18 Publicitate
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
 Cu prilejul sărbătoririi zilei de
naştere îţi dorim draga noastră NICOLETA BLAJ, „La mulţi
ani” cu multă sănătate şi împliniri alături de cei dragi. Soţul
Radu, ﬁul Vlad, tati, mami, fraţii
din Italia, mătuşa şi cumnaţii
din Cîmpani.

VÂNZARE AP. 1 CAMERĂ
 Vând apartament una cameră, Oradea, Szigligeti, nr. 4, mal
drept, 0733/97-56-01. (3272)

CUMPĂR APARTAMENT
 Cumpăr contract locuinţă
2 camere sau îngrijim bătrâni
contra locuinţă. 0742/42-81-38.
(T.3238)

Joi, 31 mai 2018

Preluarea anunţurilor de mică
publicitate, decese şi comemorări
se va face după următorul program: azi, la sediul redacției Crișana, str. Patrioților nr. 2, între orele
9.00-14.00, şi la ghişeul de pe Aleea Gojdu, între orele 9.00 – 12.00.
Duminică, 3 iunie, la ghișeul de pe
Aleea Gojdu nr. 3, între orele 12.0016.00, respectiv la sediul redacţiei
Crişana, de pe strada Patrioţilor nr.
2 (lângă Teatrul de Stat), între orele
16.00-18.00. 
 Vând teren intravilan Oradea,
Podgoriei, 9.000 mp, mal drept,
0733/97-56-01. (3273)
 Vând teren ultracentral, Ginta, comuna Căpâlna, 0733/9756-01. (3274)
 Loc de casă, 1.350 mp, Biharia. 0744/75-07-32. (T.3342)
 Vând urgent teren str. Fazanilor, 3.520 mp, împrejmuit cu
stâlpi de beton şi sârmă, acces la stradă, bun pentru construcţii. Preţ negociabil. Tel.
0359/19-55-27. (3357)
 Vând teren intravilan 600 mp,
în Cihei, aproape de centura
din Nufărul. Tel. 0723/22-15-15.
(3420)
 Vând teren 700 mp, pentru
amatori de pescuit, în mijlocul
naturii, lângă „Tăul Dacilor”, Hidişelul de Sus. Tel. 0723/22-1515. (3411)

VÂNZĂRI UTILAJE AGRICOLE
 Vând combină C14 pentru
recoltat păioase şi prăşitoare,
perfectă stare de funcţionare,
multe piese rezervă, 20.000
lei negociabil. 0747/15-22-06.
(3352)

VÂNZĂRI ANIMALE
Vând porc de carne crescut
bio, Sîntandrei. Tel. 0770/9151-82. (3398)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând gunoi de grajd în Oradea. Tel: 0747/345538.
 Vând farmacie în comuna
Câmpani. Relaţii la telefon
0745/251.301.
 Vând colțar format din 5
corpuri, extensibil, în stare
bună, 550 lei, chiuvetă baie
1000x470, nouă, import, cu
dulap suspendat, 550 lei, vană
baie Jacuzzi, puțin folosită, 750
lei. Tel. 0748/13-80-40. (1445)

PIERDERI
 Declar nulă legitimaţia transport CFR, Sergiu Mihai Doboş,
seria B nr. 0513743, eliberată
de Facultatea de Drept Oradea. (3393)

 Renovez fațade, acoperișuri,
înlocuiesc lețuri, construcții
A-Z, case, blocuri. 0721/40-2461. (1403)
 Execut acoperișuri, dulgherie, mansardări, zidărie, jgheaburi, reparații, reducere pensionari 20%. 0742/35-31-13.
(1404)
 Execut lucrări dulgherie,
mici reparații interioare. Tel.
0751/52-25-24. (1405)
 Reparații acoperișuri, țiglă, tablă, izolații bituminoase,
blocuri, A-Z. 0747/82-69-79.
(1406)
 Execut plase de țânțari,
jaluzele. Repar rolete, recondiționez. 0745/57-73-90 (1409)
 Repar sau instalez aragaze
vechi şi noi. Tel. 0771/48-4076. (T. 3238)

 Renovez acoperişuri, faţade, dulgherie, izolaţii, jgheaburi, terase, vopsitorii, reparaţii.
0756/54-83-18. (T.1326)

DIVERSE

 Asociaţie de proprietari caută ﬁrmă sau instalator autorizat
în vederea executării reparaţiei
capitale a instalaţiei de încălzire a blocului. Tel. 0740/02-2239.

