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.

URĂRI

 Cu ocazia aniversării zilei de
naştere, îi dorim dragului nostru IOAN-MIRCEA POP (Cuşcuri), născut în Girişu de Criş,
multă sănătate, prosperitate şi
un călduros „La mulţi ani”, alături de cei dragi! Mama Silvia,
soţia Alina şi ﬁicele Andrada şi
Bianca. (841)
 Cu ocazia zilei de naştere
îi dorim celei mai iubite soţii,
mame, soacre şi bunici FLOAREA ŞANDRO, multă sănătate, fericire şi un călduros „La
mulţi ani”, din partea soţului
Nistor, ﬁicei Florica şi nepotului Bogdan, ﬁicei Nicoleta cu
familia, ﬁului Florin-Nistor cu
familia şi ﬁicei-Maica Matrona,
de la Mănăstirea Sﬁntei Cruci.
(7377)

VÂNZĂRI AP. 2 CAM.

 Vând apartament 2 camere,
etaj 2, str. Splaiul Crişanei. Te.
0770/273-987.

VÂNZĂRI IMOBILE-SPAŢII-TERENURI

 S.C. Transilvania General
Import Export S.R.L. vinde
imobil în municipiul Oradea,
str. Independenţei, nr. 5, având
suprafaţa desfăşurată de 7.153
mp, cu teren 2475 mp (fosta
Fabrică Crişu Favorit). Imobilul este amplasat în zona turistică din Centrul istoric Oradea, ultracentral, lângă Piaţa
Unirii, situat la 15 metri de o
parcare subterană cu 455 de
locuri (în lucru), cu intrare din
strada Independenţei şi acces
la pietonal, în strada Vasile
Alecsandri. Este ideal pentru amenajarea unui Complex
multifuncţional de magazine şi
servicii tip MALL, club şi clădire de birouri. Informaţii la tel.
0722/55-06-03, 0724/23-1443 şi 0259/40-72-78.
 S.C. Transilvania General
Import Export S.R.L. vinde/închiriază apartamente la casă,
str. Iosif Vulcan, nr. 10, Oradea.
Informaţii la tel. 0722/55-0603, 0724/23-14-43, 0259/4072-78.
 S.C. Transilvania General
Import Export S.R.L. vinde/închiriază spaţiu comercial, Bdul
Dacia, nr. 56, bl. U3, Oradea,
suprafaţă parter 297 şi subsol de 54 mp. Informaţii la tel.
0722/55-06-03, 0724/23-1443, 0259/40-72-78.
 S.C. Transilvania General
Import Export S.R.L. vinde/
închiriază apartament nr. 1,
compus din 2 camere, strada Constantin Noica, nr. 12,
bl. Pb12, ap. 1, cartier Nufărul, mun. Oradea, suprafaţă
utilă 48 mp. Informaţii la tel.
0722/55-06-03, 0724/23-1443, 0259/40-72-78.
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 S.C. Transilvania General
Import Export S.R.L. închiriază imobil/vinde (construcţii
şi teren), situat în Oradea, str.
Crizantemelor nr. 5, suprafaţă construită 2461 mp şi 3679
mp teren. Informaţii la tel.
0722/55-06-03, 0724/23-1443, 0259/40-72-78.
 S.C. Transilvania General
Import Export S.R.L. închiriază/vinde imobil ce poate ﬁ
folosit pentru cămin de cazare,
birouri: P+4 etaje şi mansardă,
teren aferent 287 mp, Oradea,
Şoseaua Borşului nr. 13. Tel.
0722/55-06-03, 0724/23-1443, 0259/40-72-78.
 S.C. Transilvania General
Import Export S.R.L. vinde /
închiriază în Beiuş: -casă cu
gradină, str. Pandurilor nr. 14;
- casă, str. Ioan Ciordaş, nr.
7; -apartament str. Horea nr.
32, ap. 7. Tel. 0722/55-06-03,
0722/55-07-17, 0259/40-72-78.
 S.C. Transilvania General Import Export S.R.L. vinde/închiriază teren 568 mp, str. Griviţei
nr. 34, Oradea, în Piaţa Mare
(Cetate). Tel. 0722/55-06-03,
0724/23-14-43,
0259/40-7278.
 S.C. Transilvania General
Import Export S.R.L. vinde teren ORADEA- SÎNMARTIN.
Tel. 0722/55-06-03, 0724/2314-43, 0259/40-72-78.
 S.C. Transilvania General
Import Export S.R.L. vinde/închiriază spaţiu comercial, strada Ştefan cel Mare, bloc D18,
Oradea, suprafaţă utilă 111 mp.
Informaţii la tel. 0722/55-0603, 0724/23-14-43, 0259/4072-78.

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ

 Vând casă în Tinca, cu grădină, anexe. Tel. 0359/42-48-67,
0770/11-90-28. (tv.)
 Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie, la cheie, Budureasa.
0741/21-47-34. (tv)

VÂNZĂRI TEREN

 Vând 2.000 mp teren la Coada Lacului, Bihor. 0744/62-9458, 0744/76-97-32.(T.6696)

ÎNCHHIRIERI

 Caut chirie casă la ţară,
aproximativ 30 km de oraş.
0756/62-05-45. (7376)

PIERDERI

 Pierdut carnet de sănătate
pe numele Mihnea Ioan, eliberat de medic de familie dr.
Bondici Cristina. Îl declar nul.
(7369)

