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.

VÂNZĂRI CASE ORADEA
 Vând casă în zonă centrală.
Tel. 0787/61-35-32, după ora
16.00. (6573)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă Totoreni, comuna Tărcaia, 3600 mp teren.
0770/16-12-82. (tv)
 Vând casă în Tinca, aproape
de Criş. Tel. 0748/61-07-37. (tv.)
 Vând casă în comuna Sârbi, nr. 170. Tel. 0758/29-74-91.
(5731)
 Vând casă în Sânnicolau
Român. Tel. 0772/05-47-93.
(6700)

VÂNZĂRI TEREN
 Vând 2.000 mp teren la Coada Lacului, Bihor. 0744/62-9458, 0744/76-97-32. (T.6696)
 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, str. Petru Hristofor, toate utilităţile, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
 Vând 982 mp, front 25 mp,
utilităţi, 55.000 euro, 0751/2467-80. (tv)

ÎNCHIRIERI
 Primesc în chirie două
fete, str. Nufărului nr. 21. Tel.
0757/78-52-72. (6649)
 Dau în chirie modică, unei
tinere credincioase, o cameră
la bloc cu acces la baie, bucătărie, în Rogerius. Tel. 0771/3531-04, 0359/44-28-72. (6668)

VÂNZĂRI SPAŢII
 Vând spaţiu comercial în
Oradea, central, S.M. Klein, 60
mp, 35.000 euro. 0721/32-0464. (6451)

VÂNZĂRI AUTO
 Vând Dacia Break 1310, pentru Rabla. 0771/26-05-59. (T.
6489)

Miercuri, 13 septembrie 2017
PIERDERI

 Bogdan Daniela Rodica
P.F.A. având CUI 19971748,
F05/879/2005,m pierdut CUI şi
certiﬁcat constatator cu activitatea suspendată, eliberate de
O.R.C. Bihor. Le declar nule.
(6695)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând castraveţi amari-insulină vegetală. Tel. 0768/73-0525 sau 0771/44-37-13. (758)
 Vând uşă lemn 190/95/70
şi fân. Tel. 0259/47-35-13.
(T.6624)
 Vând cazan încălzire centrală cu lemne, boiler termoelectric, stare perfectă. Tel.
0359/17-82-85. (6664)
 Vând bazin din tablă 1200
litri, 4500 litri, piese tractor
U 650, piese disc și plug românesc, scaun stomatologic
Sirona M1 complet sau piese
schimb.Tel. 0745/93-54-80.
 Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti, ţesute. Tel. 0359/4356-61. (tv.)

 Acoperișuri, reparații, prețuri
mici, țiglă, reducere 15 %, deplasări județ. 0756/86-92-56.
(745)
 Execut acoperișuri țiglă metalică/ceramică,
dulgherie,
reparații și la blocuri. 0728//6972-93. (746)
 Doamnă credincioasă doresc
să îngrijesc femei în vârstă, deplasabile. 0736/08-95-64. (tv)
 Repar rolete, jaluzele, plase de
țânțari, pervaze, recondiționez/
execut. 0745/57-73-90. (T.760)
 Instalaţii electrice noi şi reparaţii. Tel. 0741/00-26-63.
(T.6685)

ANGAJĂRI
 Angajez şofer pe dubiţă de
3,5 tone, pe comunitate, 35
euro/zi. Tel. 0748/99-80-24.
(6549)
 Societatea angajează stivuitorist cu experienţă şi atestat.
Informaţii tel. 0734/66-77-77.

CUMPĂR DIVERSE

 Societate angajează şofer
cu experienţă pentru transport
intern şi intracomunitar. Informaţii tel. 0726/28-70-15.

 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03. (tv)

 Asociaţie de Proprietari Borsecului, angajează casier cu
cunoştinţe în IT. Informaţii, la
tel. 0744/20-88-43. (6612)

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

 Cumpăr antichităţi, tablouri,
cărţi, mobilă, obiecte populare,
sticle de sifon. 0744/12-83-06.
(T.6534)
 Cumpăr pene vechi şi noi.
Tel. 0753/50-06-98. (T.6671)
 Cumpăr loc de veci, nefolosit, în Cimitirul Municipal. Tel.
0770/19-32-46. (tv)

PRESTĂRI SERVICII

 Înﬁinţare/modiﬁcare ﬁrme.
Tel. 0744/84-00-44.
 Transport nisip, pietriş, balast, mărgăritar, pământ de
gazon, moloz, 0740/45-16-15.
(6458)
 Execut tencuieli, gletuiri, izolaţii, zugrăveli, podele laminate.
Seriozitate maximă. 0754/3635-25. (T.665)
 Executăm orice lucrări de
construcţie, reducere 15%.
0752/67-92-72. (740)
 Renovez fațade, acoperișuri,
jgheaburi, garduri, foișoare,
reparații construcții. 0729/5165-25. (744)

