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.

Luni, 31 iulie 2017
PIERDERI

 Transport nisip, pietriş, măr-

 Societatea O.K. SERVCOM
S.R.L. Oradea, str. Zaharia Stancu, nr. 8, jud. Bihor,
J5/2041/1991, C.U.I. 63963 declară pierdut certiﬁcatul constatator nr. 32127 din 30.06.2016
emis de O.R.C. Bihor. Îl declarăm nul. (5621)

găritar, balast, pământ de ga-

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

 Pierdut portofel cu acte: carte
de identitate, card de sănătate,
card CEC Bank, legitimaţie călătorie OTL, pe numele Pustan
Ion. Rog găsitorul să le restituie la adresa din acte, contra recompensă. Tel. 0259/47-29-61.
(5659)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

VÂNZĂRI DIVERSE

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

 Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.4243)

 Vând loc de veci, 3 locuri,
în Cimitirul Rulikowski. Tel.
+36/303-094-158. (T.616)

 Vând casă 3 camere, anexe,
grădină 30 ari, Râpa. 0745/0056-51. (T.5602)

VÂNZĂRI MOBILĂ

 Vând casă cu grădină, Cristur nr. 126, com. Abrămuţ,
0259/36-32-79. (T.5545)

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 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)
 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)

ÎNCHIRIERI SPAŢII
 Dau în chirie spaţiu central,
2 euro/mp, pentru persoană
juridică sau ﬁrmă cu activitate
juridică. Tel. 0770/12-67-46.
(5623)

 Vând urgent canapea, 2 fotolii şi măsuţă. Tel. 0770/10-1665. (T.5617)

S.C. GURRA
PRIZRENI S.R.L.

ţii mici, construcţii. 0729/51-65-

cu sediul în Salonta, str. Victor
Babeş, nr. 2, jud. Bihor, angajează 6 ambalatori manuali, COD
COR 932101.
Selecţia se va face pe baza C.V.urilor depuse până la data de 03.
08.2017.
(563)

25. (T.631)

 SOCIETATE COMERCIALĂ

 Execut cu polistiren interi-

ANGAJEAZĂ INGINER CON-

zon,

moloz,

0740/45-16-15.

(T.5339)
 Renovez acoperişuri şi faţade, jgheaburi, garduri. Repara-

oare, copertine, foişoare, demolări, balcoane, jud. Bihor.
0799/34-98-22. (T.632)
 Repar aragaze avantajos
la

domiciliul

clientului.

Tel.

STRUCTOR CU EXPERIENŢĂ, PENTRU LUCRĂRI DE
DEMOLARE ŞI LUCRĂRI DE
TERASAMENTE. INFORMA-

0259/41-61-62, 0745/22-43-73.

ŢII LA TELEFON 0730/01-70-

(5434)

08.

ANGAJĂRI
 Angajăm ajutor vopsitor,
personal pregătirea pieselor la

MATRIMONIALE
 Simpatică ofer companie

vopsitorie în câmp electrosta-

la domni peste 50 ani. Tel.

tic. 0743/18-37-20. (T. 5620)

0753/56-60-84. (T.5389)

Titular UAT COMUNA
VÂRCIOROG, cu sediul în
Vârciorog. nr. 104, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare cf. H.G.
1076/2004 privind procedura
evaluării de mediu pentru planuri
şi programe, în vederea obţinerii
avizului de mediu pentru PUZ
CANALIZARE ȘI STAȚIE DE
EPURARE ZONALĂ, COMUNA VÂRCIOROG, JUDEȚUL
BIHOR.
Prima versiune a planului poate ﬁ consultată la sediul A.P.M.
Bihor, Oradea, bd. Dacia, nr.
25/A din data 31 IULIE 2017,
(apariţiei primului anunţ) între
orele 9.00–14.00.
Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până în data de 18 AUGUST 2017 (în termen de 15 zile
calendaristice de la data publicării celui de-al doilea anunţ), la
A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia,
nr. 25/A, e-mail apm@apmbh.
ro în zilele de luni –vineri, între
orele 9.00-14.00.
(567)

Vă aşteptăm şi în centru!

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

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

PRESTĂRI SERVICII
 Execut zugrăveli, gletuiri, podele laminate, etc. Seriozitate
maximă. Tel. 0754/36-35-25.
(5407)
 Instalator autorizat sanitare,
încălzire, Henco, cupru, PPR,
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T.5439)

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.

