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.

URĂRI
 Cu prilejul împlinirii a 60 de
ani îi dorim lui VASILE DALE
„La mulţi ani!”, sănătate, bucurii
şi numai bine. Cu mult drag, soţia, copiii, cu familiile lor, familia
Bîtea şi familia Blaj. (5640)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
 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 în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.4243)
 Vând casă cu grădină, Cristur nr. 126, com. Abrămuţ,
0259/36-32-79. (T.5545)
 Vând casă nouă, Cefa, 6
dormitoare, 2 băi, bucătărie, sufragerie, 15 ari teren,
55.000 euro. Accept şi variante. Tel. 0725/45-18-35,
00353894252250. (5610)

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 teren intravilan Alparea, cartierul nou, 1142 mp.
0753/81-37-23. (T.5327)
 Vând teren intravilan, Beiuş,
15 euro/mp, negociabil. Tel.
0724/24-95-55. (5337)
 Vând teren, str. Petru Hristofor, toate utilităţile, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
 Vând 982 mp, utilităţi, front
25 mp, 55.000 euro, 0751/2467-80. (tv)

ÎNCHIRIERI
 Închiriez garsonieră mobilată
şi utilată, situată în Rogerius.
Tel. 0744/58-68-51. (T.561)

VÂNZĂRI SPAŢII
 Vând/schimb spaţiu comercial, parter înalt bloc, cu terasă
Cantemir. 0755/15-22-91. (T.
5618)

VÂNZĂRI PIESE AUTO
 Vând piese auto Citroen
BX19, pompă injecţie, electromotor, far faţă, stopuri spate,
ambreiaj cu placă de presiune,
capotă faţă. Tel. 0748/13-8040. (5633)

PIERDERI

 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)

 Am pierdut certiﬁcat de înregistrare emis de ORC Bihor, B
2232151 şi certiﬁcate constatatoare pentru sediu şi ambulant pentru SC Lungu & Forvila
Sport SRL, J05/4620/94, CUI
6618966. Le declarăm nule.
(5659)

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

VÂNZĂRI DIVERSE

AFACERI

 Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti ţesute. Tel. 0359/4356-61. (5617)

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

 Vând lemne la
0769/67-52-54. (5625)

metru.

 Vând centrală peleţi 34 kw,
preţ negociabil, 0722/31-3309; 0742/13-96-57. (5527)
 Vând selector cereale S.U.
5 acţionat de motor electric.
0745/98-34-89. (5658)

VÂNZĂRI MOBILĂ
 Vând dormitor lemn masiv,
1.600 lei, sufragerie 3 corpuri, stare foarte bună, 1.600
lei, vană jacuzzi puţin folosită,
chiuvetă 1000x470 cu dulap
suspendat, nouă, 1.100 lei. Tel.
0748/13-80-40. (5632)

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

 Cumpărăm pene noi şi vechi
şi nuci în coajă. Tel. 0753/5006-98. (T.5158)

PRESTĂRI SERVICII

 Execut ﬁnisaje interior-exterior, înaltă calitate, preţuri avantajoase. 0751/35-42-06. (tv)
 Renovez acoperișuri și
fațade, jgheaburi, garduri,
reparații
mici,
construcții,
0729/51-65-25. (T.631)
 Execut cu polistiren interioare, copertine, foișoare, demolări, balcoane, jud. Bihor,
0799/34-98-22. (T.632)

ANGAJĂRI

 Electrice, sanitare, încălzire,
noi şi reparaţii. Tel. 0741/00-2663. (T.5584)

 Angajez femeie de serviciu
pentru bănci, zonele Rogerius
şi Nufărul. Contact 0721/81-5457. (5601)

 Repar aragaze avantajos
la domiciliul clientului. Tel.
0259/41-61-62, 0745/22-43-73.
(5434)

 Angajăm ajutor vopsitor,
personal pregătirea pieselor la
vopsitorie în câmp electrostatic. 0743/18-37-20. (T. 5620)

 Instalator autorizat sanitare,
încălzire, Henco, cupru, PPR,
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T.5439)

 Societate comercială angajează şofer, bărbat pentru distribuţie în Oradea. Relaţii la tel.
0259/43-15-38, 0740/13-87-96.
(5653)

 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)

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

Vă aşteptăm şi în centru!

 Pierdut certiﬁcat de înmatriculare şi certiﬁcat constatator
privind activităţile desfăşurate
de S.C. Gal&Partners Cons Int
S.R.L., având CUI 18268007,
nr. înmatriculare J05/19/2006.
Le declarăm nule.
 Pierdut certiﬁcat de înregistrare şi certiﬁcate constatatoare emise de O.R.C. Bihor pentru S.C. BANDI RUPI S.R.L. Le
declar nule. (5642)
 Am pierdut certiﬁcat constatator de autorizare sediu şi
terţi pentru societatea Frumuseţe Nova SRL, J05/810/2010,
CUI 17463220. Se declară nul.
(5647)
 S.C. Leadcom S.R.L.
având
J05/619/2002,
CUI
RO14719651 pierdut certiﬁcate
constatatoare pentru sediu şi
terţi, eliberate de ORC Bihor.
Le declar nule. (5652)

 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.)

Vineri, 28 iulie 2017

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.

