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.

Joi, 12 iulie 2018

 Vând teren ultracentral, 500
mp, Ginta, comuna Căpâlna,
0733/97-56-01. (T.4202)
 Vând 2 parcele teren intravilan, 1.000 mp ﬁecare, cu toate
utilităţile, la intrarea în Betﬁa
(lângă Băile 1 Mai), preţ negociabil. Tel. 0722/25-55-21.
(4215)

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

URĂRI

VÂNZĂRI ANIMALE
 Vând purcei de 8 săptămâni.
Tel. 0259/43-09-40. (tv)
 Vând porci graşi, bio. Tel.
0259/39-31-69. (4153)

VÂNZĂRI AUTO
 Vând Volkswagen Golf 3, an
1995, diesel 1.9. Tel. 0770/6979-35. (tv)

PIERDERI

 Cu ocazia majoratului îi dorim ﬁicei şi nepoatei noastre
dragi, ALEXANDRA SAVU,
„La mulţi ani!”, sănătate, bucurii şi mult succes în viaţă. Cu
toată dragostea, familia. (4215)

 Pierdut certiﬁcat constatator al ARF Translogistic
S.R.L.-D., C.U.I. 34926805,
J5/1367/2015, pentru Punct de
lucru Oradea, str. Traian Lalescu, nr. 8, bl. PC58, ap. 2, jud.
Bihor, emis de O.R.C. Bihor. Îl
declar nul. (4200)

VÂNZĂRI GARSONIERE

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând garsonieră complet
utilată, et. 5, Rogerius. Tel.
0751/51-39-15. (4189)

 Vând şi confecţionez cazane cupru pentru ţuică. Tel.
0744/15-00-07. (3958)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

 Vând combină frigoriﬁcă „Zanussi” 2 sertare şi butelii STAS
aragaz. Tel. 0747/01-79-18. (T.
4172)

 Vând apartament 3 camere,
transformat în spaţiu comercial,
Nufărul, negociabil. 0772/0856-12. (T.4133)

VÂNZĂRI AP. 4 CAMERE
 Vând apartament 4 camere,
et. II, Rogerius. Tel. 0766/2265-80, 0770/11-53-60. (4157)

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 cu grădină, 5.000
mp, în Miersig. Tel. 0740/5799-55. (4113)
 Vând casă, grădină 1.507
mp, Sîntandrei, 2 fronturi, toate utilităţile, 0770/12-90-66.
(4186)
 Vând casă cu teren Fughiu
şi loc de veci Oradea. 0746/1966-89. (T.4213)

VÂNZARE TEREN
 Vând 10 ari teren intravilan,
în satul Tărian. Tel. 0771/5887-08. (4128)

 Maşină de spălat-200 lei,
tv color Grunding-100 lei.
0740/12-45-60. (4190)

 Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0759/11-96-64. (T.1482)
 Execut acoperişuri, dulgherie, mansardări şi mici reparaţii,
izolaţii, reducere 15%, 0757/8396-32. (4054)
 Renovez acoperişuri, faţade,
dulgherie, izolaţii, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparaţii.
0740/91-69-90. (T.1508)
 Reparaţii acoperişuri sau de
urgenţă montaj tablă, reducere
20 %. 0731/26-37-67. (1509)
 Autorizat instalaţii sanitare, încălzire, 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.4104)
 EXECUT FORAJ PUŢ APĂ.
TEL. 0722/82-28-04. (3880)

ANGAJĂRI

 Angajăm sudor, șofer camioane – tonaj greu, mecanic
auto mașini grele, muncitor în
construcții. Plecare în Franța.
Tel. 0359/17-97-64. (1515)
 Angajăm personal part/time
şi pensionari în servicii de curăţenie, 0799/01-18-75.
 Angajăm vânzătoare. Salarizare desebită. Tel. 0740/15-3565, 0733/84-46-40.(3822)
 Angajăm şofer. Salarizare deosebită. 0740/15-35-65.
(3823)
 Angajăm 2 fete pentru fabricat şi ambalat ciocolată. Tel.
0723/30-36-35,
0259/41-9262. (T. 4194)

