14 Diverse

S

decese



Suntem alături de

verişorii noştri, la ceas de grea

Vineri, 9 februarie 2018



Cu nemărginită durere



O inimă bună a încetat



Dumnezeu

să

cele

să mai bată, un suﬂet bun

veşnice a celui care a fost şi va

s-a ridicat la cer, aproape de

rămâne tatăl şi bunicul nostru

Dumnezeu, iar noi, copiii tăi,

a fost un tată, socru şi bunic

ne luăm rămas bun de la tine

iubitor! Le transmitem sincere

plângem

trecerea

la

GHEORGHE CHIŞVASI,
un suﬂet bun şi blând. Te vom

tată drag

odihnească în pace pe cel care

anunţ trecerea la cele veşnice a
dragului meu soţ,
GHEORGHE CHIŞVASI,

Dumnezeu să te ierte şi să te

alături în aceste clipe diﬁcile

bunului Dumnezeu să-l aşeze în

să te ierte şi să te odihnească în

odihnească în pace. Nu te vom

Dumnezeu să-l odihnească în

pace. Fiul Ghiţă, nora Ramona,

uita niciodată. Fiica Florina

ﬁnilor noştri, Ghiţă, Ramona şi

pace. Fam. Mudura Dumitru.

nepoatele Diana şi Georgiana.

Hava, ginerele Lucian, nepotul

(908)

(844)

Şerban. (845)

tatălui drag,
GHEORGHE CHIŞVASI.

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 GARSONIERE

 Vând/schimb garsonieră
parter, 15 mp, pentru privatizare. Tel. 0770/16-13-86. (733)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

 Vând apartament 2 camere,
PB, et. IV, Nufărul. Tel. 0743/0118-41. (791)
 Vând apartament 2 camere
în Ştei, strada Unirii, parter. Tel.
0744/59-20-22. (893)

VÂNZĂRI CASE ORADEA


Casă
central,
pentru
cabinete medicale, birouri,
locuit, 210/475 mp. 0788/0702-53. (tv.)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

 Casă de vânzare cu
suprafaţa de teren 3500 mp, în
loc. Tinca, lângă Crişul Negru.
Tel. 0749/09-10-31. (899)

VÂNZĂRI TEREN

S.C. PRODCOOP
vinde la licitaţie publică
30.436 mp teren, cu construcţiile amplasate pe acesta, situate în Biharia, str.
Gării nr. 25/A (fosta fermă
CAP).
Licitaţia va avea loc în data
de 22.02.2018, ora 13.00, la
sediul UJCC Bihor-Oradea,
str. Primăriei nr. 4 şi se va
repeta în ﬁecare zi de marţi
şi joi, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, până la adjudecare.
Informaţii suplimentare la
tel. 0259/43-10-45, 0744/5522-03, 0744/55-18-07. (68)

GHEORGHE CHIŞVASI.

vom uita niciodată. Dumnezeu

 Vindem teren situat în
Oradea,
str.
Beldiceanu,
suprafaţă 2518 mp, intravilan.
Tel. 0259/43-75-06. (794)

ÎNCHIRIERI/VÂNZĂRI SPAŢII
 Închiriez spaţiu bun pentru
magazin, birouri, cabinet, P+M.
0742/92-25-69, 0753/81-37-23.
(665)

Închiriez/vând
spaţiu
comercial
lângă
statuia
Cantemir. Tel. 0755/15-22-91.
(792)
 Dau garaj în chirie, str.
Averescu nr. 7, tel. 0259/41-5893. (883)

CUMPĂR AUTO
 Cumpăr autoturisme, remorci
sau maşini pentru ﬁer vechi.
Tel. 0745/42-10-45. (T.551)

VÂNZĂRI ANIMALE
 Vând 2 vaci gestante în faza
de fătare. Tel. 0771/26-05-59.
(T. 557)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând cazan baie, complet,
la comandă, din tablă groasă,
0359/45-49-12. (T.827)
 Vând vase marca Silver
Royal, masă demontabilă,
saltea infraroşie, 0770/10-2160, 0359/43-72-84. (T.759)
 Vând mobilă cameră, fotolii,
canapea, cuier, maşină cusut
„Ileana”. Tel. 0770/16-13-86.
(732)
 Vând baloţi lucernă. Tel.
0775/61-66-71. (555)

PIERDERI

le

lacrimi şi cu durere în suﬂet

în vârstă de 73 ani. Mă rog

păstra în inimile noastre şi nu te

şi

Cu ochii plini de

suntem

încercare a pierderii soţului şi

condoleanţe



îl

ceata drepţilor. Înmormântarea
are loc azi, 9 februarie 2018,

ﬁicelor lor, Diana şi Georgiana.

ora 13.00, de la capela din

Fam. Durdeu. (931)

Sîntandrei. Soţia Maria. (843)

 Pierdut carnet student
eliberat de Facultatea de
Științe Socio-Umane Oradea,
pe numele Barbul Lia. Îl declar
nul. (1167)

 Reparații acoperișuri sau de
urgență montaj tablă, reducere
20%, 0755/32-73-03. (T.1124)
 Mansardări acoperișuri,
terase,
garduri,
dulgherii,
izolaţii, reparaţii urgente. Tel.
0749/58-88-31. (T.1152)


Societate
comercială
angajează designer interior,
cunoscător al programului CAD
şi CAD DECOR. Aşteptăm CV
pe adresa de email viadia95@
yahoo.com.

