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 AP. 2 CAMERE
 Apartament 2 camere, Spitalului, et. III, 39.500 euro.
0749/09-27-31. (T.8284)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
 Vând apartament 3 camere,
Decebal-Scala. Tel. 0723/2504-17. (933)

VÂNZĂRI AP. 4 CAMERE
 Apartament 4 camere, Aleea
Rogerius, et. III, 64.500 euro.
0749/09-27-31. (T.8285)

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

Vineri, 10 noiembrie 2017
 Execut acoperişuri, izolaţii,
vopsitorii, jgheaburi, reparaţii
urgente, construcţii, restaurări,
pentru pensionari 15 % reducere. Tel. 0758/37-42-79. (927)

 Restaurant în Oradea angajează bucătar. Tel.: 0769/048699.

 Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0259/41-61-62, 0745/22-43-73.
(8245)

ingineri/subingineri/maiştri

 Curăţăm sobe teracotă,
coşuri de fum, reparaţii. Tel.
0758/34-25-93,
0748/49-1896. (8225)

nică, pentru lucrări de reţele

ANGAJĂRI

la interviu. C.V. urile se pot apli-

 ANGAJĂM PERSONAL
PENTRU SERVICII DE CURĂŢENIE LA AGENŢIILE BRD
ORADEA. TEL. 0799/01-1875.

ca pe adresa de mail schipor.

MATRIMONIALE

PRESTĂRI SERVICII

 Angajez mecanic, electrician-ﬁnisor auto, în service-auto autorizat. 0722/32-22-21.
(T.8278)

 Repar rolete, plase de ţânţari, jaluzele şi execut. Tel.
0745/57-73-90. (T.8342)

 Angajez şofer profesionist,
categoria C+E, local. 0722/3222-21. (T.8279)

 Execut acoperişuri, faţade,
vopsitorii, reparaţii urgente la
acoperişuri, construcţii. Tel.
0729/51-65-25. (T. 921)

 Angajăm plăcintăreasă pentru Piaţa Obor, pentru sâmbătă
şi duminică. Tel. 0741/19-5236. (8296)

 Vând câini Ciobăneşti Carpatini, porci și vaci de reproducție.
Tel: 0747/345.538.
 Vând ţiglă veche, coame,
grinzi, coarne. Tel. 0259/42-1481. (T.8283)
 Vând două locuri de veci în
Cimitirul Municipal. Vând teren
în satul Cihei 2600 mp. Tel.
0721/18-99-13. (8147)
 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.

Vă aşteptăm şi în centru!

CHIRII
 Dau în chirie garsonieră
utilată, pe str. Vlădeasa. Tel.
0746/46-80-97. (T.929)

CUMPĂR CASĂ
 Cumpăr casă mică, locuibilă,
lângă Tinca. Tel. 0741/39-17-71.
(936)

VÂNZĂRI UTILAJE
 Vând tractor 550, stare bună
de funcţionare. Hotar 275, tel.
0734/80-04-88. (T.913)

OFERTE ANIMALE

Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse şi achitate

Stat din Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni

PIERDERI

până vineri, între orele 9.00-18.00, şi duminica,

şi la Punctul de preluare deschis lângă Teatrul de

 S.C. BURAN S.R.L., având
CUI 22518985, J5/256/2007,
pierdut CUI şi certiﬁcate constatoare pentru sediu şi terţi.
Le declar nule. (8304)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând damigene de 50 litri,
pentru vin. Tel. 0259/43-09-40.
(tv)
 Vând ţiglă Jimbolia tip „Leu”
din demolări, 65 bani/bucată.
Tel. 0726/30-72-36, 0770/5486-52. (8194)

în

domeniul construcţii/instalaţii,
pentru

construcţie

hidroteh-

telecomunicaţii. Salariul şi beneﬁciile postului se vor negocia

oana@vertatel.ro, tel. 0733/3033-49.



Roşcată,

ofer

companie

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

S.C. COMPANIA DE
APĂ ORADEA S.A.

îşi anunţă consumatorii că, în
ziua de marţi 14.11.2017, datorită
lucrărilor de execuţie a unui nou
branşament de apă pe strada Moscovei, lucrare executată de către
antreprenorul SC GLOBAL SERV
SRL, furnizarea apei potabile se va
întrerupe total, între orele 09.00 şi
17.00. Vor ﬁ afectaţi consumatorii
situaţi pe străzile: Moscovei, Teatrului, Academiei şi George Bariţiu.
Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest
interval de timp. Ne cerem scuze
pentru inconvenientele provocate,
iar în cazul în care la repunerea în
funcţiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deﬁcienţe în
parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi
orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de
telefon 0259/430-928 sau 0359/410203.
(805)

ANUNŢ –RIDICARE
SUME

 Căţeluşi simpatici, gratuit,
pentru stăpâni iubitori de animale. 0740/17-83-26. (8235)

 Pierdut certiﬁcat constatator pentru sediul social al S.C.
Livavi S.R.L., J05/1556/2010,
CUI RO 27779175, eliberat de
ORC Bihor. Îl declar nul. (8315)

 S.C. Germania angajează

între orele 16.00-18.00.

Societatea Agricolă “Bihorul” Arpăşel anunţă membrii
societăţii că pot ridica sumele cuvenite din lichidare de la
Oﬁciul Poştal nr. 1 Oradea, str.
Roman Ciorogariu, nr. 12, jud.
Bihor, în termen de 30 de zile,
începând cu data de 07.11.2017.
(804)

HESPERISAXER S.R.L.

cu sediul în Salonta, str. Mircea cel Bătrân, nr. 38
angajează:
* 2 manipulanţi mărfuri,
cod COR 933303.
Selecţia se va face pe baza
C.V.-urilor depuse până la 13
noiembrie 2017.
(800)
MARISFLOR SERV IMPEX S.R.L.
cu sediul în Oradea, str. Constantin Noica, nr. 15 angajează:
* 1 şofer autocamion de
mare tonaj, cod COR 833201.
Selecţia se va face pe baza
C.V.-urilor depuse până la 13
noiembrie 2017.
(801)
PRIMĂRIA COMUNEI BOIANU-MARE, JUDEŢUL BIHOR
ANUNŢĂ
Concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiilor vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Contabilitate şi
consilier, clasa I, grad profesional
debutant, Compartiment urbanism
din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei BoianuMare.
Programat la data de 12.12.2017,
ora 10.00, proba scrisă.
Locaţie desfăşurare concurs:
Sediul Primăriei Comunei Boianu
Mare, nr. 52, Judeţul Bihor.
Dosarele de înscriere la concurs
se depun în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul Oﬁcial al României, partea a-III-a, la
sediul Primăriei Comunei Boianu
Mare, Judeţul Bihor, până la data
de 29 noiembrie 2017.
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modiﬁcările şi completările ulterioare.
Condiţii speciale: pentru funcţia
vacantă de consilier, clasa I, grad
profesional asistent, Compartiment
Contabilitate:
- studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul ştiinţe –
economice;
- vechime în specialitatea studiilor de minim 1 an.
Condiţii speciale: pentru funcţia
vacantă de consilier, clasa I, grad
profesional debutant, Compartiment Urbanism :
- studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul protecţia
mediului.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Comunei
Boianu Mare, nr. 52, Judeţul Bihor,
telefon 0359/46-68-99, e-mail primaria.boianumare@cjbihor.ro.
Persoana de contact : Chiș Cristina – secretar al Comunei BoianuMare.
(793)

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 noiembrie 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.

