14 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 apă-
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 Vând 10 ari teren intravilan,
în satul Tărian. Tel. 0771/5887-08. (3794)

VÂNZĂRI ANIMALE/PRODUSE AGRICOLE
 Tărcăet Alin Lăpădat P.F.A.,
C.U.I. 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)

ÎNCHIRIERI

rea în ediţia de a doua zi.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
 Vând ap. cu 2 cam, decomandat, pe Bd Dacia, cu vedere la
Parcul Olosig. Te. 0722.553.754.

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
 Vând apartament 3 camere,
tip D, 55.000 euro, 0744/75-0732. (tv)
 Vând apartament 3 camere,
transformat în spaţiu comercial,
Nufărul, negociabil, 0772/0856-12. (3756)

VÂNZĂRI AP. 4 CAMERE
 Vând apartament 4 camere, Cazaban, spațios, luminos,
51.500 euro, 0724/10-97-80.
(T.1472)

VÂNZĂRI 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. (3653)

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 urgent casă, grădină
18 ari, în Vaida, sau schimb cu
cameră uscătorie, 10.000 euro.
Tel. 0752/19-54-56. (3792)
 Vând casă cu grădină, sat
Crestur 126, comuna Abrămuţ.
0766/31-31-83. (T.3807)
 Vând casă în sat Râpa. Tel.
0736/38-52-91.
 Vând casă, 30 ari, drum
asfaltat, pomi, 15 km de Băile Felix, sat Dicăneşti, 15.000
euro, negociabil. 0259/42-7810, 0740/16-00-74. (T.3830)

VÂNZĂRI TERENURI
 Vând 1.320 mp loc de casă,
intravilan, Biharia, 0744/75-0732. (T. 3742)

 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
 Închiriez spaţiu comercial
P+Mansardă, lângă Registrul
Comerţului.
0742/92-25-69,
0753/81-37-23. (tv.)

PIERDERI
 Pierdut autorizaţie sanitar veterinară nr. 10610/09.11.2011,
eliberată de DSV SA Bihor,
aparţinând I.I. Igaş Ioana Ramona. O declar nulă. (3814)
 Pierdut carnet de student,
pe numele Ibrahim Aliya, eliberat de Facultatea de Medicină
Oradea. Îl declar nul. (3833)
 Pierdut certiﬁcat constatator
nr. 88100/31.07.2017, pentru
Universal Kereskedo S.R.L.,
CUI 38049958. Îl declar nul.
(1474)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Mobilă, tv color, cafetiere ﬁltru-espresso, covoare, aragaz,
cuverturi. 0765/66-85-86. (tv.)
 Vând tv color cu telecomandă, puţin folosit. Tel. 0771/0924-87. (tv.)
 Vând circular de tăiat lemne cu motor trifazic. Telefon:
0744/913.400.
 Vând țigle din demolare și 2
sobe de teracotă, 0756/41-9209. (T.1473)

VÂNZĂRI MOBILĂ
 Vând canapea 2 locuri + 2
fotolii, (set) imitaţie piele, bordo. Canapeaua puţin folosită,
fotoliile noi. 0745/25-22-91. (tv.)

CUMPĂR DIVERSE
 Cumpărăm antichităţi, mobilă, tablouri, rame, obiecte
populare, sticle sifon, 0744/1283-06. (3695)
 Cumpăr pene. Tel. 0743/593503. (tv)
 Cumpăr avantajos pene
vechi şi noi. 0753/50-06-98.
(T.3409)

PRESTĂRI SERVICII
 Renovez acoperişuri, faţade,
dulgherie, izolaţii, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparaţii.
0756/54-83-18. (T.1326)
 Instalator autorizat sanitare, încălzire. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.3605)
 Parchetare, rașchetare și la
țară, zugrăvit, vopsit, gletuit,
geamuri, uși. 0751/89-85-94.
(1470)
 Repar sau instalez aragaze
vechi şi noi. Tel. 0771/48-4076. (T.3813)
 Zugrav, execut zugrăveli,
gletuit, parchet, etc. Seriozitate
maximă, 0748/36-58-21. (tv)
 EXECUT FORAJ PUŢ APĂ.
TEL. 0722/82-28-04. (3188)

 Angajăm bucătar cu experienţă pentru sală de nunţi în
Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/160.945.
 Angajez personal pentru
magazinul non-stop de pe
strada Clujului nr. 5. Tel. 0259435.955
 Angajăm specialişti în construcţii pentru renovări apartamente
în străinătate. Tel. 0044 751542
1542, 0749/08-48-37. (3427)
 Angajez plăcintăreasă lângă
gară. Tel.: 0773/331.776
 Caut urgent un grădinar în
Oradea, şoferi şi muncitori caliﬁcaţi şi necaliﬁcaţi în construcţii. Tel. 0749/459.867.

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând purcei de opt săptămâni. Preţ: 300 lei. Tel:
0747/345.538.
 Vând licenţă farmacie. Tel:
0744/607.710
 Vând gunoi de grajd în Oradea. Tel: 0747/345538.
 Vând farmacie în comuna
Câmpani. Relaţii la telefon
0745/251.301.

ASOCIAŢIA
URBARIALĂ HAIEU
convoacă Adunarea Genera-

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

lă Extraordinară în data de 24

 Angajăm urgent brutar, salarizare deosebită. Tel. 0740/1535-65. (3518)

eu.

 Angajăm vânzătoare. Salarizare deosebită. Tel. 0740/1535-65, 0733/84-46-40. (3822)
 Angajăm şofer. Salarizare deosebită. 0740/15-35-65.
(3823)

MATRIMONIALE
 Văduv, pensionar, 64 ani,
caut parteneră de vârstă apropiată. 0770/18-38-90. (T.3808)

iunie, ora 15.00, la Şcoala Hai
(431)

Angajăm
OPERATORI MAŞINI şi
SORTATORI PRODUSE,
program L-V, în trei schimburi, salariu brut 2448 lei + prime şi alte beneﬁcii.
Nu necesită experienţă.
C.V.-urile se depun la adresa
info.ro@microdeco.com sau informaţii la tel. 0720/00-98-51.
(430)

Vă aşteptăm şi în centru!

ANGAJĂRI
 Se închiriază un post de manichiură-pedichiură la salon.
Tel. 0745396208
 Angajăm personal part/time
şi pensionari în servicii de curăţenie. Tel. 0799/01-18-75.
 Magazin de gresie și faianță
angajează vânzătoare. Se oferă salariu atractiv și bonuri de
masă. Informații suplimentare
la telefonul: 0744/913.400.
 Angajăm magazioneră producţie. 0740/15-35-65. (3358)
 Angajăm vânzătoare magazin paniﬁcaţie. 0741/20-30-47.
(3359)

Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse şi achitate şi la Punctul de preluare deschis lângă Teatrul de Stat din Oradea, pe strada Patrioţilor
nr. 2, de luni până joi, între orele 9.00-18.00,
vineri între orele 9.00-16.00 şi duminica, între
orele 16.00-18.00.

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.

