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 CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă în Tinca, lângă Criş. Tel. 0748/61-07-37.
 Vând/schimb casă, Hidişelu
de Jos cu apartament 3 camere, Oradea. Casa este compusă dintr-o baie, living, bucătărie
la parter, 3 dormitoare şi baie la
mansardă, 65.000 euro, nogociabil. Tel. 0743/39-71-35.
(T.951)

VÂNZĂRI CASE ÎN UNGARIA
 Vând casă în Ungaria,
aproape de vama Borş. Tel.
0745/50-44-14,
0770/15-2580. (T. 8822)

VÂNZĂRI TERENURI
 Vând 15 ari loc casă pe str.
Făcliei. Tel. 0774/62-91-45,
0770/12-34-60. (tv.)
 Vând teren Paleu, 1.547
mp total (3 parcele una lângă
alta), extravilan, cu utilităţi, în
zonă posibilităţi de trecere în
intravilan, zonă construcţii noi.
0720/19-35-82. (tv.)
 Vând teren intravilan, în Tăşad, Bihor, la 20 km de Oradea,
cu fundaţie casă şi utilităţi, suprafaţă teren 1.980 mp, ideal
pentru construcţie. 0720/1935-82. (tv)

ÎNCHIRIERI
 Închiriez apartament Nufărul,
etaj I. Vând recameu extensibil
de 2 persoane. Tel. 0744/8720-99. (8573)
 Dau în chirie apartament 2
camere mobilat, utilat, et. I,
Nufărul. Tel. 0746/61-70-60,
0770/11-30-65. (8572)

ÎNCHIRIERI SPAŢII
 Spaţiu de închiriat, 90 mp,
zona foarte bună. 0742/92-2569. (tv)

VÂNZĂRI AUTO
 Vând autoturisme Ford Ka,
Matiz, stare impecabilă. Tel.
0751/03-87-39. (8664)

VÂNZĂRI ANIMALE
 Vând porc gras, 140 kg, crescut bio, în Leş. Tel. 0770/18-3290, 0755/30-90-22. (8568)
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 Vând porc mare şi gras, crescut bio. Tel. 0745 587 191
 Vând câini Ciobăneşti Carpatini, porci și vaci de reproducție.
Tel: 0747/345.538.

PIERDERI
 Auto Cristi Com S.R.L. având
CUI 16248925, J5/483/2004,
declar pierdute în original: certiﬁcatul de înregistrare emis
de ORC Bihor şi certiﬁcatul
constatator, emis de ORC Bihor, pentru punctul de lucru din
Oradea, str. Meşteşugarilor nr.
51/B, jud. Bihor, ambele documente le declarăm nule. (8577)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând baloţi lucernă şi fân.
Săcădat, nr. 399, tel. 0756/5129-48. (T. 8478)
 Vând ieftin mobilier divers.
Tel. 0770/16-10-06. (tv)
 Vând 4 jante de Opel, dimensiune R14, cu 4 prezoane, în
stare impecabilă. Preţ: 250 lei.
Telefon: 0755.370.614.
 Vând Audi A4, 1,9 TDI, an
2001, stare bună. Pret 2000
euro. Tel. 0744.797.874.
 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.
 Vând pălincă de struguri,
curată, de calitate, 52 grade.
0770/16-12-82. (tv)

CUMPĂR DIVERSE
 Achiziţionez tablouri, bibelouri, aparate foto, ceramică
ţărănească, ceasuri, altele.
0743/75-81-64. (7330)
 Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle de sifon, 0744/1283-06. (T.8697)

PRESTĂRI SERVICII
 Servicii curăţenie totală pod,
subsol bloc. Asigur transportul deşeurilor. 0769/90-39-99.
(8834)
 Autorizat, instalaţii sanitareîncălzire. Tel. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.8394)

