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Cu gânduri sincere de
mângâiere şi alinare, sunt alături de nora mea, dr. Mariana
Maier, ﬁul meu Mircea şi ﬁicele lor, Diana şi Cristina, la despărţirea de iubita lor
MAMAIA-MARIA
VÂRLAN.
Florica Maier. (183)



MAMAIA
s-a dus... în veşnicie, să ﬁe
lângă
TATAIA.
Să-ţi ﬁe somnul lin
MAMAIA-MARIA
VÂRLAN.
Copleşiţi au rămas să-i ducă
memoria mai departe: cumnata
mea Mariana, fratele meu Mircea şi ﬁicele lor Diana şi Cristina cu familiile. Le suntem
alături în marea durere. Lici,
Monica şi Lucian cu familiile.
(182)

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
 Vând apartament 2 camere,
conf. 2, vedere la parcare, Nufărul. 0740/12-45-60. (T.158)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă în Tinca, lângă
Criş. Tel. 0748/61-07-37. (T.951)
 Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie, la cheie, Budureasa,
0741/21-47-34. (tv)

ÎNCHIRIERI
 Dau în chirie casă 4 camere,
singur în curte, central, zona
Spitalului Militar, la preţ foarte
convenabil. Tel. 0731/03-0037. (86)

ÎNCHIRIERI SPAŢII
 Închiriez spaţiu amenajat
pentru cabinet medical (inclusiv stomatologie) în Tileagd, ultracentral. Informaţii tel.
0744/55-59-78. (116)
 Închiriez spaţiu amenajat
pentru cabinet medical (inclusiv stomatologie) în Oradea,
str. Tudor Vladimirescu nr.
8 (Policlinica). Informaţii tel.
0744/55-59-78. (117)

Marţi, 9 ianuarie 2018



Un suﬂet bun a încetat



Cu durere în suﬂete

din viaţă la vârsta de 94 ani. Ne

anunțăm plecarea fulgerătoare

despărţim cu durere în suﬂete

dintre noi a celui care a fost

de mătuşa noastră

TRAIAN POP,

MAGDALENA MOISA.

de 63 de ani, din Peștiș. Îl ru-

Dumnezeu s-o odihnească în

găm pe Bunul Dumnezeu să-l

pace. Înmormântarea va avea

primească în Împărăția Sa. În-

loc miercuri, 10 ianuarie, ora

mormântarea are loc azi, 9 ia-

13.00, de la Capela Steinberger.

nuarie

Fam. Weber, Feher şi Gaal.

Peștiș. Mama Maria, cu ﬁii

2018,

în

localitatea

Dănuț și Gabriel.



Profund

îndureraţi

suntem alături de verişorii Sică



Cu adâncă durere în

şi Angela, în aceste momen-

suﬂet anunţ trecerea la cele veş-

te grele când se despart pen-

nice a scumpei şi iubitei mele

tru totdeauna de dragul şi iubi-

soţii

tul lor ﬁu,
DANIEL TORJE,

LUCREŢIA BELEA,
de 73 ani. Fie ca bunul Dum-

de 33 ani, din Marghi-

nezeu să o aşeze unde îşi me-

ta. Dumnezeu să-l ierte şi să-l

rită locul pentru tot ce a făcut

odihnească în pace. Un gând

în viaţă. N-o să te uit niciodată

de alinare, mângâiere şi sincere condoleanţe familiei îndurerate. Eleonora Chiş, Adrian
şi Claudia Torje, din Oradea şi
Vasile Torje, din Şimleu. (162)
 Acum, închiriez spaţiu comercial 230 mp, ultracentral, preţ
650 euro/mp. Tel. 0744/57-0616. (45)

PIERDERI
 Societatea Timotex S.R.L.,
CUI 19162194, J5/2242/2006,
pierdut certiﬁcat constatator de
autorizare a activităţii la beneﬁciari şi/sau în afara sediilor proprii, emis de ORC Bihor, în baza
declaraţiei 59262/03.10.2011. Îl
declarăm nul. (159)

VÂNZARE DIVERSE
 Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti, ţesute. Tel. 0359/4356-61. (tv)
 Vând vase marca Silver
Royal, masă demontabilă, saltea infraroşie, 077010-21-60,
0359/43-72-84. (T.102)

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

scumpa mea! Înmormântarea
va avea loc miercuri, 10 ianuarie 2018, ora 13.00, în localitatea Alparea, de la nr. 29. Al tău
soţ Belea Gheorghe. (164)
 Cumpăr magnetofon Tesla
B4 cu 4 piste (vitezele 2, 4 și
9) în stare de funcționare. Telefon: 0721.177.635.
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.

