12 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 GARSONIERĂ
 Vând garsonieră central, lângă Biserica Emanuel. 0755/7547-31. (tv)
 Vând garsonieră în Sînmartin, etaj III, 25.000 euro, negociabil. 0743/15-55-34, 0744/6474-08. (7814)

CUMPĂRĂRI APARTAMENTE
 Cumpăr apartament 2 camere în Oradea, Nufărul, Velenţa.
0743/15-55-34,
0744/64-7408. (7813)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
 Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie, la cheie, Budureasa.
0741/21-47-34. (tv)
 Vând casă Totoreni cu 3.600
mp teren, în centru. 0770/1612-82. (tv)
 Vând urgent casă în Roşiori:
3 camere, living, bucătărie,
baie, pivniţă, grădină cu pomi
fructiferi, curte şi intrare pentru
maşină. Casa deţine şi instalaţie de încălzire. Informaţii la tel.
0744/85-54-89, 0745/59-6449. (7580)
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VÂNZĂRI PIESE/ACCESORII AUTO

 Vând convenabil 4 buc. roţi
Peugeot 106, cu anvelope
de iarnă. Tel. 0745/26-36-82.
(7889)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând vitrină cu 4 uşi, dormitor, congelator cu 3 sertare,
maşină de spălat, televizor. Tel.
0758/64-37-09. (7888)
 Vând baloţi de lucernă şi fân,
loc. Săcădat 399, 0756/51-2948. (T.7477)
 Vând damigene de 50 litri,
pentru vin. Tel. 0259/43-09-40.
(tv)
 Vând ţuică de struguri curată,
de calitate, 52 grade. 0740/1357-90. (tv)
 Vând aparat sudură şi robot
pornire, canapea extensibilă, 5
scaune plastic + masă, 4 canistre, joagăr, masă cornier, proﬁl
T - 6 m, 11 m ţeavă galvanizată.
Tel. 0770/15-28-32. (7573)
 Vând ţiglă veche, coame,
grinzi, coarne. Tel. 0259/42-1481, după ora 15.00. (T.7885)
 Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti ţesute. Tel. 0359/4356-61. (tv)

CUMPĂR DIVERSE

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

DIVERSE

 Ofer gratuit 3 calorifere din
fontă. Tel. 0770/14-01-56.
(7905)

 Vând gunoi de oaie bio, cu
certiﬁcat pe ruta Tinca. Avem
utilaj de încărcare. Info telefon
0774/481-582, preferabil seara,
sau lăsaţi mesaj şi vă contactăm.
 Donez pisici şi vând câini Ciobăneşti Carpatini. Tel:
0747/345.538.
 Gratuit căţeluşi simpatici, pentru stăpâni buni. Tel.
0740/17-83-26. (T.7907)

PRESTĂRI SERVICII
 Execut acoperișuri, reparații
de toamnă, case, blocuri,
construcții, renovări, 0729/5165-25. (T.889)
 Repar rolete, execut site
pentru uși, geamuri, jaluzele,
0745/57-73-90. (T.890)
 Acoperişuri la preţuri mici, reducere 15 %. Ne deplasăm oriunde. 0752/77-81-92. (T.871)
 Înﬁinţare/modiﬁcare ﬁrme.
Tel. 0744/84-00-44.
 Reparăm orice fel de
acoperișuri și tinichigerie. Oferim factură. Tel. 0752/67-92-72.
(T. 861)
 Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0259/41-61-62, 0745/22-43-73.
(7234)

ANGAJĂRI
 S.C. angajează şofer mare
tonaj şi mecanici. Relaţii la
tel. 0725/70-61-62, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 84, Oradea.
(7146)

Vă aşteptăm şi în centru!

VÂNZARE TERENURI
 Vând teren în Grigorescu,
660 mp, utilităţi, demisol, fântână, gard. Telefon 0744/29-7169. (tv)
 Vând 982 mp, front 25 m,
utilităţi, 55.000 euro, 0751/2467-80. (tv)

 Vând teren 15 ari loc de casă
în Podgoria şi 15 ari loc de
casă pe str. Făcliei, 0774/6291-45, 0770/12-34-60. (tv)

 Închiriez apartament 2 camere, str. Borsecului.Tel. 0745/9354-80.
 Caut chirie casă la ţară,
aproximativ 25 km de oraş,
0756/62-05-45. (T. 7910)