Primăria Municipiului Beiuş organizează DEZBATERE PUBLICĂ în data de 18.12.2017, la sediul
Primăriei Municipiului Beiuş, din
str. P-ţa Samuil Vulcan nr. 14, în vederea consultării publicului, etapa a
II-a, cu privire la următoarea documentaţie:
ÎNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT
P+2E ŞI DEZMEMBRARE TEREN.
Amplasament municipiul Beiuş,
str. Nouă nr. 11. Beneﬁciari: Liga Eugen şi Liga Raveica Dorina.
Dezbaterea publică va avea loc
în sala mică de şedinţe din cadrul
Primăriei Municipiului Beiuş, ora
9.00. Documentaţia tehnică poate
fi consultată la Compartimentul
Urbanism din cadrul Primăriei
Municipiului Beiuş, de luni până
vineri între orele 8.00-11.00, începând cu data de 29.11.2017. (853)

 Transcrieri casete video,
VHS, 8 mm, mini DV pe format
DVD. 0751/89-99-78, 0359/1966-66. (T.8570)
 Îngrijesc femei în vârstă, deplasabile, permanent, în Oradea. Tel. 0745/19-84-44. (tv)
 Profesoară cu experienţă
meditez limba română pentru bacalaureat şi evaluare
naţională. Tel. 0747/41-02-71.
(T.8837)
 Execut tencuieli, gletuiri, izolaţii, polistiren, zugrăveli, podele laminate. Seriozitate maximă, 0754/36-35-25. (T.8798)

ANGAJĂRI
 Angajez medic sau tehnician veterinar la circă veterinară. Tel. 0751/51-40-80 sau
0752/06-27-60. (1012)

CONVOCATOR
Comitetul de conducere al Aso-

Companie angajează

ciaţiei Obşteşti Urviş de Beiuş

bucătar șef și

convoacă Adunarea Generală de

bucătar cu caliﬁcare și

Dări de Seamă şi Alegeri a aso-

experiență,

ciaţiei pentru data de 17.12.2017,

salariu atractiv.

în localul Căminului Cultural din
satul Urviş de Beiuş nr. 211, la ora
13.00, având următoarea ordine

Informații la telefon:
0722/326.091.

de zi:
Scurtă prezentare a problemelor cu care s-a confruntat conducerea asociaţiei de la alegeri până
azi;
Prezentarea lucrărilor efectuate
în 2017 şi aprobate în adunarea
generală din 05.02.2017, veriﬁcarea bilanţului, descărcarea gestiunii comitetului de conducere şi
aprobarea bugetului pentru anul
2018;
Situaţia pădurii asociaţiei;
Prezentarea

situaţiei

păşu-

nii Bocşa-Plopişte, din dosarul
1240/187/2017;
Alegerea preşedintelui şi a comitetului de conducere;
Diverse.

(854)

MATRIMONIALE
 Simpatică, ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.8810)
 Băiat ofer masaj erotic femeilor peste 50 ani. Tel. 0754/7866-18. (T. 8805)

RNP Romsilva Direcția Silvică Bihor, titular al proiectului „Reabilitare și modiﬁcare
construcție existentă, construire
șopron și platformă betonată pentru amenajarea unui depozit de
lemn”, anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, în
cadrul procedurilor de evaluare
adecvată, pentru proiectul „Reabilitare și modiﬁcare construcție
existentă, construire șopron și
platformă betonată pentru amenajarea unui depozit de lemn”,
propus a ﬁ amplasat în intravilanul satului Peștiș, Oraș Aleșd,
DN1H/A, înscris în CF nr. 1584,
județul Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot ﬁ consultate la sediul
autorității competente pentru
protecția mediului Bihor din Bdul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de
luni – joi între orele 8.00 – 16.000
și vineri între orele 8.00-14.00,
precum şi la următoarea adresă de
internet www.apmbh.anpm.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 de
10.12.2017. (852)

Vă aşteptăm şi în centru!

 Angajez laborant pentru
staţie betoane Oradea. Tel.
0730/33-30-39. (8841)
 Rezolv orice problemă de
calculator, rețea (WIFI) și
cablarea acestora. Telefon
0744/61.71.03.
 Restaurant în Oradea angajează bucătar. Tel.: 0769/048699.

AFACERI
 Hornar-coşar, repar centrale,
teracote, curăţ, în tot judeţul.
Am materiale, 0752/69-05-66.
(8587)

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.

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 decembrie 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.