PRESTĂRI SERVICII
 Execut acoperișuri, dulgherie, renovări, reparații în
construcții, în Bihor. 0721/4024-61. (1071)
 Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0774/60-58-38. (T.978)
 Mansardări acoperișuri,
reparații generale, deplasare oriunde, reducere 20%,
0774/60-58-38. (T.979)
 Reparații acoperișuri sau de
urgență montaj tablă, reducere
20%, 0774/60-58-38. (T.980)
 Reparaţii rolete, recondiţionez, jaluzele, plase de ţânţari,
execut, 0745/57-73-90. (T.97)



Suntem alături de fratele Sică cu familia, la marea
durere pricinuită de trecerea în
veşnicie a ﬁului lor,
DANIEL TORJE,
de 33 ani, din Marghita.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace. Emil, Lili
şi Adina Torje. (163)



Suntem alături de colega noastră Bianca Torje, în
aceste momente de nemărginită
durere pricinuită de dispariția
prematură a soțului ei drag,
DANIEL TORJE.
Dorim ca Dumnezeu să dea
alinare și mângâiere întregii familii. Colectivul Băncii Cooperatiste “Stejarul” Marghita.



Suntem alături de familia colegului nostru Torje
Arsenie, căruia îi transmitem
un gând de alinare, în aceste
clipe de mare tristeţe, la despărţirea de ﬁul drag
DANIEL.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Colegii din centrala Direcţiei Silvice Bihor. (180)
 Rezolv orice problemă de
calculator, rețea (WIFI) și
cablarea acestora. Telefon
0744/61.71.03.
 Instalator autorizat, sanitareîncălzire, Henco, cupru, PPR,
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T.101)
 Profesoară, predau engleză
orice nivel (examene, emigrare) avantajos. Tel. 0740/14-0090. (T.91)

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

ANGAJĂRI

 Persoană cu handicap din
zona Beiuşului, caut femeie
pentru menaj uşor. Ofer casă,
masă+salar. Informaţii orele
15.00-20.00, tel. 0752/93-1640. (89)
 ANGAJĂM PERSONAL
PENTRU SERVICII DE CURĂŢENIE LA AGENŢIILE BRD
ORADEA. TEL. 0799/01-1875.



O inimă bună a încetat
să mai bată, un suﬂet bun s-a ridicat la cer, iar noi cu ochii în
lacrimi ne luăm rămas bun de
la mama, bunica şi străbunica
noastră
LUCREŢIA BELEA,
de 73 ani. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Fiica Mariana cu familia. (165)



O inimă bună a încetat
să mai bată, un suﬂet bun s-a ridicat la cer, iar noi cu ochii în
lacrimi ne luăm rămas bun de
la mama, bunica şi străbunica
noastră
LUCREŢIA BELEA,
de 73 ani. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Fiul Neluţu cu familia. (166)



O inimă bună a încetat
să mai bată, un suﬂet bun s-a ridicat la cer, iar noi cu ochii în
lacrimi ne luăm rămas bun de
la mama, bunica şi străbunica
noastră
LUCREŢIA BELEA,
de 73 ani. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Fiul Ghiţi
cu familia. (167)
 Angajez menajeră pentru
persoană vârstnică. 0721/6705-17. (tv.)

MATRIMONIALE

 Simpatică, ofer companie, cu
programare, la domni peste 50
ani. 0753/56-60-84. (T.125)

S.C. MAAG MECCANICA S.R.L.

cu sediul în Oradea, str. Corneliu Coposu, nr. 6, bloc D3, ap. 1,
jud. Bihor, înregistrată la O.R.C.
J5/2769/2017, C.U.I. 38391887,
Punct de lucru: Oradea, Czaran Gyula, nr. 24, jud. Bihor
informează publicul interesat
că s-a depus solicitarea pentru
emiterea autorizaţiei de mediu
pentru activitatea de – Cod
CAEN 2562 Operaţiuni de mecanică generală.
Informaţii se pot solicita la sediul
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia
Mediului din Oradea, B-dul Dacia,
nr. 25/A, e-mail: apm@apmbh.ro, în
zilele de luni-vineri, între orele 9.0014.00. Propuneri sau contestaţii se
pot depune zilnic la sediul Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia Mediului
Bihor. (6)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 15 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări, 15 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l care tu le alegi.
publici în luna ianuarie în cotidianul „Crişana”.


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.

