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 APARTAMENTE
 Vând apartament ultracentral
cu o cameră. Tel. 0722/810.719.

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
 Vând casă cu grădină, sat
Cristur nr. 126. 0766/31-31-83.
(6921)

VÂNZĂRI TEREN
 Vând 982 mp, front 25 m, utilităţi, 55.000 euro, 0751/24-6780. (tv)
 Vând teren 800 mp, front
22 m, Nojorid, 25.000 euro.
0770/15-38-05. (tv)

ÎNCHIRIERI
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PRESTĂRI SERVICII

 Roşcată, simpatică, ofer

 Execut acoperişuri, izolaţii,
vopsitorii, jgheaburi, reparaţii
urgente, construcţii, restaurări.
Tel. 0729/51-65-25.

companie la domni peste 50

 Înﬁinţare/modiﬁcare ﬁrme.
Tel. 0744/84-00-44.

ilor peste 40 ani. Tel. 0754/78-

 Vopsim haine din piele, pantaloni, fuste, veste. Curăţăm
velur. Str. Republicii 47. (T.7171)
 Instalator autorizat sanitare-încălzire, Henco, Cu, PPR.
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T. 7210)
 Acoperişuri de la A la Z, preţuri mici, 15 % reducere. Reparaţii de urgenţă. Ne deplasăm
oriunde. 0752/77-81-92. (836)
 Servicii contabilitate complete. Înﬁinţări ﬁrme, P.F.A., II. Tel.
0740/14-46-72.(T.786)

ANGAJĂRI
 Restaurant în Oradea angajează bucătar. Tel.: 0769/048699.
Angajăm vulcanizator auto,
salarizare
atractivă.
Tel.
0749/61-15-92. (7321)

MATRIMONIALE
 Doresc cunoștință doamnă,
vârsta 55-65 ani, fără obligații.
Tel. 0747/61-62-78. (T. 848)

 Primim în chirie tânăr(ă),
elev(ă) sau student(ă). Tel.
0744/47-90-00. (T.7294)

ani, 0753/56-60-84. (T.6848)
 Băiat ofer masaj erotic feme66-18. (T.7141)
Primăria Municipiului
Oradea

S.C. POINT SOLUTION
CENTER S.R.L.
cu sediul în Oradea, str. Ovidiu
nr. 1/CVIII, jud. Bihor
angajează un manipulant marfă COD COR 933303.
Selecţia se va face pe baza c.v.urilor depuse până la 16.10.2017.
(723)

cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii
nr.1, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea
vânzării, în baza Legii 550/2002, a
unui spaţiu cu altă destinaţie decât
aceea de locuință, situat în Oradea, Piața 1 Decembrie nr.1, înscris în CF nr.95662/Oradea,cu nr.
topo.1986/1/a.
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 10.10.2017 –
27.10.2017, ora 9.00, se vor depune
la Primăria Municipiului Oradea,
Sala Ghişeelor, la ghişeul nr. 9,
documentele de caliﬁcare de către
potenţialii ofertanţi, conform caietului de sarcini pus la dispoziţie de
către organizatorul procedurii;
- şedinţa de licitaţie publică cu
strigare şi adjudecarea va avea loc
la data de 27.10.2017, ora 12.00, în
prezenţa comisiei de vânzare şi a
reprezentanţilor ofertanţilor

Primăria Municipiului Oradea cu sediul în Oradea,
P-ţa Unirii nr. 1, organizează licitaţie publică deschisă cu
ofertă în plic închis pentru închirierea unui chioşc alimentar din
incinta Sălii Sporturilor Antonio
Alexe, situat în Oradea, str. Cazaban, nr. 3.
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 10.10.2017 –
19.10.2017, ora 9.00, se vor depune la Primăria Municipiului
Oradea, Sala Ghişeelor, la ghişeul nr.7, documentele de caliﬁcare de către potenţialii ofertanţi,
conform caietului de sarcini pus
la dispoziţie de către organizatorul procedurii;
- şedinţa de licitaţie publică cu strigare şi adjudecarea va
avea loc la data de 19.10.2017,
ora 13.00, în prezenţa comisiei
de licitație şi a reprezentanţilor
ofertanţilor.

