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.

URARE

Joi, 27 iulie 2017

 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, 1.300
mp, str. Făcliei. 0742/92-25-69.
(T.5326)
 Vând teren intravilan Alparea, cartierul nou, 1142 mp.
0753/81-37-23. (T.5327)
 Vând teren, str. Petru Hristofor, toate utilităţile, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)

 La vârsta împlinirilor toate
urările de bine şi dragostea
noastră, pentru prof. dr. Amorin – Remus Popa. Providenţa
să-ţi ﬁe călăuză şi în viitor, cu
sănătate şi îndeplinirea dorinţelor. La mulţi ani, Amorin! Părinţii fam. dr. Popa Sarmiza şi
Mitică.

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

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

ÎNCHIRIERI SPAŢII

 Vând apartament ultracentral
cu o cameră. Tel. 0722/810,719.
 Vând locuinţă cu 2 camere,
mobilată, la etajul I, aproape
de centrul civic nou! Telefon
mobil: 0049/176-472-142-69.

VÂNZĂRI CASE ORADEA
 Vând casă Oradea, central.
0745/86-74-00. (5559)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă 3 camere, anexe,
grădină 30 ari, Râpa. 0745/0056-51. (T.5602)
 Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.4243)
 Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie la cheie, Budureasa,
0741/21-47-34. (tv)
 De vânzare casă 3 camere,
living, bucătărie, baie, localitatea Roşiori. Informaţii tel.
0744/85-54-89,
0770/12-0236. (5622)

VÂNZĂRI CASE UNGARIA
 Vând casă cu grădină, 15 km
de vama Borş. 0770/15-25-80.
(T.5586)

SCHIMBURI
 Schimb locuinţă ultracentral
în Oradea, str. Jean Calvin, lângă Liceul „Iosif Vulcan”, compusă din 2 camere mari, dependinţe, pivniţă, garaj cu locuinţă
2-3 camere, singur în curte, în
Oradea. Tel. 0259/43-54-43,
0359/17-41-58. (5604)

VÂNZĂRI TEREN
 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 700 mp pentru
amatorii de pescuit, în mijlocul
naturii, lângă „Tăul Dacilor”, Hidişelu de Sus. Tel. 0723/22-1515. (5555)
 Vând terenuri Episcopia. Tel.
0771/71-19-90. (5466)
 Dau în chirie spaţiu central,
2 euro/mp, pentru persoană
juridică sau ﬁrmă cu activitate
juridică. Tel. 0770/12-67-46.
(5623)

VÂNZĂRI SPAŢII

 Vând/închiriez hală P+1, total 1.350 mp. Tel. 0359/17-5331. (tv)
 Vând/schimb spaţiu comercial, parter înalt bloc, cu terasă
Cantemir. 0755/15-22-91. (T.
5618)

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.
 Vând Aro 243, stare de funcţionare, motor Braşov, preţ
4.000 lei. Tel. 0727/36-40-35.
(5563)
 Vând autoturism Toyota Corola, din 2006, argintiu, 74.500
km, 0771/23-46-25. (T.5522)

PIERDERI

 Pierdut certiﬁcat constatator
terţi eliberat de O.R.C. Bihor
pentru Pop A. Daniel Gheorghe PFA, CUI 31776843,
F05/1471/2013. (5608)

 S.C. Briastef S.R.L. declară pierdut certiﬁcatul de înregistrare seria BN nr. 2235085
având nr. de ordine în Registrul
Comerţului J05/695/2010 şi 2
certiﬁcate constatatoare cu nr.
51500 din 28.05.2010, eliberate de O.R.C. Bihor. Le declarăm nule. (5613)
 VIF SAB S.R.L. având
J5/5/2010, C.U.I. 26371606
pierdut certiﬁcat constatator
pentru sediu social, eliberat
de O.R.C. Bihor. Îl declar nul.
(5624)
 Pierdut certiﬁcat constatator de la Punctul de lucru situat în sat Băile Felix, comuna
Sînmartin, jud. Bihor, aparţinând S.C. AUSTRIAN INVEST
S.R.L., J05/5286/94, C.U.I.
8761295 eliberat de O.R.C. Bihor. Îl declar nul. (5626)

DIVERSE
 Ofer roată nouă 145-13 anvelopă Michelin, pentru anvelopă 165-13. Tel. 0259/43-54-43.
(tv)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând miere de albine. Tel.
0741/66-23-64. (5606)
 Vând loc de veci, 3 locuri,
în Cimitirul Rulikowski. Tel.
+36/303-094-158. (T.616)
 Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti ţesute. Tel. 0359/4356-61. (5617)
 Vând lemne la
0769/67-52-54. (5625)

metru.