 Angajez tractorişti, mecanici
agricoli. Tel. 0726/34-31-13.
(6648)
 Angajăm şofer distribuţie
paniﬁcaţie.
0740/15-35-65.
(6689)
 Angajez femei pentru plăcintărie. Tel. 0745/32-02-44.
(6702)

Companie
angajează
* zugrav - ﬁnisor, instalator,
şofer cat. B şi şofer cat. B+C,
salariu atractiv.
Informaţii, la tel: 0767/8775-04, între orele 8.00-18.00.
(623)

MATRIMONIALE
 Simpatică ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.5921)

 Băiat ofer masaj erotic femeilor peste 40 ani. Tel. 0754/7866-18. (T.6596)
S.C. ALEA SHOES S.R.L.,
Oradea, S. Bărnuţiu 18,
nr. 104/16.05.2017.
Declaraţie rectiﬁcativă a S.C.
Alea Shoes S.R.L., CUI RO
30050396, J5/553/2012, în perioada 07.06.2016-17.11.2016 avea
postat în str. S. Bărnuţiu un anunţ
publicitar. În urma veriﬁcărilor
efectuate a rezultat că anunţul
avea caracter menit să inducă
în eroare persoanele cărora li se
adresa. Astfel, s-a constat că s-au
încălcat prevederile art. 4 coroborat cu art. 5, lit b) din Legea
158/2008 privind publicitatea,
fapt pentru care societatea a fost
sancţionată.
Menţionăm că în perioada cercetărilor, SC Alea Shoes SRL şi-a
retras/modiﬁcat anunţul publicitar care a făcut obiectul procesului verbal nr. 24111/17.11.2016.
Extras din procesul verbal
24111/17.11.2016.
...În vitrina magazinului din
Oradea, str. S. Bărnuţiu nr. 15, în
incinta fabricii Olimpia, mesajul
publicitar: - „Încălţăminte pentru
femei la cele mai bune preţuri din
oraş.”
S.C. Alea Shoes S.R.L. nu deţine un studiu de piaţă care să
susţină aﬁrmaţia din mesajul
publicitar, motiv pentru care am
considerat că mesajul încalcă prevederile legale a art. 5, lit. b din
Legea 158/2008.
(639)
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND
DEPUNEREA SOLICITĂRII
DE EMITERE
A ACORDULUI DE MEDIU
S.C. EDILUL S.A. Beiuş,
anunţă publicul interest asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul ,,Amenajare platformă temporară pentru transfer deşeuri“,
propus a se realiza în municipiul
Beiuş, zona Pădurea Delani, nr.
cad. 102273 , judeţul Bihor.
Informaţiile privind proiectul
propus pot ﬁ consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor – Oradea, B-dul Dacia,
nr. 25/A, în zilele de luni – vineri,
între orele 09.00 – 14.00, şi la
sediul titularului din municipiul
Beiuş, str. Horea nr. 9, judeţul
Bihor.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului.
(637)

UAMT

angajează operatori presaj-sudură/
montaj, inspectori calitate, responsabili proces, ingineri proiectanţi,
reglori, sculeri matriţeri, electricieni,
strungari, achizitor, metrolog, operator măsurători 3D, laborant încercări
ﬁzico-mecanice.
Informaţii
la
0259/45-10-26,
0785/50-00-14, e-mail: resurse.umane@uamt.ro
(604)

PRIMĂRIA COMUNEI
SÎMBĂTA
anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului sistematic pentru sectorul nr. 1, începând cu data de 18.09.2017, la
sediul primăriei.
Informaţii, la telefon 0359/3250-33.
(641)
În conformitate cu prevederile articolului 4.3 aliniatul 1
din C.C.M. al SDEE TRANSILVANIA NORD SA- SDEE
ORADEA, organizează:
CONCURS EXTERN
în data de 27.09.2017, orele
10.30 la sediul SDEE Oradea pentru ocuparea a unui post de electrician pe duratǎ nedeterminatǎ
la CENTRU DE MASURA BEIUŞ – FORM. MASURA ENERGIE ELECTRICA SALONTA.
CERINŢE: - studii medii de
specialitate (electro)
Cererile de înscriere la concurs (formular tipizat) însoţite
de:
* diploma de studii;
* adeverinţa de la medicul de
familie din care să rezulte că este
apt pentru această meserie,
se vor depune la Compartimentul Gestiune Personal până
la data de 26.09.2017 inclusiv.
- examenul psihologic (care se
va face de către psihologul unităţii)
- certiﬁcatul de cazier judiciar
- declaraţie pe propie răspundere autentiﬁcată din care să rezulte că persoana nu este incompatibilă cu prevederile CCM,
vor ﬁ prezentate numai după
concurs, doar de către candidatul declarat reuşit.
Constituie avantaj: - experienţă în exploatarea instalaţiilor
electrice de MT şi JT
- permis conducător auto categoria B
Tematica şi relaţii suplimentare
se pot obţine de la Compartimentul Gestiune Personal, telefon
405710.
(640)

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 septembrie 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.

