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.

Joi, 3 august 2017

 Dr. Ovidiu Gogu Cacuci şi
Felicia Sotoc mulţumeşte din
suﬂet întregii echipe medicale
din cadrul Spitalului Pelican,
care s-a ocupat cu dăruire şi
profesionalism de iubitul nostru
tată, DUMITRU CACUCI.
 Dr. Ovidiu Gogu Cacuci şi
Felicia Sotoc mulţumeşte din
suﬂet dr. BAKO GABRIEL şi
echipei medicale din cadrul
Secţiei de Nefrologie, care s-a
ocupat cu dăruire şi profesionalism de iubitul nostru tată,
DUMITRU CACUCI.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

MULŢUMIRI
 Dr. Ovidiu Gogu Cacuci şi
Felicia Sotoc mulţumeşte din
suﬂet dr. BOZU RAUL şi echipei medicale din cadrul Secţiei
de Nefrologie, care s-a ocupat
cu dăruire şi profesionalism de
iubitul nostru tată, DUMITRU
CACUCI.

S.C.CONSTRUCŢII
BIHOR S.A. ORADEA
angajează:
DULGHERI, TÂMPLARI
ŞI ZIDARI.
CERINŢE:
- diplomă de caliﬁcare,
- experienţă.
Informaţii, la telefon 0259/4175-12, 0259/41-75-13, sau la sediul ﬁrmei pe str. Berzei nr. 4,
Oradea.
Dacă aveţi un CV , îl puteţi trimite la nr. de fax 0259/41-27-16,
sau depune la sediul ﬁrmei.
(571)
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, B-dul Dacia nr.
25/A, din data de 31 IULIE 2017,
(apariţia 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, B-dul Dacia nr. 25/A, e-mail apm@apmbh.
ro, în zilele de luni –vineri, între
orele 9.00-14.00
(567)

 Vând urgent apartament 2
camere, X, et. IV, negociabil,
0747/39-41-74. (T.5768)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

 De vânzare apartament 3 camere, tip AN pe strada Henrik
Ibsen. Telefon 0721/48-03-66.
 Vând apartament cu 3 camere, într-o clădire cu 2 apartamente, în cartierul Oncea,
renovat lux, 45.000 euro. Tel.
0743/94-02-87. (T.651)

VÂNZĂRI CASE ÎN ORADEA

 Vând casă o cameră, bucătărie, baie, în centru, 0751/0503-37. (T.5759)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

 Vând casă cu 3 camere şi
grădină în loc. Peştera, preţ
12.000 euro negociabil. Tel.
0770/69-71-87,
fam.
Teuca, Oradea şi 0743/68-7397, Ramona Poduţ, Peştera.
(5676)

 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 terenuri Episcopia. Tel.
0771/71-19-90. (5466)
 Vând teren intravilan 600 mp
în Cihei, aproape de centura
din Nufărul. Tel. 0723/22-15-15.
(5645)

VÂNZĂRI-ÎNCHIRIERI SPAŢII

 Vând/închiriez hală P+1, total
1350 mp. 0359/17-53-31. (tv)

ÎNCHIRIERI SPAŢII

 Închiriez spaţiu comercial,
în Aleşd. Tel. 0724/54-98-96,
0745/18-58-65.

VÂNZĂRI AUTO

 Vând autoturism Dacia Super Nova, cu 64.000 km la
bord, de 15 ani, culoare bleo, în
stare perfectă de funcţionare.
Relaţii la telefon 0726/46-7958. (5681)
 Vând Dacia Logan an fabricaţie 2005, în stare perfectă
de funcţionare, servodirecţie, închidere centralizată, aer
condiţionat, 130.000 km, unic
proprietar, preţ 1.900 euro, negociabil. Tel. 0741/08-89-29.
(5718)

PIERDERI

 De vânzare casă 3 camere,
living, bucătărie, baie, localitatea Roşiori. Informaţii tel.
0744/85-54-89,
0770/12-0236. (5622)

 Pierdut certiﬁcat constatator
nr. 535181 din 17.09.2012, eliberat de către ORC
de pe lângă Tribunalul Bihor,
aparţinând SC OTE-BTG Petroleum SRL, CUI30667465,
J05/1541/2012. Îl declar nul.
(5748)
 Pierdut legitimaţie de transport OTL, pe numele Kecskis Zsigmond. O declar nulă.
(5757)

VÂNZĂRI TEREN

VÂNZĂRI DIVERSE

 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)

 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 elemenți calorifer din
fontă. Tel. 0729/14-46-54.
 Vând termosuri de 3 l, noi,
din inox interiorul şi exteriorul,
foarte bune pentru îngheţată
şi alte lichide. Tel. 0359/42-0439. (5749)
 Vând circular pentru tăiat
lemne, electric, în Oradea. Tel.
0771/58-87-08. (5716)

 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 set gătit elveţian, masă
demontabilă 8-10 persoane,
0359/43-72-84,
0770/10-2160. (T.5772)

 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.5771)

VÂNZĂRI MOBILĂ

bucătar, ajutor bucătar

ANGAJĂRI
Companie angajează

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

cu caliﬁcare şi experienţă.

CUMPĂR DIVERSE

Informaţii,

 Achiziţionez tablouri, bibelouri, altele, 0743/75-81-64.
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.
 Cumpăr antichităţi, tablouri,
cărţi, mobilă, obiecte populare,
sticle de sifon. 0744/12-83-06.
(T.5263)

AFACERI

 Pietrar, plachez, pavez cu
piatră. Reparaţii acoperişuri,
faţade decorative.
 Vând ţiglă Leu. 0744/11-7111. (5553)

PRESTĂRI SERVICII

 Execut zugrăveli, gletuiri, podele laminate, etc. Seriozitate
maximă. Tel. 0754/36-35-25.
(5407)
 Renovez acoperişuri şi faţade, jgheaburi, garduri. Reparaţii mici, construcţii. 0729/51-6525. (T.631)
 Execut cu polistiren interioare, copertine, foişoare, demolări, balcoane, jud. Bihor.
0799/34-98-22. (T.632)
 Repar rolete, execut plase
de ţânţari, jaluzele, 0745/5773-90. (T.645)

şi spălător vase,

la tel. 0767/87-75-04.
(574)
 Angajez muncitori în construcţii. Tel. 0741/68-02-33.
(5736)

Angajăm
operator
HANDLING Aeroportul Oradea. Cerinţe: seriozitate, responsabil, lucru în echipă, permis de conducere categoria B,
C, E, Atestat ADR, abilităţi de
operare PC, cunoştinţe medii
de lb. engleză. Tel: 0728/6369-39. CV la aviaromiasi@yahoo.com
 Căutăm persoană pentru îngrijire bolnavă, greu deplasabilă. Tel. 0743/13-29-15. (T.5715)
 Caut femeie pentru îngrijirea
unui bărbat în vârstă, deplasabil, în Oradea. Tel. 0259/47-3986. (5714)
 SC angajează stivuitorist cu
experienţă şi atestat. Informaţii
tel. 0734.66-77-77.

MATRIMONIALE

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

Vă aşteptăm şi în centru!

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 august 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.

