/1996, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Cererile de rectiﬁcare a documentelor tehnice vor putea ﬁ
depuse la sediul primăriei și pe
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
(544)
Unitatea Administrativ
Teritorială Beiuș
din județul Bihor anunță publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 2, începând cu data de 27.07.2017,
pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei Municipiului
Beiuș, conform art. 14 alin. (1)
și (2) din Legea Cadastrului
și a publicității imobiliare nr.
7/1996, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Cererile de rectiﬁcare a documentelor tehnice vor putea ﬁ
depuse la sediul primăriei și pe
site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
(543)

Vă aşteptăm şi în centru!

 Repar rolete, execut plase de
țânțari, jaluzele. Tel. 0745/5773-90. (T.611)

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

 Spăl, curăț vitrine, geamuri, pentru ﬁrme și case. Tel.
0730/24-22-28. (T.612)

 Societate comercială vinde
beton mărunţit, concasat, la
preţ avantajos. Informaţii la telefon 0730/01-70-08.

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

 Vând circular pentru tăiat
lemne de foc, cuşti pentru iepuri, 0752/95-03-85. (5516)

 Angajăm operatori producţie, operatori logistică, ingineri,
reglori, frezori, strungari, electricieni, sculeri matriţeri, lăcătuşi mecanici. Tel. 0259/451-026/239,
email:resurse.
umane@uamt.ro.

Curtea de Apel Oradea

ANGAJĂRI

 Angajăm şoferi-distribuitori
şi gestionari. Informaţii la tel.
0728/90-81-07.

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.