 Pierdut certiﬁcat constatator, eliberat de ORC Bihor, pentru S.C. Alexrin Com
S.R.L., J05/361/2005, CUI RO
17254500, sediul în Sâmbăta
nr. 40. Îl declar nul. (7381)
 Pierdut carnet student pe
numele Mousa Saaida, eliberat
de F.M.F. Oradea. Îl declar nul.
(7388)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând pantoﬁ piele, pentru
damă, negri, 39, 140 lei, negociabil. 0743/98-48-51. (T. 857)
 Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti ţesute. Tel. 0359/4356-61. (tv)
 Vând 6 damigene de 50 litri,
pentru vin. Tel. 0259/43-09-40.
(tv)
 Vând set canapea+2 fotolii din pluş bej, 1500 lei, televizor plasmă, diagonală 127
cm, 1200 lei, ﬁltru apă marca
Espring, puţin folosit, 1500 lei.
Tel. 0743/06-86-88. (7356)

CUMPĂR DIVERSE

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

PRESTĂRI SERVICII

 Reparăm orice fel de acoperișuri și tinichigerie. Oferim
factură. Tel. 0752/67-92-72. (T.
861)
 Asigurăm transport mobilă,
mutări. Asigurăm încărcători
cu experiență. Tel. 0772/0339-90. (T. 859)
 Repar rolete, execut plase
țânțari, jaluzele. Tel. 0745/5773-90. (T. 856)
 Firmă construcții de la A la Z
execută lucrări la cererea clientului: acoperișuri din țiglă ceramică, țiglă metalică, mansarde,
jgheaburi, accesorii, tubulaturi,
sanitare, izolații carton vopsitorii, lavabil, polistiren, reparații
țiglă veche, termopane, tâmplărie. Executăm și reparații
mici. Renovări ziduri. Parchet
laminat. Transport GRATUIT
în oraș! Reducere 15% pentru
pensionari. Tel. 0774/60-5838, Bogdan. (T. 860)
 Execut acoperişuri, izolaţii,
vopsitorii, jgheaburi, reparaţii
urgente, construcţii, restaurări.
Tel. 0729/51-65-25. (T. 7285)
 EXECUT FORAJ PUŢ APĂ.
TEL. 0722/82-28-04. (4830)
 Vopsim haine din piele, pantaloni, fuste, veste. Curăţăm
velur. Str. Republicii 47. (T.7171)

Titularul COMUNA
COPĂCEL,

anunţă publicul interesat asupra
declanşarii etapei de încadrare cf.
HG. 1076/2004, privind procedura
evaluării de mediu pentru planuri
şi programe, în vederea obţinerii
avizului de mediu pentru Reactualizare Planul Urbanistic General
al comunei Copăcel, (Copăcel,
Sărand, Chijic, Surduc, Poiana-Tăşad, Bucuroaia), judeţ Bihor. Prima versiune a planului poate ﬁ
consultată la sediul A.P.M. Bihor,
Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, din
data de 09.10.2017, între orele 9.0014.00.
Publicul interesat poate transmite în scris, comentarii şi sugestii, până în data de 27.10.2017, 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.
(722)
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)

Firmă specializată produce,
montează, repară:
* jaluzele verticale, orizontale
* rulouri textil
* rulouri mansardă
* uşi pliante
* plase insecte
Oradea, Bd. Decebal 12,
tel/fax 0259/476.529, 0745/504.729

 Instalator autorizat sanitare-încălzire, Henco, Cu, PPR.
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T. 7210)
 Înﬁinţare/modiﬁcare ﬁrme.
Tel. 0744/84-00-44.
 Execut tencuieli, gletuiri, izolaţii, polistiren, zugrăveli, podele laminate. Seriozitate maximă, 0754/36-35-25. (T.699)
 Fac suc de mere din marfa
clientului. Tel. 0723/42-64-91.
(7352)

ANGAJĂRI

 Han din Mădăras angajează
bucătari și ajutor bucătar. Tel.
0259/37-34-81, 0729/06-9525. (tv)
 Societate angajează şofer
C+E, pt. transport intern cu
program
lucru
luni-vineri,
09.00-17.00 şi sofer pt. transport internaţional. Informaţii tel.
0726/28-70-15.

S.C. MISTRAVAL S.R.L.

cu sediul în Oradea, str. Căi
Ferate nr. 13
angajează un vânzător ambulant produse nealimentare
Cod Cor 952001
Selecţia se va face pe baza
c.v.-urilor depuse până la
17.10.2017. (737)
Anunț public privind decizia etapei
de încadrare

R.N.P. ROMSILVA
Direcția Silvică Bihor RA
Regia Națională a Pădurilor ROM-

SILVA Direcția Silvică Bihor RA, titular al proiectului ”Construcție linie
electrică subterană la Cantonul Silvic
Pucioasa, O.S. Săcueni”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către Agenția de Protecția Mediului Bihor: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu
se supune evaluării adecvate, în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul ”Construcție linie
electrică subterană la Cantonul Silvic
Pucioasa, OS Săcueni”, propus a ﬁ amplasat în extravilanul orașului Săcueni,
nr. Cad. 52961, U.P. II Săcueni, OS Săcueni, județul Bihor.
1. Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează pot ﬁ
consultate la sediul Agenției de Protecția Mediului Bihor din Oradea, Bd.
Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri,
între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de la
data publicării prezentului anunț, până
la data de16.10.2017.
(736)

Companie angajează
zugrav - ﬁnisor,
salariu atractiv.
Informaţii la tel. 0722/32-6091, între orele 8.00 – 18.00.
(730)

MATRIMONIALE



Roşcată, simpatică, ofer

companie la domni peste 50
ani, 0753/56-60-84. (T.6848)

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.

