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Sâmbătă, 4 noiembrie 2017

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.

MULŢUMIRI
 Scrisoare de la un orb. În
urmă cu un an am rămas oar-

CHIRII

 Pierdut certiﬁcat constata-

 Închiriez apartament 2 camere, mobilat, utilat, pe str.
Borsecului. Tel. 0745/93 54-80.

Ionel Dorel I.I., F5/1085/2008,

VÂNZĂRI PIESE AUTO
 Vând roţi cu cauciucuri noi,
pentru iarnă, pentru Dacia şi
piese, 0768/54-46-26. (8148)

VÂNZĂRI ANIMALE
 Vând 200 oi ţurcane de ţinut.
Tel. 0745/16-11-10. (8011)
 Vând porci de carne între 130-150 kg, la preţul de
10 lei/kg. Tel. 0770/91-51-82,
0359/18-84-40. (8097)

bă. Din greşeala mea, am ajuns
recent în secţia ORTOPEDIE a
Spitalului Beiuş. Am căzut, miam rupt ambele mâini. În mod
aleatoriu le mulţumesc tuturor,
indiferent de cum se numesc,
CRISTINA,

LAURA,

GHIZI,

TAVIANA, FERI, VALENTIN,
MARIANA, DANA, AURELIA,

PIERDERI
 Pierdut certiﬁcate constatatoare de sediu şi puncte de
lucru: Nufărului, Transilvaniei şi Republicii, pentru S.C.
Ascension Prodcom S.R.L.,
J5/3278/1994, CUI 6190141. Le
declar nule. (8220)

tor de suspendare pentru Ţenţ
CUI

24239677,

eliberat

de

ORC Bihor. Îl declar nul. (8216)
 Pierdut certiﬁcat constatator
aparţinând PFA Gyorodi Cornelia Aurora, CUI 19659658,
din 01.01.2007, nr. Reg. Comerţului F05/1600/2005. Îl declar nul. (8224)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând cărucior Baby Care,
stare f. bună, roz, saltea, somieră, demontabil, suporturi laterale pt. biberoane şi accesorii,
200 lei, neg. Tel. 0749/640-907.
(tv)
 Vând lemne de foc. Tel.
0769/75-25-54. (8221)
 Vând damigene de 50 litri,
pentru vin. Tel. 0259/43-09-40.
(tv)

 Vând 4 jante de opel, dimensiune R14, cu 4 prezoane, în
stare impecabilă. Preţ: 250 lei.
Telefon: 0755.370.614.
 Donez pisici şi vând câini Ciobăneşti Carpatini. Tel:
0747/345.538.
 Vând 150 oi mame, 250 lei
bucata. Tel. 0744.130.746.
 Vând carne carcasă de oaie,
la 10 lei/kg. Tel. 0745/16-11-10.
(8012)
 Vând ţiglă veche, coame,
grinzi, coarne. Tel. 0259/42-1481. (T.8140)
 Vând două convertoare pentru încălzire cu gaz, din import,
0768/54-46-26. (T.8149)
 Vând loc de veci de 2 persoane. Tel. 0729/71-65-48.
(T.8171)
 Vând frigider, 2 compresoare, maşină spălat automată,
aragaz 4 ochiuri, 0770/14-4020. (T.7982)

Vă aşteptăm şi în centru!

pentru înaltul profesionalism,
mulţumesc domnului dr. LUIGI
SORIN VESA, iar tuturor, pentru omenie şi încurajare. Mulţumiri anticipate de la „prinţesa

 Vând două locuri de veci în
Cimitirul Municipal. Vând teren
în satul Cihei 2600 mp. Tel.
0721/18-99-13. (8147)
 Vând circular electric pentru
tăiat lemne de foc, cuşti utilate
pentru iepuri. 0752/95-03-85.
(T.905)
 Vând pălincă prune şi struguri. Tel. 0770/83-19-66. (tv)
 Vând ţuică struguri curată,
de calitate 52 grade, 0770/1612-82. (tv)
 Vând ţiglă Jimbolia tip Leu
din demolări, 65 bani/bucată.
Tel. 0726/30-72-36, 0770/5486-52. (8194)
 Vând aparat nou pentru masaj Ceragem, manual, 0721/6705-17. (tv.)

CUMPĂR DIVERSE
 Achiziţionez tablouri, bibelouri, aparate foto, ceramică
ţărănească, ceasuri, altele.
0743/75-81-64. (7330)

PRESTĂRI SERVICII
 Execut șanțuri canalizare,
săpat gradina. 0755/33-09-16.
(T. 919)
 Execut acoperișuri, fațade,
vopsitorii, reparații urgente la
acoperișuri, construcții. Tel.
0729/51-65-25. (T. 921)
 Execut tencuieli, gletuiri, izolaţii, polistiren, zugrăveli, podele laminate. Seriozitate maximă, 0754/36-35-25. (T.699)

măinilor rupte”, Rodica F., din
Câmpani.

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
 Vând apartament 3 camere,

 Tund şi stropesc pomi fructiferi. Tel. 0744/17-53-38. (8005)

et. III/IV, tip C, din cărămidă,

ANGAJĂRI

Cantemir, congelator nou, ne-

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

folosit, Arctic, 6 sertare, televizor color, aspirator, maşină

MATRIMONIALE

de spălat, paltoane piele. Tel.

 Roşcată, ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.8154)

0770/80-00-72. (909)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând/schimb casă, Hidişelu
de Jos cu apartament 3 camere, Oradea. Casa este compu-

Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse şi achitate şi la Punctul de

să dintr-o baie, living, bucătărie
la parter, 3 dormitoare şi baie la
mansardă, 65.000 euro, nogociabil. Tel. 0743/39-71-35.

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

 Vând casă Totoreni, centru,

orele 16.00-18.00.

cu 3600 mp teren, 0770/16-12-

Camera Notarilor Publici
Oradea
organizează selecție de oferte
pentru următoarele categorii de
colaboratori:
 devizist;
 șef de șantier;
 manager de proiect;
 evaluator imobiliar membru
anevar.
Relații la tel. 0259/41-94-44,
între orele 08.00 - 14.00. (785)

82. (tv)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

VÂNZARE TERENURI
 Vând teren în Grigorescu,
660 mp, utilităţi, demisol, fântână, gard. Telefon 0744/29-7169. (tv)

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 noiembrie în cotidianul „Crişana”.



 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)
 Vând teren intravilan str.
Soﬁei, 1510 mp, posibilitate
racordare apă, canalizare, curent, gaz. Tel. 0740/03-85-42,
0799/83-39-14. (900)

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.