VÂNZĂRI SPAŢII
 Vând spaţiu comercial în
Oradea, central, S. M. Klein, 60
mp, 35.000 euro, negocaibil.
0721/32-04-64. (7806)

 Angajez şofer C, E, cu experienţă, mecanic auto. 0722/3222-21. (T.7821)

LICITAŢII
 B.E.J. BUCUREAN IOAN,
în dosarul 222/2017 vinde la
licitaţie publică în data de 27
octombrie 2017, ora 9.30, Oradea, str. Libertăţii 12, următoarele bunuri: oglindă ramă - 1
buc. - 350 lei; corp cu 4 sertare - 2 buc. - 420 lei/buc; corp
cu 3 sertare - 1 buc. - 350 lei,
canapea, - 2 buc. - 550 lei/buc;
oglindă cu 8 sertare - 1 buc. 450 lei, panou cu apă şi leduri –
1 buc. - 1.250 lei; birou cu bule
de aer – 1 buc. - 750 lei; panou
cu leduri – 1 buc. - 900 lei, panou cu leduri, 4 corpuri – 2 buc.
- 1.100 lei/buc. Cei interesaţi
să consemneze 10 % din preţ
la dispoziţia B.E.J. Bucurean
Ioan, până cel târziu la termenul de vânzare. (7927)

MATRIMONIALE
 Simpatică ofer companie la
domni peste 50 ani, 0753/5660-84. (T.7479)
Liceul Vocaţional Pedagogic ,,Nicolae Bolcaş” BEIUŞ
anunţă scoaterea la concurs
Denumirea postului:
1 (un) post de îngrijitoare
pe perioadă determinată.
Concursul va avea loc în data
de 10 noiembrie 2017.
Anunţul a fost publicat şi în
Monitorul Oﬁcial al României,
partea a-III-a.
Pentru informaţii suplimentare, telefon 0259/32-25-29.
(760)

angajează zugrav ﬁnisor și instalator,
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.

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

Compania DRÄXLMAIER
Satu Mare
lansează
procedura
de
achiziție pentru servicii de
catering. Condițiile de participare și caietul de sarcini vor ﬁ
comunicate în urma unei solicitări scrise trimise la adresa
de e-mail: pop.andradadiana@
draexlmaier.de.
Termen de înscriere: 25 octombrie 2017.
Informații suplimentare:
+40361732435; pop.andradadiana@draexlmaier.de (750)

PRIMĂRIA COMUNEI
CÎMPANI

anunţă organizarea unor licitaţii publice deschise cu strigare, în ziua de 7 noiembrie 2017,
începând cu ora 10,00, la sediul
primăriei, pentru vânzarea unor
parcele de teren astfel:
- suprafaţa de 184 mp, identiﬁcat cu nr. cad. 50204 din CF
50204 Nucet,
- suprafaţa de 191 mp, identiﬁcat cu nr. cad. 50205 din CF
50205 Nucet,
- suprafaţa de 197 mp, identiﬁcat cu nr. cad. 51374 din CF
51374 Nucet,
- suprafaţa de 197 mp, identiﬁcat cu nr. cad. 51399 din CF
51399 Nucet, situate în Satul de
vacanţă Vârtop, oraş Nucet.
Informaţii suplimentare la
tel. 0359/17-07-59, sau la sediul
primăriei.
(758)

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA BORŞ anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul: “Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în
satele comunei Borş, judeţul Bihor”, propus a ﬁ amplasat în comuna Borş, satele Borş, Sântion,
Santăul Mic şi Santăul Mare.
Informaţiile privind proiectul
propus pot ﬁ consultate la sediul
autorităţii competente pentru
protecţia mediului Oradea, bd.
Dacia, nr. 25/A şi la sediul Comunei Borş (Primărie), comuna
Borş, str. Principală, nr. 200,
judeţul Bihor, în zilele de lunivineri între orele 9.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia
mediului Oradea, bd. Dacia nr.
25/A.
(759)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

CHIRII
 Dau în chirie apartament
o cameră, mobilat, utilat, Calea Aradului. 0731/32-22-21.
(T.7822)

 Service auto angajează electrician, ﬁnisor, tinichigiu, mecanic, şofer C, E. 0722/32-22-21,
0731/32-22-21. (T.7823)

Companie

 Vând teren 800 mp, front
22 m, Nojorid, 25.000 euro.
0770/15-38-05. (tv)
 Vând teren, str. Petru Hristofor, toate utilităţile, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)

 Restaurant angajează bucătar. Tel.: 0769/048-699.

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.

