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
 Duminică, 6 august, zi de
neuitat pentru familia noastră,
când sărbătorim aniversarea
zilei de naştere a iubitei şi idealei soţii Elena Brebinaru. La
mulţi ani cu sănătate şi fericire
alături de cei dragi. Soţul, col.
Tatar Zoltan, ﬁica Doina cu
Cristi şi fam. Ferenţi.

Sâmbătă, 5 august 2017

 Vând teren, str. Petru Hristofor, toate utilităţile, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv) Vând 982
mp, utilităţi, front 25 mp, utilităţi,
55.000 euro, 0751/24-67-80.
(tv)

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.

PIERDERI
 Manna Com Plus S.R.L.,
J05/4939/1994, CUI 6836456,
pierdut certiﬁcat constatator nr.
53862/2009, emis de O.R.C.
Bihor pentru punctul de lucru
din sat Supuru de Sus, nr. 77/A,
jud. Satu Mare. Îl declarăm nul.
(5832)

VÂNZĂRI DIVERSE

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

 Vând aparat aer condiționat,
nou, marca Orion, 600 lei. Tel.
0745/55-65-97. (659)

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

 Vând două maşini de cusut
Singer, una este industrială.
Tel. 0259/42-78-16. (tv)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
 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 JUDEŢ
 Vând casă în Totoreni, 3600
mp teren, 20.500 euro. Tel.
0770/16-12-82. (tv)

 Vând set gătit elveţian, masă
demontabilă 8-10 persoane,
0359/43-72-84,
0770/10-2160. (T.5772)
 Vând circular pentru tăiat
lemne, electric, în Oradea. Tel.
0771/58-87-08. (5716)

AFACERI

 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.)

 Transport nisip, pietriş, mărgăritar, balast, pământ de gazon, moloz, 0740/45-16-15.
(T.5339)
 Expert contabil certiﬁc bilanţuri, 150 lei. Tel. 0733/81-87-81.
(T.654)
 Rezolv orice problemă de
calculator, rețea (WIFI) și
cablarea acestora. Telefon
0744/61.71.03.

ANGAJĂRI



Cu durere în suﬂete anunţăm încetarea din viaţă a bunului şi iubitului nostru tată, socru şi bunic,
IOAN PAUL,
în vârstă de 83 ani. Înmormântarea va avea loc duminică, 6 august, în satul Lupoaia. Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace. Fiica Zoriţa cu familia şi ﬁul Dorel cu familia. (5832)



Suntem alături de voi,
Zoriţa, Dorel şi de familiile
voastre, acum când vă despărţiţi de bunul şi iubitul vostru
tată, socru şi bunic,
IOAN PAUL.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fam. Rusu, Berdea şi Vidican. (5833)

 S.C. angajează stivuitorist cu
experienţă şi atestat. Informaţii
tel. 0734/66-77-77.
 Angajăm personal pentru
hotel: femeie serviciu, cameriste, ospătare, bucătari. Tel.
0746/01-64-82. (5806)
 Restaurant în Oradea angajează bucătar. Tel.: 0769/048699.
 Angajăm ajutor în bucătărie, de preferinţă bărbat,
pentru sală de nunţi în Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/160.945.

comemorări

 Se împlinesc 40 de zile

de la dureroasa despărţire de
iubitul nostru
FLORIN BONDAR.
Parastasul de pomenire are
loc azi, 5 august, ora 18.00, la
Mănăstirea Buna Vestire din
Episcopia Bihor. Mulţumim tuturor celor care ne vor ﬁ alături
şi-i vor păstra o clipă de aducere aminte. Anca şi Alexandra.
(5797)



Duioase şi nepreţuite
amintiri împletite cu lacrimi şi
durere, retrăim acum, la împlinirea a 4 ani de la despărţirea
de dragul nostru soţ, tată, bunic
şi străbunic,
col. (r.) LADISLAU
BORBANDI.
Dragostea lui ne-a ocrotit
viaţa, a trudit pentru noi, iar
privirea lui blândă ne-a învăluit cu căldură până în ultima clipă. Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să-i ocrotească suﬂetul în
pace şi linişte, să-l ierte şi să-i
dea odihnă veşnică! Familia îndurerată. (5811)



Se împlinesc 40 de zile
de când moartea nemiloasă l-a
răpit din mijlocul nostru pe cel
care ne-a fost soţ, tată, ﬁu, frate, cumnat şi unchi,
DOREL BUNGĂU,
la numai 47 de ani. Parastasul
va avea loc duminică, 6 august,
ora 10.30, la biserica din Dicăneşti. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Soţia cu ﬁicele,
mama cu fraţii împreună cu familiile mulţumesc tuturor celor
care îi vor păstra un moment de
neuitare. (5830)

Vă aşteptăm şi în centru!

CUMPĂR DIVERSE

 Vând casă nouă, în
Cefa.
Tel.
0725/45-18-35,
00353894252250. (5833)

 Vând 15 ari loc de casă în
Podgoria şi 15 ari loc de casă,
pe str. Făcliei, 0774/62-91-45.
(tv.)

 Execut cu polistiren interioare, copertine, foişoare, demolări, balcoane, jud. Bihor.
0799/34-98-22. (T.632)

S

decese

 Vând miere de albine. Tel.
0741/66-23-64. (5830)
 Achiziţionez tablouri, bibelouri, altele, 0743/75-81-64.
(5162)

 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.

 Renovez acoperişuri şi faţade, jgheaburi, garduri. Reparaţii mici, construcţii. 0729/51-6525. (T.631)

 Vând ieftin combină frigoriﬁcă „Whirlpool, preţ 350 lei, folosită. Tel. 0753/32-37-75. (5790)

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

VÂNZĂRI TEREN

PRESTĂRI SERVICII

 Reparații rolete. Execut,
montez plase țânțari, jaluzele.
Tel. 0745/57-73-90. (T. 657)

 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.
 Caut casă, o întrețin, renovez
contra chirie Oradea. Am materiale. Tel. 0747/91-72-05. (T.
658)
 Pietrar, plachez, pavez cu
piatră. Reparaţii acoperişuri,
faţade 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 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.

