14 Publicitate
În atenţia cititorilor
din Salonta!
Persoanele care doresc să dea
anunţuri de mică publicitate
sau mare publicitate în CRIŞA-

Vineri, 15 iunie 2018

VÂNZARE CASE ÎN UNGARIA
 Vând în localitatea Abadszalok, la Lacul Tisa, casă locuit
100 mp+căsuţă 25 mp pentru
locuit şi pentru vacanţă, 15,9
milioane forinţi. 0036/203-751033. (3476)

NA 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

VÂNZĂRI UTILAJE
 Vând tractor 445 şi utilaje
agricole aferente. Tel. 0747/9620-66. (tv)

VÂNZĂRI AUTO
 Vând Ford Focus impecabil,
an 2006. Tel. 0770/38-97-09.
(T.2689)

 Vând apartament 2 camere,
în bloc nou, centrală pe gaz,
54 mp util, ﬁnisat, 49.900 euro.
Tel. 0722/34-03-72. (T.3685)

 Vând Peugeot 206, din 2000,
benzină, 4.500 lei, negociabil.
Tel. 0774/67-13-30. (T. 3724)

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

 Moş Titiana Firuţa P.F.A.,
CUI 36453738, vând viţei specia Bălţată Românească. Informaţii tel. 0723/54-85-44.

CUMPĂR APARTAMENT

 Tărcăet Alin Lăpădat P.F.A.,
CUI 36147461, sat Valea de
Sus, nr. 52, Bihor, promovează şi vinde produse agricole
obţinute în exploatare; legume
şi viţei de carne. Informaţii, tel.
0762/12-45-67. (3740)

 Cumpăr contract locuinţă 2
camere sau îngrijesc persoane
contra locuinţă. 0742/42-81-38.
(T.3559)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
 Vând apartament 3 camere, 80 mp util, ﬁnisat, centrală
gaz, aer condiţionat, bloc nou,
70.000 euro. Tel. 0722/34-0372. (3683)
 Vând apartament confort I, 3
camere, 56.000 euro, negociabil. Tel. 0774/68-52-92. (3702)

VÂNZĂRI ANIMALE/PRODUSE AGRICOLE

PIERDERI
 S.C. Bige Agro Genezis, pierdut certiﬁcat constatator pentru
sediu, nr. 15062/20.03.2018,
CUI 38965548, J05/507/2018.
Îl declarăm nul. (3738)

 Vând apartament 3 camere,
tip D, 55.000 euro, 0744/75-0732. (tv)

 Pierdut certiﬁcat constatator
emis de ONRC Bihor, pentru I.I
Erdei Daniela Simona, având
F05/313/2011, CUI 28089777.
Îl declar nul. (3741)

VÂNZĂRI AP. 4 CAMERE

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând apartament 4 camere,
105 mp util, centrală gaz, ﬁnisat, 84.000 euro, bloc nou, aer
condiţionat. Tel. 0722/34-0372. (T. 3684)

 Vând gunoi de grajd în Oradea. Tel: 0747/345538.

 Vând apartament 4 camere, Cazaban, 52.500 euro. Tel.
0770/15-19-75. (T.1456)
 Vând apartament 4 camere, str. Gen. Magheru. Tel.
0771/66-12-64. (3726)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă cu etaj în Sânnicolau, comuna Şoimi, 4 camere, baie, bucătărie+anexe,
apă curentă în casă cu hidrofor, curte+intrare auto, grădină
22 ari, cu pomi fructiferi. Tel.
0745/01-73-46. (1458)
 Vând casă în Rohani. Tel.
0745/37-99-56. (3644)
 Vând/schimb casă, sat Bicaci, 3 camere, baie, bucătărie,
20.500 euro. Tel. 0747/63-0735. (3675)

VÂNZĂRI TERENURI
 Vând 1320 mp loc de casă,
intravilan, Biharia, 0744/75-0732. (T. 3742)

 Vând farmacie în comuna
Câmpani. Relaţii la telefon
0745/251.301.
 Vând utilaje tâmplărie,
0744/62-87-61. (3691)
 Vând cazan baie de inox
cu focar. Tel. 0751/76-64-07.
(3692)
 Vând familii de albine, roi
şi mătci. Tel. 0259/47-62-95.
(3565)

 Vând termosuri noi, 3 litri, cu gura mare, din inox
interior+exteriorul, foarte bune
pentru îngheţată şi lichide.
0359/42-04-39. (3587)
 Vând mobilă, covoare, cuverturi, cafetiere, aragaz, rame
tablouri, cizme cauciuc. Tel.
0765/66-85-86. (tv)
 Vând grinzi, coarne, (popi).
Tel. 0259/42-14-81. (tv)

 Transport nisip, pietriş, balastru, pământ, pământ de gazon, moloz, etc. Tel. 0740/4516-15. (1458)

ÎNCHIRIERI
 Persoană în vârstă caut de
închiriat garsonieră la parter,
sau orice etaj la bloc cu lift,
pe termen lung. Oferte la tel.:
0743/10-70-04

VÂNZĂRI MOBILĂ

 Vând canapea 2 locuri + 2
fotolii, (set) imitaţie piele, bordo. Canapeaua puţin folosită,
fotoliile noi. 0745/25-22-91. (tv.)
 Vând dormitor pal: dulap haine, pat, 2 noptiere, comodă.
Tel. 0754/91-97-89. (3732)

