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Cu nemărginită dure-

re în suﬂete anunţăm încetarea



bun prietenului nostru

fulgerătoare din viaţă a iubitu„Cele două mari certi-

tudini ale vieţii sunt păcatul şi

lui nostru tată, socru şi bunic
IAMBOR IOAN-DOREL,
de 80 ani, din Nojorid. Înmormântarea are loc azi, 16 ia-

moartea”.
IOAN BELTEKI,
RODICA-ELEONORA BOKOR,
ALEXANDRU GHEŢE,
ERZSEBET DAVID,
ROMAN ILIE ERZSEBET,
AUREL TĂRĂU,

Un ultim şi trist rămas



Vă aşteptăm şi în centru!
Suntem alături şi îm-

părtăşim

durerea

prietenei

COSTI BOROŞ.

noastre Vali Hering, acum la

Suntem alături de tine Lumi-

despărţirea de dragul ei tată.

niţa. Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Familia Buştea. (353)

Dumnezeu

să-l

odihnească

în pace. Sincere condoleanţe.
Geta şi Ghiţă Pop.

nuarie, ora 13.00, de la Capela
Cimitirului Nojorid. Vei rămâne veşnic în suﬂetele noastre.



Cu mare regret ne des-

Fiul Ovidiu, nora Sanda cu co-

părţim de colegul şi prietenul

piii şi ﬁica Bobica, cu Tibi.

nostru

(362)

CONSTANTIN BOROŞ,
fost preşedinte al cooperaţiei



de credit din Bihor şi director



Cu adâncă durere în

suﬂete anunţăm trecerea

în

neﬁinţă a celui care a fost soţ,
tată, socru şi bunic
GHEORGHEALEXANDRU LASCU.

Suntem alături de co-

al Bankcoop Oradea. Transmi-

legii noştri, Iambor Ovidiu şi

tem sincere condoleanţe fami-

Iambor Denisa, la trecerea în

liei greu încercate. Dumnezeu

neﬁinţă a tatălui, respectiv bu-

să-l odihnească în pace. Con-

nicului lor drag. Colectivul

ducerea şi salariaţii de la Coo-

Stop „La Capătul Drumului”

Şcolii Gimnaziale nr. 1, Nojo-

Oltea, ﬁicele Geta şi Olimpia,

peraţia de consum din judeţul

rid. (393)

ginerele Mihai şi nepotul Mi-

S.R.L.

Bihor. (360)

hai-Fabian. (349)

FLOARE BÎTE.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non

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 TEREN
 Vând urgent livadă pomi
fructiferi, 3520 mp, negociabil,
0359/19-55-27. (tv.)
 Vând teren 3520 mp, str. Fazanilor, bun pentru construcţii,
0359/19-55-27. (T.361)
 Vând teren 1700 mp, Borşului, fostele sere, 0754/65-8218. (tv.)

ÎNCHIRIEZ SPAŢIU
 Închiriez spaţiu P+mansardă,
95 mp, amenajat. Tel. 0742/9225-69, 0753/81-37-23. (T.262)

VÂNZĂRI AUTO
 Vând LOGAN 1,4 benzină,
din anul 2007, 121.200 km reali,
unic proprietar. 2000 euro, negociabil. 0735/16-04-89. (250)

 Vând ţuică struguri, curată,
52 grade, 25 lei/litru. 0770/1612-82. (tv.)
 Vând vase marca Silver
Royal, masă demontabilă, saltea infraroşie, 077010-21-60,
0359/43-72-84. (T.102)
 Vând baloţi fân. Tel. 0770/1270-77. (T.359)
 Vând baloţi fân şi lucernă,
porc gras. Tel. 0756/51-29-48,
Săcădat 399. (T.365)

CUMPĂR DIVERSE
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.
 Cumpăr antichităţi, tablouri,
cărţi, mobilă, obiecte populare,
sticle de sifon. 0744/12-83-06.
(T.304)

PRESTĂRI SERVICII
 Instalator. 0743/19-43-26.
(312)
 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)

 Pierdut legitimaţie de control
nr. 30 din 2017, emisă de Administraţia Naţională de Ape din
România, pe numele Macavei
Titus Marius. O declar nulă.
(367)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând aparat de masaj, nou,
Ceragem. 0721/67-05-17. (tv)

 Curăţenie totală pod/subsol
bloc, asigur transportul molozului, deşeurilor. 0769/90-3999. (305)
 Instalator autorizat, sanitareîncălzire, Henco, cupru, PPR,
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T.101)
 Execut ﬁnisaje interior-exterior, de înaltă calitate, preţuri
avantajoase,
0741/74-07-88.
(T.346)

