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 Închiriez cabană la Coada
Lacului. Tel: 0747/345.538.

 Tund şi stropesc pomi fructiferi. Tel. 0744/17-53-38. (8825)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Profesoară cu experienţă
meditez limba română şi limba engleză pentru bacalaureat şi evaluare naţională. Tel.
0747/41-02-71. (8838)

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.

 Vând masă demontabilă,

VÂNZĂRI AP. 1 CAMERĂ

rantată, 25 lei/litru, vechime

8-10 persoane, set gătit, import

Elveţia,

0770/10-21-60,

0359/43-72-84. (T.8589)
 Vând țuică de struguri curată, de calitate, 52 grade. Tel.
0770/16-12-82. (tv)
 Vând pălincă de prune ga-

 Vând apartament ultracentral

8-10 ani. Tel. 0747/08-43-13.

cu o cameră. Tel. 0722/810.719.

(8620)

 Vând apartament o cameră,

 Vând bicicletă 28, 100 lei,

DP, et. 4/4, Rogerius, 31.000

boiler 60 litri, Ariston 300 lei,

euro, negociabil, 0744/14-29-

0746/71-72-50. (T.8676)

47. (T.1015)

 Vând două convectoare pe

 Vând casă 5 camere, baie,

0766/31-31-83. (tv)

bucătărie, la cheie, Budureasa,
0741/21-47-34. (tv)
 Vând casă cu grădină, sat
Crestur 126, 1.700 mp, locuibilă, 0766/31-31-83. (tv)

VÂNZARE MOBILIER
 Vând colţar de cameră, în

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.)

cu fundaţie casă şi utilităţi, suprafaţă teren 1.980 mp, ideal
pentru construcţie. 0720/1935-82. (tv)

 Achiziţionez tablouri, bibelouri, aparate foto, ceramică
ţărănească,

ceasuri,

altele.

0743/75-81-64. (7330)
 Cumpărăm antichităţi, tablo-

PRESTĂRI SERVICII
 Prestez servicii: acoperișuri,
jgheaburi, vopsitorii, reparații
țiglă veche, construcții. Tel.
0721/40-24-61. (T. 1017)

 Spaţiu de închiriat, 90 mp,

Le declar nule. (8725)

calculator,

rețea

(WIFI)

acestora.

și

Telefon

tăm.
 Vând 4 jante de Opel, dimensiune R14, cu 4 prezoane, în

experiență,

salariu atractiv.
Informații la telefon:
0722/326.091.

anunţă organizarea unor licitaţii
publice deschise cu strigare, în ziua
de 28 decembrie 2017, începând cu
ora 10.00, la sediul primăriei, pentru vânzarea unor parcele de teren
astfel:
- suprafaţa de 167 mp, identiﬁcat
cu nr. cad. 51432 din CF 51432 Nucet;
- suprafaţa de 198 mp, identiﬁcat
cu nr. cad. 920 din CF 50855 Nucet;
- suprafaţa de 198 mp, identiﬁcat
cu nr. cad. 921 din CF 50854 Nucet;
- suprafaţa de 36 mp, identiﬁcat
cu nr. cad. 50599 din CF 50599 Nucet;
- suprafaţa de 50 mp, identiﬁcat
cu nr. cad. 50595 din CF 50595 Nucet;
- suprafaţa de 40 mp, identiﬁcat
cu nr. cad. 50597 din CF 50597 Nucet;
- suprafaţa de 36 mp, identiﬁcat
cu nr. cad. 50601din CF 50601 Nucet,
situate în Satul de vacanţă Vârtop, oraş Nucet.
Informaţii suplimentare la tel.
0359/17-07-59 sau la sediul primăriei.
(875)

Vă aşteptăm şi în centru!

ANGAJĂRI
 Restaurant în Oradea angajează bucătar. Tel.: 0769/048699.
 ANGAJĂM PERSONAL
PENTRU SERVICII DE CURĂŢENIE LA AGENŢIILE BRD
ORADEA. TEL. 0799/01-1875.

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.

Cu 15 lei, plăteşti unul, primeşti patru!
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___________________________

toare ale Casianfashion S.R.L.,
J05/1792/2012, CUI 30796605.

sau lăsaţi mesaj şi vă contac-

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”.

dut certiﬁcat constatator pen-

 Pierdut certiﬁcatele constata-

 Rezolv orice problemă de

PRIMĂRIA COMUNEI
CÎMPANI

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

zona foarte bună. 0742/92-25-

(8706)

0774/481-582, preferabil seara,

83-06. (T.8666)

0745/57-73-90. (T. 8597)

de O.R.C. Bihor. Îl declar nul.

SERVICII

Companie angajează

Telefon: 0755.370.614.

execut plase, jaluzele. Tel.

emis

dea, ora 8.30. (8703)

0744/61.71.03.

lare, sticle de sifon, 0744/12-

 Repar rolete, recondiţionez,

F05/684/27.03.2003,

13.12.2017, la Judecătoria Ora-

patini, porci și purcei. Tel:

stare impecabilă. Preţ: 250 lei.

mier extensibil. Tel. 0744/87-

tru terţi, având CUI 19971829,

nr. 8297/271/2017, cu termen în

cablarea

uri, cărţi, mobilă, obiecte popu-

72-84. (T.8590)

 Popa Gheorghe P.F.A., pier-

tru procesul de divorţ, dosar

bucătar cu caliﬁcare și

CUMPĂR DIVERSE

(876)

 Se citează prin publicitate

 Vând câini Ciobăneşti Car-

utilaj de încărcare. Info telefon

Primăria Municipiului Oradea,
11.12.2017 se anulează.

certiﬁcat pe ruta Tinca. Avem

et. 1. Vând dulap haine, reca-

PIERDERI

CITAŢII

(1022)

Tel. 0770/10-21-60, 0359/43-

69. (tv)

domnul Petricău Nicolae, pen-

9, situat la parterul imobilului Piața Unirii, nr. 1, din data de

bucătar șef și

 Închiriez apartament Nufărul,

ÎNCHIRIERI SPAŢII

tru prietenie. Tel. 0770/12-32-

 Vând gunoi de oaie bio, cu

încălzire, Henco, cupru, PPR.

20-99. (T. 8736)

oferit, a unui spaţiu – Biroul nr.

gociabil. Tel. 0752/97-43-99.

 Autorizat, instalaţii sanitare-

ÎNCHIRIERI

 Pensionar caut doamnă pen-

0747/345.538.

 Vând teren intravilan, în Tăşad, Bihor, la 20 km de Oradea,

judecare la cel mai mare preţ

 Executăm ﬁnisaje interioare
de calitate, la prețuri acceptabile. 0742/97-34-06. (1025)

cut bio. Tel. 0745 587 191

deschisă,

0753/56-60-84. (T.8810)

67. (8711)

 Vând porc mare şi gras, cres-

publică

competitivă, cu strigare şi ad-

 Execut ﬁnisaje interior-exterior de înaltă calitate, preţuri
avantajoase, 0751/35-42-06.
(8705)

 Eliminăm deﬁnitiv umezeala din pereți, la clădiri vechi.
0745/92-84-35. (1024)

Licitaţia

la domni peste 50 ani. Tel.

stare bună, preţ 300 lei, ne-

VÂNZĂRI TERENURI
 Vând 15 ari loc casă pe str.

ERATĂ

 Simpatică, ofer companie

VÂNZĂRI DIVERSE

gaz, stare bună de funcţionare,

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

MATRIMONIALE



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.