CUMPĂR DIVERSE

 Cumpăr avantajos pene
vechi şi noi. 0753/50-06-98.
(T.3409)
 Cumpărăm antichităţi, mobilă, tablouri, rame, obiecte
populare, sticle sifon, 0744/1283-06. (3695)

PRESTĂRI SERVICII

 Repar sau instalez aragaze
vechi şi noi. Tel. 0771/48-4076. (T.3684)
 Reparații acoperișuri, țiglă,
tablă, izolații bituminoase,
blocuri, A-Z. 0747/82-69-79.
(1406)
 Renovez acoperişuri, faţade,
dulgherie, izolaţii, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparaţii.
0756/54-83-18. (T.1326)
 Execut plase de ţânţari, jaluzele. Repar rolete, execut,
recondiţionez. 0730/24-22-28.
(T.3592)
 Instalator autorizat sanitare, încălzire. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.3605)
 Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0721/40-24-61. (T.1441)
 Mansardări acoperișuri,
reparații generale, deplasare oriunde, reducere 15%,
0742/35-31-13. (T.1440)
 Acoperişuri A-Z, reparaţii
etc., 15 % reducere. Deplasare oriunde. 0740/91-69-90.
(T.1442)
 Zugrav, execut zugrăveli,
gletuit, parchet, etc. Seriozitate
maximă, 0748/95-49-47. (tv)

CITAŢII

 Doamna Petrila Ana, cu ultimul domiciliu cunoscut în
sat Tulca, Ferma 10, bloc 3,
ap. 5, jud. Bihor, este chemată la Judecătoria Salonta, în
ziua de 28.06.2018, ora 9.00,
Sala 2, Complet C 3 Mixt, în
calitate de pârât în dosarul nr.
478/833/2018, în proces cu
Petrila Cosmin, în calitate de
reclamant în dosarul mai sus
menţionat, ce are ca obiect acţiunea de exercitarea autorităţii
părinteşti. În caz de neprezentare a părţilor, judecata se va
face în lipsă, dacă se solicită în
scris aceste lucru de către una
din părţi. (3739)

ANGAJĂRI

 Angajăm personal part/time
şi pensionari în servicii de curăţenie. Tel. 0799/01-18-75.
 Angajăm magazioneră producţie. 0740/15-35-65. (3358)
 Angajăm vânzătoare magazin paniﬁcaţie. 0741/20-30-47.
(3359)
 Angajăm urgent brutar, salarizare deosebită. Tel. 0740/1535-65. (3518)

Companie angajează
CAMERISTĂ
şi GUVERNANTĂ,
muncă în echipă şi salariu
atractiv.
Informaţii la tel. 0722/55-07-26.
(348)

Companie
angajează


agent de securitate.

Salariu motivant. Informații la
tel: 0722.231.483.

(383)

 Angajăm femeie la ﬁrmă cu
plante medicinale, 0770/12-7584, 0723/65-25-26. (T.3650)
 Angajez şoferi pentru autobasculantă Raba şi Man 8x4,
cu atestat (pensionari). Tel.
0744/61-98-60. (3690)
 Angajez plăcintăreasă lângă
gară. Tel.: 0773/331.776
 Angajăm specialişti în construcţii pentru renovări apartamente
în străinătate. Tel. 0044 751542
1542, 0749/08-48-37. (3427)
 Angajăm zidari cu experiență
în construcții cu punct de lucru
în Oradea și împrejurimi. Tel.
0753.746.221.
 Angajăm bucătar cu experienţă pentru sală de nunţi în
Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/160.945.
 Caut urgent un grădinar în
Oradea, şoferi şi muncitori caliﬁcaţi şi necaliﬁcaţi în construcţii. Tel. 0749/459.867.
 Angajez personal pentru
magazinul non-stop de pe
strada Clujului nr. 5. Tel. 0259435.955
SC Transpoard SRL,
având CUI: 27026886, cu sediul în municipiul Oradea, Str.
Petre Ispirescu, nr.4, Bl PB 37, ap.
1, județul Bihor, convoacă Adunarea Generală a Asociaților, la
sediul societății, pentru luarea
unor decizii în vederea continuării activității ﬁrmei, în data de
15.06.2018 la ora 9.00.
ANUNŢ
S.C. COMPANIA DE APĂ
ORADEA S.A.
îşi anunţă consumatorii că, în ziua
de marţi 19.06.2018, datorită lucrărilor de intercalare a unei noi reţele
de alimentare cu apă pe strada Dimitrie Anghel, lucrare executată de
către antreprenorul S.C. ROFESIONAL NEO INSTAL S.R.L., furnizarea apei potabile se va întrerupe
total, între orele 0900 şi 1600. Vor ﬁ
afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Dimitrie Anghel, Strugurilor
şi Viilor.
Rugăm consumatorii să îşi asigure
rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru
inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcţiune
a serviciului de alimentare cu apă se
observă deﬁcienţe în parametrii de
furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la
Dispeceratul central al companiei, la
numerele de telefon 0259 - 430.928
sau 0359 – 410.203.
Conducerea S.C. COMPANIA
DE APĂ ORADEA S.A.
(417)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

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.