 Caut urgent un grădinar în
Oradea, şoferi şi muncitori caliﬁcaţi şi necaliﬁcaţi în construcţii. Tel. 0749/459.867.
 Angajăm zidari cu experiență
în construcții cu punct de lucru
în Oradea și împrejurimi. Tel.
0753.746.221.
 Angajăm specialişti în construcţii pentru renovări apartamente
în străinătate. Tel. 0044 751542
1542, 0749/08-48-37. (3427)
Comuna Sînmartin
anunţă publicul interesat
asupra declanşării etapei de
încadrare cf. H.G. 1076/2004
privind procedura evaluării de
mediu pentru planuri şi programe, în vederea obţinerii avizului
de mediu pentru PUZ: „CONSTRUIRE BLOC ANL ÎN REGIM DE ÎNĂLŢIME P+3E+M”,
în localitatea Sînmartin, nr. cad.
64420, jud. Bihor.
Prima versiune a planului
poate ﬁ consultată la sediul
A.P.M. Bihor, Oradea, Bd.
Dacia, nr. 25/A, din data de
06.07.2018, între orele 9.00 –
14.00.
Publicul interesat poate
transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până în data de
27.07.2018, A.P.M. Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, e-mail
ofﬁce@apmbh.anpm.ro, în zilele de luni până vineri, între orele
9.00 – 14.00.
(471)

Vă aşteptăm şi în centru!

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

VÂNZĂRI MOBILER

 Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0756/54-83-18 (T.1513)
 Repar sau instalez aragaze
vechi şi noi. Decupaţi! Păstraţi!
Tel. 0771/48-40-76. (T. 4221)

Calendarul licitaţiei:
- în perioada 11.07.2018 – 23.07.2018,
ora 9.00 se vor depune la Primăria Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor, la
ghişeul 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
va avea loc la data de 23.07.2018, ora
12.00, în prezenţa comisiei de licitație
şi a reprezentanţilor ofertanţilor.
2. Primăria Municipiului Oradea
cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1,
organizează licitaţie publică deschisă
cu ofertă în plic închis pentru închirierea unui spaţiu cu altă destinaţie decât
aceea de locuinţă situat în imobilului
din Oradea, str. Primăriei, nr. 60.
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 11.07.2018 – 23.07.2018,
ora 9.00 se vor depune la Primăria Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor, la
ghişeul 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
va avea loc la data de 23.07.2018, ora
13.00, în prezenţa comisiei de licitație
şi a reprezentanţilor ofertanţilor.
3. Primăria Municipiului Oradea
cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1,
organizează licitaţie publică deschisă cu ofertă în plic, pentru închirierea
unui spaţiu cu altă destinațe decât aceea
de locuință, având o suprafață utilă de
47,45 mp, situat în Oradea, P-ța Unirii,
nr. 2-4, et. I.
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 11.07.2018 – 24.07.2018,
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 deschiderea ofertelor va
avea loc la data de 24.07.2018, ora 1200,
în prezenţa comisiei de licitație şi a reprezentanţilor ofertanţilor.
4. Primăria Municipiului Oradea
cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1,
organizează licitaţie publică deschisă
cu ofertă în plic închis pentru închirierea unui spaţiu cu altă destinaţie decât
aceea de locuinţă situat în imobilului
din Oradea, Piața 1 Decembrie, nr. 14,
ap. 28 - etaj I.

 Vând mobilier: dormitor,
fotolii pliante, colţare, dulap,
canapea,
videocasetofoane.
0747/64-78-08. (T.4212)

PRESTĂRI SERVICII

1. Primăria Municipiului Oradea
cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1,
organizează licitaţie publică deschisă
cu ofertă în plic închis pentru închirierea unui spaţiu cu altă destinaţie decât
aceea de locuinţă situat în imobilului
din Oradea, str. Primăriei, nr. 30.

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.

Calendarul licitaţiei:
- în perioada 11.07.2018 – 24.07.2018,
ora 9.00 se vor depune la Primăria Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor, la
ghişeul 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
va avea loc la data de 24.07.2018, ora
13.00, în prezenţa comisiei de licitație
şi a reprezentanţilor ofertanţilor.
Documentele de caliﬁcare necesare
pentru participarea la licitaţie se găsesc
pe site-ul www.oradea.ro, secțiunea Lic
itații.
(484)

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 iulie în cotidianul „Crişana”.


TALON ANUNŢ

 Vând teren 17.000 mp, Piersicilor, Oradea, 50% intravilan-extravilan, 0733/97-56-01.
(T.4203)

Numele şi prenumele____________________________________________Telefon__________________________________

 Vând teren intravilan, 9.000
mp, str. Podgoria, Oradea,
malul drept Crişul Repede,
0733/97-56-01. (T.4201)

_______________________________________________________Zile apariție___________________________________

TEXT ANUNŢ (max. 10 cuvinte)_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________




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.