Apartament 3 camere, tip D,
loc parcare „Avântul”. 0744/7507-32. (T.3343)

 Simpatică, ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T. 2898)

VÂNZĂRI AP. LA CASĂ

VÂNZĂRI MOTOCICLETE

CUMPĂR DIVERSE

Vând motocicletă MZ/MTZ 250
cmc, perfectă stare de funcţionare, multe piese rezervă,
I.T.P. valabil 15.05.2020, 3.500
lei negociabil. 0747/15-22-06.
(3351)

 Cumpăr antichităţi, tablouri,
rame, mobilă, obiecte populare, sticle de sifon. 0744/12-8306. (T.3407)

 Caut patiser, specialitate covrig, cetățenie maghiară, pentru America. Tel. 0771/52-0632. (T.1435)

VÂNZARE CASE ÎN ORADEA
 Vând casă trei camere şi dependinţe, cu încă 2 camere, la
demisol, plus spaţiu comercial cu garsonieră la etaj, lângă
casă, teren 500 mp, zona Calea Aradului. Tel. 0726/39-9639. (3204)

CUMPĂR CASĂ ORADEA
 Cumpăr casă mică în Oradea. Tel. 0745/50-47-29. (1383)

VÂNZĂRI PIESE AUTO
 Vând piese auto pentru Citroen BX 19, pompă injecție, electromotor, capotă față, spate,
ambreiaj cu placă de presiune.
Tel. 0748/13-80-40. (1446)

CUMPĂR CASĂ ÎN JUDEȚ
 Cumpăr casă mică, locuibilă, la țară, zona Ceica sau
Holod, până la 6.000 euro. Tel.
0741/39-17-71. (1447)

VÂNZARE TEREN
 Vând teren Oradea, Piersicilor, 17.000 mp, intravilan/extravilan 50 %, 0733/97-56-01.
(3271)

PRESTĂRI SERVICII
 Autorizat instalaţii sanitare,
încălzire Henco, Cupru, PPR,
0359/43-72-84,
0770/10-2160. (2943)

muncă în echipă şi salariu

MATRIMONIALE

ANGAJĂRI

 Angajez femei de serviciu.
Contact 0721/81-54-57. (3362)
 Angajăm magazioneră producţie. 0740/15-35-65. (3358)
 Angajăm vânzătoare magazin paniﬁcaţie. 0741/20-30-47.
(3359)
 Angajăm muncitori în construcţii, caliﬁcaţi, necaliﬁcaţi,
plata săptămânal. 0747/93-2844. (T.3397)

Informaţii la tel. 0722/55-07(348)
Companie angajează

bucătar,
ajutor de bucătărie
şi spălător vase.

Muncă în echipă şi salariu motivant.
Informaţii la tel. 0742/84-8599.
(330)

Companie angajează

zidar și ﬁnisor,
salariu motivant.
Informații la
tel. 0722/23-14-83.
(335)
SOCIETATE COMERCIALĂ CU
PROFIL VOPSITORIE INDUSTRIALĂ ÎN CÂMP ELECTROSTATIC
ANGAJEAZĂ:
 VOPSITOR (VOPSIRE LICHIDĂ)

ŞI OPERATORI - AMBALATORI (FEMEI ŞI BĂRBAŢI).
SE ASIGURĂ CONDIŢII DE MUNCĂ AVANTAJOASE, PACHET SALARIAL - CÂŞTIG MINIM 2.500 LEI
BRUT, TRANSPORT DIN ORADEA.
INFORMAŢII ZILNICE ÎNTRE
ORELE 08.00 - 15.00 LA NUMERELE
DE TELEFON 0359/17-81-74, 0771/7215-86, 0771/72-19-13.
(345)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

VÂNZARE CASĂ ÎN JUDEŢ
Vând casă Şauaieu, 3900 mp,
toate dotările, încălzire, apă,
curent, 35.000 euro, negociabil. Tel. 0724/24-31-43. (3403)

 Cumpăr avantajos pene
vechi şi noi. 0753/50-06-98.
(T.3409)

Companie angajează
CAMERISTĂ
şi GUVERNANTĂ,

26.

 Pierdut legitimație nr. 12101,
pe numele BUȘTEA IOAN
FLORIN, eliberată de A.J.F.P.
Bihor. O declar nulă.

 Vând apartament 2 camere,
în curte comună. Tel. 0746/1018-89, 0748/96-84-14. (T.1434)

 Angajez plăcintăreasă lângă
gară. Tel.: 0773/331.776

 Acoperişuri A-Z, reparaţii
etc., 15 % reducere. Deplasare
oriunde. 0740/91-69-90. (1442)

 Cumpăr teren agricol în
loc. Batăr, la preţul pieţei. Tel.
0770/74-60-90, 0756/22-10-77.
(3367)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

 Angajăm zidari cu experiență în construcții cu punct de
lucru în Oradea și împrejurimi.
Tel. 0753.746.221.

atractiv.

CUMPĂR TEREN

 Vând ap. cu 2 cam, decomandat, pe bd Dacia, cu vedere la
Parcul Olosig. Te. 0722.553.754.

 Angajez plăcintăreasă în
zona Nufărul. 0740/59-14-03.
(T.3406)
 Angajăm bucătar cu experienţă pentru sală de nunţi în
Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/160.945.

 EXECUT FORAJ PUŢ APĂ.
TEL. 0722/82-28-04. (2638)

 Buda Florin, Intreprindere Individuală, F05/1657/28.11.2008,
CUI 24809530, din 2.12.2008,
am pierdut certiﬁcate constatoare. Le declar nule. (3399)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

 S.C. producătoare de ciocolată, angajează 2 fete. 0723/3036-35, 0259/41-92-62. (T.3401)

Cu 20 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, 20 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 iunie 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.