PRESTĂRI SERVICII

ANGAJĂRI

categoria C+E, cu experienţă

 Repar rolete, execut plase
de ţânţari, jaluzele orizontale,
verticale. 0745/57-73-90. (691)
 Reparaţii mobilă, scaune,
paturi, modiﬁcări, etc. Tel.
0770/11-42-68. (T.805)
 Finisaje după montarea
termopanelor, gresie, faianţă,
parchet, zugrăveli. Tel. 0743/4184-72. (T. 831)
 Îngrijesc persoane vârstnice
la domiciliul clientului. Tel.
0724/02-13-61. (786)
 Instalator autorizat, sanitareîncălzire, Henco, cupru, PPR,
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T.760)
 Execut tencuieli, dulgherie,
sisteme pluviale PVC, tablă
lindab,
construcţii
A-Z.
0721/40-24-61. (1153)
 Renovez faţade şi acoperişuri,
reabilitări, monumente istorice,
construcţii, reparaţii. 0725/8200-10. (1154)
 Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0755/32-73-03. (T.1122)
 Mansardări acoperișuri,
reparații generale, deplasare
oriunde,
reducere
20%,
0755/32-73-03. (T.1123)

 Angajez coafeză-frizeriţă la
salon cu vechime şi clientelă,
Calea Aradului. Tel. 0740/7020-16. (tv.)
 Angajăm training manager
în județul Bihor. Cerințe:
studii superioare ﬁnalizate și
cunoașterea unei limbi străine
de circulație internațională.
CV-urile se depun la adresa de
email: oﬃce@excon.ro.
1. Primăria Municipiului Oradea
cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii nr.1,
organizează licitaţie publică deschisă
cu ofertă în plic închis pentru
închirierea prin licitaţie publică
deschisă cu ofertă în plic închis
a 2 spații cu destinația de chioșc
alimentar, într-un singur pachet după
cum urmează:
1.1. chioșc alimentar - în incinta
Sălii Sporturilor „Antonio Alexe”
Oradea,
1.2. chioșc alimentar - în incinta
Bazei Sportive „Ioșia”.
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 07.02.2018 23.02.2018 ora 9.00 se vor depune
la Primăria Municipiului Oradea,
Sala Ghişeelor, la ghişeul nr.1 sau la
ghișeul nr.2, documentele de caliﬁcare
de către potenţialii ofertanţi, conform
caietului de sarcini pus la dispoziţie
de către organizatorul procedurii;
- şedinţa de deschidere a ofertelor
şi adjudecarea vor avea loc la
data de 23.02.2018 ora 12.00, în
prezenţa comisiei de licitație şi a
reprezentanţilor ofertanţilor.
Documentele de caliﬁcare necesare
pentru participarea la licitaţie se
gasesc pe site-ul www.oradea.ro,
secțiunea Licitații.
(76)

 Angajez şofer profesionist,
sau fără. Tel. 0728/96-65-20.
(577)

MATRIMONIALE
 Simpatică, ofer companie,
la domni peste 50 de ani.
0753/56-60-84. (T.796)


Pensionar

singur,

caut

doamnă fără obligaţii familiale.
Tel. 0742/91-88-03. (830)
ANUNŢ PRIVIND EMITEREA
AUTORIZAŢIEI DE MEDIU

TERMOFICARE
ORADEA S.A.,

cu sediul în loc. Oradea, str. Jean
Calvin, nr. 5, anunţă că a depus la APM
Bihor, Oradea, documentaţia tehnică
pentru obţinerea autorizaţiei de
mediu pentru desfăşurarea activităţii:
„Valoriﬁcarea energiei geotermale
pentru producerea agentului termic
de încălzire pentru consumatorii PT
902 cu reinjectarea apei geotermale
uzate termic în zăcământ”, Cod
CAEN 3530 - Furnizarea de abur şi
aer condiţionat pe amplasamentul din
str. Făgăraşului.
Eventualele sugestii sau observaţii
se vor depune în scris la Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bihor,
B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, tel.
0259/44-45-90, fax 0259/40-6588, e-mail: oﬃce@apmbh.anpm.ro,
în termen de 15 zile de la apariţia
prezentului anunţ. (75)

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 februarie 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.

