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.

URĂRI
 Cu ocazia zilei onomastice
a domnilor col. (r) LUPEA NICOLAE, col. (r) BIDILEAN NICOLAE, BALMOŞ NICOLAE,
urăm un călduros „La mulţi ani”,
multă sănătate şi împlinirea dorinţelor. Fam. col. (r) Popa Dan
Felician. (8569)
 Sănătate şi fericire scumpului nostru Nicolae Lupaş, din
partea soţiei Veturia şi a copiilor Ciprian cu Alina şi ﬁica Daria, Alin cu Delia şi ﬁica Alexandra şi a vecinului prof. Viorel
Codreanu cu soţia Tuţi.

VÂNZĂRI APARTAMENT

 Vând apartament 1 cam.,
D.P., 34 mp, et 4/4, Piata Rogerius, 31.000 euro negociabil.
Tel. 0744.142.947.
 Vând apartament s.u. 144
mp, central, 0749/16-01-52. (tv)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

 Vând casă în Tinca, lângă Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(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)
 Vând 3.520 mp teren pe str.
Fazanilor, bun pentru construcţii, 0359/19-55-27. (tv)
 Vând teren 1700 mp, Borşului, zona fostele Sere, 0754/6582-18. (tv)

CHIRII

 Dau în chirie apartament la
bloc, 3 camere şi anexe, str.
Prutului, nr. 2 A, et. III. Tel.
0259/22-45-13. (8599)

ÎNCHIRIERI SPAŢII

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

Miercuri, 6 decembrie 2017
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)
 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

 Pierdut carnetul şi legitimaţia de student, pe numele Kor
Viktoria-Maria, eliberate de
Facultatea de Medicină şi Farmacie Oradea. Le declar nule.
(8585)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând baloţi lucernă şi fân.
Săcădat, nr. 399, tel. 0756/5129-48. (T. 8478)

Companie angajează
Subscrisa CITR Filiala Bihor S.P.R.L., cu sediul în Oradea, str.
Roman Ciorogariu, nr. 24, et.1, jud. Bihor, în calitate de lichidator judiciar al SC PROGES SRL societate în faliment, in bankruptcy, en
faillite, cu sediul în localitatea Oradea, str. Uzinelor, nr. 60, judeţul Bihor, desemnată prin încheierea civilă nr. 1204 din data de 12.10.2016
în dosarul nr. 6295/111/2012 aﬂat pe rolul Tribunalului Bihor, organizeaza licitaţie publică cu strigare, pentru valoriﬁcarea la pachet a
următorului activ:
Activul 2 ,,Stoc marfă depozit Oradea’’ - format din stoc de marfă
(parchet, mochetă, osb, covoare, diverse). Prețul de pornire al licitaţiei
este de: 5.000,00 euro fără TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 08.12.2017 ora 13:00 la sediul lichidatorului judiciar din Oradea str. Roman Ciorogariu, nr. 24, et. 1, jud.
Bihor. În cazul neadjudecării activului la prima licitaţie se vor organiza noi licitaţii în data de 15.12.2017 respectiv 22.12.2017 în aceleaşi
condiţii de preţ şi la aceeaşi ora şi locaţie la sediul lichidatorului judiciar. Caietul de sarcini poate ﬁ achiziţionat de la sediul lichidatorului
judiciar. Documentaţia de înscriere şi garanţia de participare de 10%
din preţul de strigare vor trebui depuse cu cel puţin 24 de ore înainte
de ora începerii licitaţiei. Preţul caietului de sarcini este de: 500 lei +
TVA. Condiţiile de participare, sunt precizate în Caietul de sarcini.
Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la telefon:
0733-038.767 e-mail: adrian.broinas@citr.ro, sau accesând secţiunea
publicaţii de vânzare de pe site-ul sales.citr.ro, ID anunţ CIT 8285.

Vă aşteptăm şi în centru!

 Vând pălincă de struguri,
curată, de calitate, 52 grade.
0770/16-12-82. (tv)
 Vând baloţi lucernă, Oradea.
Tel. 0775/61-66-17. (8588)
 Vând masă demontabilă,
8-10 persoane, set gătit, import Elveţia, 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.8589)
 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 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.

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)
 Cumpăr pene vechi şi noi,
avantajos. Tel. 0753/50-06-98.
(8395)

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.

PRESTĂRI SERVICII

 Repar aragaze avantajos,

 Servicii curăţenie totală pod,
subsol bloc. Asigur transportul deşeurilor. 0769/90-39-99.
(8834)

la

 Îngrijesc femei în vârstă, deplasabile, permanent, în Oradea. Tel. 0745/19-84-44. (tv)

 Tund şi stropesc pomi. Tel.

 Execut tencuieli, gletuiri, izolaţii, polistiren, zugrăveli, podele laminate. Seriozitate maximă, 0754/36-35-25. (T.8798)
 Rezolv orice problemă de
calculator, rețea (WIFI) și
cablarea acestora. Telefon
0744/61.71.03.

domiciliul

clientului.

Tel.

bucătar șef și
bucătar cu caliﬁcare și
experiență,

salariu atractiv.
Informații la telefon:
0722/326.091.
Administratorul Societăţii Cooperative IGIEN PROTECT SOCIETATE COOPERATIVA, în
conformitate cu prevederile Statutului Cooperativei, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a
membrilor cooperatori pentru data
de 22.12.2017, ora 12.00, la sediul
societăţii din loc. Oradea, str. Iuliu
Maniu, nr. 78, camera 1, ap. 1, jud.
Bihor cu următoarea ordine de zi:
Dizolvarea societăţii cooperative IGIEN PROTECT SOCIETATE COOPERATIVA, cu sediul în
loc. Oradea, str. Iuliu Maniu, nr.
78, camera 1, ap. 1, jud. Bihor, Nr.
Reg. Com. CS 5/4/10.09.2012, CUI
30645777. Numirea lichidatorului
Dorca Insolv SPRL, cu sediul în
Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri,
nr. 2, bloc S 2, sc. B, ap. 1, jud. Alb
a.
(856)
Administratorul Societăţii Cooperative FLORĂRIA LARYSSE,
în conformitate cu prevederile Statutului Cooperativei, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a membrilor cooperatori pentru data de
22.12.2017, ora 12.00, la sediul societăţii din loc. Oradea, str. Iuliu Maniu,
nr. 78, camera 2, ap. 1, jud. Bihor cu
următoarea ordine de zi:
Dizolvarea societăţii cooperative
FLORĂRIA LARYSSE SOCIETATE COOPERATIVA, cu sediul
în loc. Oradea, str. Iuliu Maniu, nr.
78, camera 2, ap. 1, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului cu
nr. C 5/3/07.09.2012, CUI 30640168.
Numirea lichidatorului Dorca Insolv
SPRL, cu sediul în Alba Iulia, str.
Vasile Alecsandri, nr. 2, bloc S 2, sc.
B, ap. 1, jud. Alba.
(855)

AFACERI

0745/22-43-73, 0259/41-61-62.
(8821)
0744/17-53-38. (8825)
 Autorizat, instalaţii sanitareîncălzire, Henco, cupru, PPR.
Tel. 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.8394)
 Repar rolete, recondiţionez,
execut plase, jaluzele. Tel.
0745/57-73-90. (T. 8597)

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

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)

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.