ANGAJĂRI
 Angajăm femei de serviciu,
la blocuri, program de 8 ore.
Tel. 0725/54-64-21. (294)
 Arhitect, angajez secretară în Bucureşti şi Londra. Tel.
0757/96-63-54. (354)
 Angajăm menajeră în Londra, vârsta sub 55 ani. Tel.
0757/96-63-54. (355)

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

16 ianuarie, ora 13.00, în localitatea Sântandrei. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Soţia

S.C. CONSTRUCŢII
BIHOR S.A. ORADEA
ANGAJEAZĂ:

STIVUITORIST PT.
DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCŢII
(cu domiciliul în loc. Oradea)
Informaţii la telefon 0259/4175-12, 0259/41-75-13 sau la sediul ﬁrmei pe str. Berzei nr. 4 ,
Oradea.

(12)

OFICIUL JUDEŢEAN
DE POŞTĂ BIHOR
organizează în data de
19.01.2018 următoarele concursuri:
- Agent poştal la agenţiile:
Cheriu, Palota, Paleu şi Şauaieu.
- Agent transport valori.
- Numărător.
- Oﬁciant urban.
Informaţii la telefon 0259/4305-26.
(23)

ANUNȚ DE LICITAȚIE
COMUNA RĂBĂGANI,
CUI 4454980,
cu sediul în localitatea Răbăgani, nr.
1, comuna Răbăgani, cod poștal 417400,
judeţul Bihor, tel./fax: 0259/32-48-79,
e-mail:
primaria_rabagani@yahoo.
com, anunță organizarea unei licitații
publice, cu respectarea prevederilor
O.U.G. nr. 54/2006, în data de 8 februarie 2018, ora 12.00, la sediul Primăriei
comunei Răbăgani, pentru concesionarea unei suprafețe de 30.000 mp., situată în extravilanul localității Brătești,
comuna Răbăgani, județul Bihor, aﬂată
în proprietatea publică a comunei Răbăgani, înscrisă în C.F. nr. 50408, număr
cadastral 50408, în scopul realizării
activității ˮextindere carieră de piatrăʺ.
La licitație pot participa persoane ﬁzice autorizate, asociaţii familiale autorizate, precum şi persoane juridice, care
nu ﬁgurează cu datorii la bugetul local
al comunei Răbăgani și la bugetul general consolidat al statului, au acceptat caietul de sarcini, au depus documentele
de persoană autorizată şi au achitat taxele și garanțiile stabilite de concedent,
prin caietul de sarcini.
Documentația de atribuire poate ﬁ
procurată de la sediul Primăriei comunei Răbăgani, compartimentul juridic,
ca urmare a unei cereri formulate în format scris, de către reprezentantul posibilului ofertant, contra cost (30 lei), care
va ﬁ achitat la casieria unității.
Data limită de solicitare a clariﬁcărilor: 1 februarie 2018, ora 14.00.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 8 februarie 2018, ora 10.00.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 (unu) exemplar original.
Prețul minim de pornire la licitație
este de 0,29 Euro/mp/an.
Data şi locul în care se vor desfăşura
şedinţa de deschidere a ofertelor: 8 februarie 2018, ora 12.00, la sediul concedentului din comuna Răbăgani, nr. 1.
Criteriul de atribuire a contractului
de concesiune: cel mai mare nivel al redevenţei.
Instanţa competentă să soluţioneze
litigiile apărute:
Tribunalul Bihor, secţia contencios administrativ, cu sediul în municipiul Oradea, strada P-cul Traian, nr.
10, județul Bihor, cod poştal 410033,
tel.: 0259/41-48-96, 0359/43-27-53,
fax: 0359/43-27-50, e-mail: tribunalulbihor@just.ro, în condiţiile Legii nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modiﬁcările şi completările ulterioare.
Informații suplimentare puteți obține
de la compartimenul juridic, persoană de contact: d-na Florina GAVRIL –
consilier juridic, tel. ﬁx 0259/32-48-79,
tel. mobil 0738/65-21-11, Luni-Vineri,
în intervalul orar 8.00 – 14.00.
(11)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 15 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

PIERDERI
 Pierdut certiﬁcate de înregistrare și constatatoare pentru I.I.
Vulcu Daniel, F5/1680/2014,
C.U.I. 33766587. Le declar
nule. (1108)

 Reparații acoperișuri sau de
urgență montaj tablă, reducere
20%, 0774/60-58-38. (T.980)

Înmormântarea are loc azi,

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 9.0018.00, şi duminica,
între orele 16.00-18.00.

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.