 Vând medalie comemorativă
în memoria lui „Roald Amundsen” din anul 1912.

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

PRESTĂRI SERVICII
 Transport nisip, pietriş, mărgăritar, balast, pământ de gazon, moloz, 0740/45-16-15.
(T.5339)
 EXECUT FORAJ PUŢ APĂ.
TEL. 0722/82-28-04. (4830)
 Instalator autorizat sanitare,
încălzire, Henco, cupru, PPR,
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T.5439)
 Repar rolete, execut plase de
ţânţari, jaluzele. 0745/57-7390. (T.611)
 Spăl, curăţ vitrine, geamuri
pentru ﬁrme şi case, 0730/2422-28. (T.612)
 Execut ﬁnisaje interior-exterior, înaltă calitate, preţuri avantajoase. 0751/35-42-06. (tv)

ANGAJĂRI

Angajăm
manipulant
marfă depozit ulei vegetal uzat. Salar 1500 lei în
mână. Detalii la telefon
0786/92-91-11. (5568)
 Angajez femeie de serviciu
pentru bănci, zonele Rogerius
şi Nufărul. Contact 0721/81-5457. (5601)
 Angajăm ajutor vopsitor,
personal pregătirea pieselor la
vopsitorie în câmp electrostatic. 0743/18-37-20. (T. 5620)
 Restaurant în Oradea angajează bucătar. Tel.: 0769/048699.

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

Administrația Bazinală de
Apă Crişuri,

cu sediul în Oradea, str. Ion
Bogdan, nr. 35, jud Bihor, organizează concurs pentru ocuparea
funcției contractuale vacante, de:
Agent hidrotehnic,
Număr posturi: 4 , din care 1
post în în cadrul Formației Sâniob, 3 posturi în cadrul Formației
Suplacu de Barcău.
Concursul se va desfășura astfel:
Proba scrisă în data de
22.08.2017, ora 10.00, la sediul
SGA Bihor, str. Atelierelor,
nr. 8, localitatea Oradea.
Interviu în data de 28.08.2017
ora 1000 la sediul SGA Bihor,
str. Atelierelor, nr. 8, localitatea
Oradea.
Pentru participarea la concursul de agent hidrotehnic candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții speciﬁce:
Studii generale/medii;
Constituie avantaj: curs caliﬁcare agent hidrotehnic.
Dosarul va cuprinde următoarele documente: cerere de înscriere la concurs/examen, adeverință de la medicul de familie,
cazier judiciar, curriculum vitae,
copie după carte de identitate, copiile documentelor care să ateste
nivelul studiilor și ale altor acte
care atestă efectuarea unor specializări, copie după carnetul de
muncă sau, după caz, adeverințe
care atestă vechimea în muncă, în
meserie.
Dosarele se depun din data
de 27.07.2017 până în data de
11.08.2017, după următorul program: Luni – Joi, orele 8.00 –
15.00, Vineri, orele: 8.00 – 13.00,
la secretariatul unității, strada
Ion Bogdan, nr. 35, Oradea.
Informații suplimentare la
secretarul
comisiei,
telefon
0259/44-20-33 int. 217.
(562)

Vă aşteptăm şi în centru!

 Cumpăr antichităţi, tablouri,
cărţi, mobilă, obiecte populare,
sticle de sifon. 0744/12-83-06.
(T.5263)
 Cumpăr loc de veci, nefolosit, în Cimitirul Municipal. Tel.
0770/19-32-46. (tv)

AFACERI
 Renovez acoperişuri, plachez, pavez, piatră, tencuieli
decorative. Vând ţiglă Leu.
0744/11-71-11. (5553)

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.