Documentele de caliﬁcare necesare pentru participarea la licitaţie
se găsesc pe site-ul www.oradea.ro,
secţiunea Licitații.
(727)

Documentele de caliﬁcare necesare pentru participarea la licitaţie se găsesc pe site-ul www.
oradea.ro, secțiunea Licitații.
(724)

Vă aşteptăm şi în centru!

ÎNCHIRIERI SPAŢII
 De închiriat spaţiu comercial
60 mp, B-dul Ştefan cel Mare.
Tel. 0760/06-21-23.(7127)

VÂNZĂRI AUTO

 Vând Audi A4, 1,9 TDI, an
2001, stare bună. Pret 2000
euro. Tel. 0744.797.874.

PIERDERI
 Pierdut certiﬁcate constatatoare în original, pentru PFA
Jurcuţ Viorel-topograf, CIF
26397428. Le declar nule.
(7326)
 S.C. Teodav S.R.L. având
J05/335/2011, pierdut certiﬁcat
constatator pentru punctul de
lucru din Băile Felix, Calea Beiuşului nr. 8. Îl declar nul. (7320)

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.

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând 150 oi mame, 250 lei
bucata. Tel. 0744.130.746.
 Vând 6 damigene pentru vin,
50 litri. Tel. 0259/43-09-40. (tv)
 Vând 2 convectoare pe gaz,
stare bună de funcţionare.
0766/31-31-83. (6922)

CUMPĂR DIVERSE
 Achiziţionez tablouri, bibelouri, aparate foto, ceramică
ţărănească, ceasuri,
altele.
0743/75-81-64. (7330)
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03. (tv)

Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă Oradea

cu sediul în Oradea, str. Republicii
nr. 37 organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale
vacante:
În data de 01.11.2017, concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante
brancardieri:
- 2 posturi brancardieri la Bloc operator Staționar I,
- 1 post brancardier la Secția Clinică
Cardiologie - Unitatea de Supraveghere
şi Tratament Avansat al Pacienţilor
Cardiaci Critici,
-1 post vacant brancardier la Biroul
internări-externări,
În data de 02.11.2017, concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante
de inﬁ rmiere debutante:
-1 post inﬁrmieră debutantă la Secția
Clinică Medicină Internă I,
-1 post inﬁrmieră debutantă la Secția
Clinică Neurologie,
-1 post inﬁrmieră debutantă la Bloc
Operator Staționar III,
-1 post inﬁrmieră debutantă la Camera de gardă obstetrică-ginecologie
–Staționar III,
-1 post vacant inﬁrmieră debutantă
la Sterilizare –Punct de lucru Staționar
III.
În data de 07.11.2017, concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante
de îngrijitoare:
- 1 post îngrijitoare la Secția Clinică
Medicină Internă I,
- 2 posturi îngrijitoare la Secția Clinică Chirurgie Generală II,
- 1 post îngrijitoare la Laboratorul
de Angiograﬁe, Cateterism cardiac și
Cardiologie intervențională,
- 1 post îngrijitoare la Secția Clinică
Obstetrică-Ginecologie III,
- 1 post îngrijitoare la Laboratorul
de Radiologie și Imagistică medicală.
În data de 20.11.2017, concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante
de inﬁ rmiere:
- 1 post inﬁrmieră la Secţia Clinică
Medicină Internă I,
- 2 posturi inﬁrmieră la Secţia Clinică Neurologie,
- 1 post inﬁrmieră la Secția Clinică
Cardiologie –Compartiment Cardiologie intervențională,
- 2 posturi inﬁrmieră la Secția Clinică Chirurgie generală I-Compartiment chirurgie cardio-vasculară,
- 2 posturi inﬁrmieră la Secția Clinică Urologie,
- 1 post inﬁrmieră la Secția Clinică
Obstetrică-Ginecologie III,
- 1 post inﬁrmieră la Sterilizare.
În data de 21.11.2017, concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante
de registratori medicali:
- 2 posturi registrator medical la
Biroul de evaluare şi statistică medicală.
Depunerea dosarelor: în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării.
Bibliograﬁa şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere se
aﬁşează la sediul instituţiei şi pe pagina
de internet www.spitaljudetean-oradea.
ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine
la Serviciul R.U.N.O.S., str. Republicii
nr. 37, et. III, cam. 37, tel. 0259/43-7750, int. 111.

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 octombrie 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.

