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ÎNCHIRIERI

 Închiriez apartament cu o cameră, central. 0748/12-54-40.

VÂNZĂRI ANIMALE

 Renovez acoperişuri, faţade,
dulgherie, izolaţii, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparaţii.
0756/54-83-18. (T.1513)

NA o pot face chiar în oraşul lor.

 Vând purcei de 8 săptămâni.
Tel. 0259/43-09-40. (tv)
 Vând 31 capre, 12 iezi, 2 ţapi.
Tel. 0774/04-63-70. (tv.)

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

Pentru aceasta trebuie să se adre-

VÂNZĂRI AUTO

ANGAJĂRI

Persoanele care doresc să dea
anunţuri de mică publicitate
sau mare publicitate în CRIŞA-

seze către SZABO L. MARIA
Întreprindere Individuală, de pe
strada Republicii nr. 27-29, lângă

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

 Angajăm vânzătoare. Salarizare desebită. Tel. 0740/15-3565, 0733/84-46-40. (3822)

PIERDERI

 Angajăm şofer. Salarizare deosebită. 0740/15-35-65.
(3823)

CEC Salonta. Anunţurile vor apărea în ediţia de a doua zi.

URĂRI
 Multă sănătate, fericire şi noroc îi dorim surorii noastre, IULIA GHITEA, din Oradea, azi,
când la buchetul vieţii i se mai
adaugă un boboc de trandaﬁr.
„La mulţi ani, IULIA!”. Fraţii Nicolae şi Mucenic Chirilov.

VÂNZĂRI APARTAMENTE 3 CAMERE
 Vând apartament 3 camere
transformat în spaţiu comercial, Nufărul, negociabil. Tel.
0772/08-56-12. (T. 4252)

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

VÂNZĂRI APARTAMENT LA CASĂ
 Vând apartament la casă, la
etaj + anexe, 230 mp, ultracentral, 90.000 euro, negociabil.
Tel. 0743/53-22-12. (4250)

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, 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)

 Pierdut abonament transport
urban, persoană cu handicap,
eliberat de D.G.A.S.P.C. Bihor,
Bodogai Mihai. Îl declar nul.
(4243)
 S.C. ESPROBA S.R.L. anunţă pierderea certiﬁcatelor constatatoare la sediu şi beneﬁciari nr. 6880/06.02.2014. Le
declarăm nule. (4256)
 Pierdut certiﬁcat de înregistrare (C.U.I.) şi certiﬁcat constatator pentru sediul social al
SERVICE CASA S.R.L., C.U.I.
15545901. Le declar nule.
(4253)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând şi confecţionez cazane cupru pentru ţuică. Tel.
0744/15-00-07. (3958)
 Maşină de spălat-200 lei,
tv color Grunding-100 lei.
0740/12-45-60. (4190)
 Vând aparat personal termomasaj Ceragem, compact,
nefolosit, boiler pentru baie
cu butelie gaz, aparat masaj
picioare, şipci pentru rolete,
din tei. Tel. 0259/47-66-49,
0721/97-68-72. (4239)
 Vând termosuri de 3 litri, din
inox interior+exterior, cu gura
mare. Tel. 0359/42-04-39.
(4244)

VÂNZĂRI MOBILER

 Vând teren 17.000 mp, Piersicilor, Oradea, 50% intravilan-extravilan, 0733/97-56-01.
(T.4203)
 Vând teren intravilan, 9.000
mp, str. Podgoria, Oradea,
malul drept Crişul Repede,
0733/97-56-01. (T.4201)
 Vând teren ultracentral, 500
mp, Ginta, comuna Căpâlna,
0733/97-56-01. (T.4202)

 Angajăm sudor, şofer camioane tonaj greu, mecanic auto
maşini grele, muncitor în construcţii, plecare în Franţa. Tel.
0359/17-97-64. (1515)
 Angajez femeie pentru menaj. Tel. 0721/67-05-17. (tv)

MATRIMONIALE
 Simpatică, ofer companie
la domni peste 50 de ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.4231)
 Angajăm bucătar cu experienţă pentru sală de nunţi în
Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/160.945.
 Se închiriază un post de manichiură-pedichiură la salon.
Tel. 0745396208

Atelierul este dotat cu stand şi
aparatură Hardridge.

Telefon 0744/79-21-11.

Companie angajează
ZIDAR şi FINISOR,
salariu motivant.

Informaţii la
tel. 0722/23-14-83.

(485)
NOTIFICARE

ANEXA 11 la metodologia de
aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private – conform Ordinului
MMP nr. 135/2010
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
S.C. WILD HUNTING S.R.L.,
titular al proiectului: „ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI ÎNFIINŢARE COMPLEX DE VÂNĂTOARE”, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Bihor: nu
se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de ecaluare a impactului asupra
mediului, propus a ﬁ amplasat în
Comuna Nojorid, sat Păuşa, nr. cad.
60327, jud. Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot
ﬁ consultate la sediul A.P.M. Bihor
din Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A,
în zilele de luni-vineri, între orele
9.00-14.00, precum şi la următoarea
adresă de internet: www.apmbh.ro
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicării prezentului anunţ.
(489)

(491)
S.C. EASY RECYCLE
CLOTHING S.R.L.,
cu sediul în Salonta, str. Victor
Babeș, nr. 2, angajează:
* 3 manipulanți marfă, cod
COR 933303.
Selecția se face pe baza C.V.urilor depuse până la data de 20
.07.0218.
(488)
 Căutăm o familie (soţ, soţie)
dispusă să se mute în localitatea
Şinteu, pentru îngrijirea unei
ferme de animale. Oferim cazare într-o casă nouă, parter cu
mansardă, cu o cameră, bucătărie, sufragerie şi baie, dotate cu
mobilier şi electrocasnice moderne. Le oferim un venit net de
1.500 lei/persoană, cu contract
de muncă legal, asigurări medicale, cazare gratuită şi scutire
de la plata utilităţilor. Informaţii
suplimentare la numărul de telefon: 0752/560.998.

Vă aşteptăm şi în centru!

 Angajez personal pentru
magazinul non-stop de pe
strada Clujului nr. 5. Tel. 0259435.955
 Angajăm specialişti în construc-

ţii pentru renovări apartamente
 Vând mobilier: dormitor,
fotolii pliante, colţare, dulap, în străinătate. Tel. 0044 751542
canapea,
videocasetofoane. 1542, 0749/08-48-37. (3427)
0747/64-78-08. (T.4212)
 Caut urgent un grădinar în
PRESTĂRI SERVICII
Oradea, şoferi şi muncitori cali Renovez acoperișuri, fațade, ﬁcaţi şi necaliﬁcaţi în construcdulgherie, izolații, jgheaburi, ţii. Tel. 0749/459.867.
terase, vopsitorii, reparații,
 Angajăm zidari cu experiență
0759/11-96-64. (T.1482)
 Autorizat instalaţii sanita- în construcții cu punct de lucru
re, încălzire, 0770/10-21-60, în Oradea și împrejurimi. Tel.
0359/43-72-84. (T.4104)
0753.746.221.

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:

 Casă mare de vânzare în localitatea Urvind. Tel. 0745/6004-52. (4248)

VÂNZARE TEREN

 Angajăm 2 fete pentru fabricat şi ambalat ciocolată. Tel.
0723/30-36-35,
0259/41-9262. (T. 4194)

Angajăm MECANIC pentru reparat pompe de injecţie
şi injectoare Diesel – turisme,
autocamioane, tractoare
agricole, combine agricole.

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

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.

