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Cu suﬂetele pline de
durere, ne despărţim de bunul
şi iubitul nostru verişor primar,
FLORIAN BORDAŞ,
din Husasăul de Criş. Tatăl Ceresc să te odihnească în
pace, iar noi aici pe pământ
ne vom ruga pentru odihna ta.
Te vom păstra în inimă mereu pomenindu-te în rugăciunile noastre. Flori şi lacrimi pe
tristul tău mormânt. Familiei îndoliate sincere condoleanţe! Verişorii primari pr. Nicolae
Bordaşiu cu soţia şi Lucia Vlad
cu familia.

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
 Azi, când anii au trecut peste „CASA DE PIATRĂ” zidită
de părinţii noştri dragi în urmă
cu 50 de ani, noi, copiii Călin şi
Alin le mulţumim pentru toată
dragostea lor şi pentru educaţia aleasă pe care ne-au oferito. „La mulţi ani!”, iubiţi părinţi
MARIA şi GAVRIL BOT. Vă iubim, vă preţuim şi vă dorim sănătate şi toate binecuvântările
de Sus! Copiii Călin şi Alin Bot,
cu familiile lor. (461)
 A trecut o jumătate de secol
când într-o iarnă imaculată şiau unit destinele prietenii noştri
dragi, BOT GAVRIL şi MARIA,
din comuna Avram Iancu. Azi,
gândul nostru se îndreaptă
spre ei, dorindu-le sănătate,
fericire şi să se bucure încă
50 de ani de familie. „La mulţi ani!”, dragi vecini şi prieteni!
Fam. Popa Ioan şi Florica, din
Oradea. (460)
 Cu ocazia zilei de naştere îţi
dorim draga noastră, NISTOR
DANIELA, sănătate, noroc,
multe succese, împliniri în viaţă, alături de cei dragi. „La mulţi ani!” Mama, copiii şi fratele
Adrian Hoduţ, cu familia. (445)
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Un gând de compasiune pentru prietenul nostru Bogdan Hossu şi familia greu încercată de trecerea la cele veşnice
a mamei şi soţiei dragi,
LUCIA HOSSU.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace, iar pe cei rămaşi să-i mângâie. Horia şi Loredana Buz.



Un gând de alinare și
mângâiere fostului nostru coleg Bogdan Hossu şi familiei la
trecerea la cele veşnice a mamei dragi,
LUCIA HOSSU.
Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică! Foștii colegi de la
Științe Politice, promoția 2002.

PIERDERI

 Pierdut carnet student, legitimaţie CFR, eliberate de U.B.B.,
pe numele Kiss Hajnalka. Le
declar nule. (498)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând injector Lamborghini 25 kw, nou, 3 butelii STAS.
0746/19-66-89. (T.486)
 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)
 Vând ţuică struguri, curată,
52 grade, 25 lei/litru. 0770/1612-82. (tv.)
 Vând injector combustibil
lichid cu cazan, 2 butelii 5 l.
0746/19-66-89. (tv)
 Vând vase marca Silver
Royal, masă demontabilă, saltea infraroşie, 077010-21-60,
0359/43-72-84. (T.102)
 Vând bicicletă 28, 120 lei,
veche, bicicletă 26, 200 lei.
0746/71-72-50. (tv.)

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

 Hornar-coşar, curăţ coşuri
de fum, teracote, centrale, reparaţii acoperişuri. 0744/11-7111. (473)

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

 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)
 Execut fațade, acoperișuri,
dulgherie,
garduri,
mici
reparații, construcții urgente.
Tel. 0743/47-36-55. (T. 1114)
 Reparații acoperișuri, etc.
Prețuri mici, reducere 15%.
Ne deplasăm oriunde. Tel.
0740/91-69-90. (T. 1113)
 Execut tâmplărie și mici
reparații. Reducere pensionari
15%. Tel. 0734/90-89-51. (T.
1111)
 Execut acoperișuri și dulgherie, țiglă Lindab, terase, foișoare, modiﬁcări. Tel.
0721/40-24-61. (T. 1112)
 Repar, execut, recondiţionez
rolete, plase de ţânţari, jaluzele. Tel. 0745/57-73-90. (T.1117)
 Instalator autorizat, sanitareîncălzire, Henco, cupru, PPR,
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T.101)

ANGAJĂRI
 ANGAJĂM PERSONAL
PENTRU SERVICII DE CURĂŢENIE LA AGENŢIILE BRD
ORADEA. TEL. 0799/01-1875.
Anunţ Public

S.C. MILLING METAL CNC
S.R.L. cu sediul social în sat Lunca
Ilvei, jud. Bistriţa-Năsăud, punct de
lucru, anunţă intenţia de obţinere a
autorizaţiei de mediu pentru activitatea cu cod CAEN 2511- „Fabricarea de construcţii metalice şi părţi
componente ale structurilor metalice”, desfăşurată la punctul de lucru din Oradea, Calea Borşului nr.
37N, jud. Bihor, înscris în C.F. nr.
150959, certiﬁcat de înregistrare
Fiscală seria B nr. 3567851, eliberat
de Oﬁciul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul BistriţaNăsăud, Cod Unic de Înregistrare:
3330550, atribut ﬁscal RO, număr
de ordine în Registrul Comerţului
J6/714/2017.
Propuneri şi contestaţii: 15 zile
de la apariţia anunţului, la adresa
Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, tel./
fax 0259/44-45-90.
(32)

 Unitate medicală privată, angajăm femeie de serviciu. Pentru detalii sunaţi la te. 0748/1114-13, între orele 8.00-16.00,
de luni până vineri. (452)

MATRIMONIALE
 Simpatică ofer companie, cu
programări, la domni peste 50
ani. 0753/56-60-84. (T.125)
 Băiat ofer masaj erotic femeilor peste 50 ani. Tel. 0754/7866-18. (444)

Titular S.C. ARTDECOR S.R.L.

anunţă publicul interesat
asupra declanşării etapei de
încadraree cf. H.G. 1076/2004
privind procedura evaluării
de mediu planuri şi programe,
în vederea obţinerii avizului
de mediu pentru „ÎNTOCMIRE PUZ ŞI OBŢINERE AVIZE CONSTRUIRE CENTRU
PROCESARE ALUNE P+E,
ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD
UTILITĂŢI”, municipiul ORADEA, str. Cihei nr. cad. 198221,
jud. Bihor. Prima versiune a
planului poate ﬁ consultată la
sediul A.P.M. Bihor, Oradea,
B-dul Dacia, nr. 25/A, din data
de 22.01.2018, între orele 9.0014.00.
Publicul interesat poate transmite în scris, comentarii şi sugestii, până la data 8.02.2018,
la A.P.M. Bihor, Oradea, B-dul
Dacia nr. 25/A, e-mail apm@
apmbh.ro în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00.
(34)

Titular: S.C. MHS ORADEA
TRUCK&BUS S.R.L.
anunţă publicul interesat asupra
declanşării etapei de încadrare cf.
H.G. 1076/2004 (actualizat) privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe, în
vederea obţinerii avizului de mediu pentru PUZ – CONSTRUIRE
SHOWROOM AUTO, BIROURI,
SERVICE AUTO, ELEMENTE
SIGNALISTICĂ
STRADALĂ,
PLATFORMĂ PARCAJE AUTO,
ÎMPREJMUIRE,
ACCESURI
AUTO, localitatea Sîntion, comuna Borş, CF. nr. 57916, jud. Bihor.
Prima versiune a planului poate ﬁ
consultată la sediul - A.P.M. Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A,
din data 18.01.2018 între orele
9.00 – 14.00. Publicul interesat
poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până în data de
06.02.2018, la A.P.M. Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, e-mail ofﬁce@apmbh.anpm.ro, în zilele de
luni –vineri, între orele 9.00-14.00.
(28)

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.

(22)

Vă aşteptăm şi în centru!

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!

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

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie, la cheie, Budureasa.
0741/21-47-34. (tv)

 Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0774/60-58-38. (T.978)

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.

