14 Publicitate
În atenţia cititorilor
din Salonta!
Persoanele care doresc să dea

Vineri, 20 iulie 2018

VÂNZĂRI AP. LA CASĂ

 Vând apartament curte, una
cameră mare, 36 mp, central,
negociabil.
0741/60-34-44,
0743/29-09-52. (T.4314)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

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

 Ce poate ﬁ mai frumos decât să ajungi împreună cu familia ta să ﬁi sănătos şi să te
bucuri de sărbătorirea a 50 de
ani de căsătorie! Pe data de 20
iulie 1968 şi-au jurat credinţă
în faţa lui Dumnezeu GHEORGHE şi MĂRIOARA BELE. „La
mulţi ani dragii noştri părinţi
minunaţi, azi la împlinirea a 50
de ani de căsătorie, vă dorim
multă sănătate, să ne bucurăm
unii de alţii cât mai mulţi ani împreună. Vă iubim! Fiicele voastre dragi Gabriela şi Mihaela.
(4319)
 Ziua de 21 iulie 2018 este
pentru omul și prietenul nostru,
deputatul PSD de Bihor, Gheorghe Bogdan, una cu triplă
semniﬁcație. Gheorghe Bogdan împlinește frumoasa vârstă
de 50 de ani, 25 de ani de căsătorie cu frumoasa și minunata lui soție Florica și 25 de ani
de acitivitate politică. Cu acest
prilej îi transmitem sincere felicitări și urări de bine, dorindu-i
sănătate, realizări deosebite în
activitatea parlamentară, noroc
și fericire alături de cei dragi.
La mulți ani! Pavel Mercea, în
numele numeroșilor prieteni
social-democrați din Bihor.

 Casă mare de vânzare în localitatea Urvind. Tel. 0745/6004-52. (4248)
 Vând casă în Nojorid. Tel.
0741/31-47-96. (4287)

ÎNCHIRIERI

 Caut chirie casă singur în
curte. Tel. 0770/69-79-35. (tv)

VÂNZĂRI TERENURI

 Vând teren intravilan, 9.000
mp, str. Podgoria, malul drept
Criş, 0733/97-56-01. (T.4342)
 Vând teren ultracentral, 500
mp, Ginta, comuna Căpâlna,
Bihor, 0733/97-56-01. (T.4343)
 Vând teren 50% intravilan,
17.000 mp, Piersicilor, Oradea,
0733/97-56-01. (T.4344)
 Vând teren pe Valea Finişului, 1400 mp. Informaţii la tel.
0722/35-97-05. (4356)

 Proprietar, vând apartament
2 camere, X, Rogerius, str.
Spartacus, et. II. Tel. 0742/7674-24. (4371)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
 Vând apartament zona Pieţei Mari, 3 camere, 70 mp.
0745/94-33-72. (4300)
 Vând apartament 3 camere
transformat în spaţiu comercial, Nufărul, negociabil. Tel.
0772/08-56-12. (T. 4252)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând şi confecţionez cazane cupru pentru ţuică. Tel.
0744/15-00-07. (3958)
 Vând termosuri de 3 litri, din
inox interior+exterior, cu gura
mare. Tel. 0359/42-04-39.
(4244)

DIVERSE

 Cedez loc de veci în Cimitirul
Rulikowski. Tel. 0723/21-21-99.
(4337)

PRESTĂRI SERVICII

 Vând canapea hol, 2, 3 locuri, fotoliu piele culoare bej.
Tel. 0259/41-74-59. (T. 1536)

 Montăm sobe teracotă vechi,
noi, curăţăm sobe, coşuri fum.
0758/34-25-93, 0751/67-99-79.
(4364)
 Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0759/11-96-64. (T.1482)
 Renovez acoperişuri, faţade,
dulgherie, izolaţii, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparaţii.
0756/54-83-18. (T.1513)
 Repar rolete, montez jaluzele, execut plase de ţânţari.
0745/57-73-90. (T.4281)
 Autorizat instalaţii sanitare, încălzire, 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.4104)
 Transport nisip, pietriş, balastru, pământ, pământ de gazon, moloz, etc. Tel. 0740/4516-15. (1458)

PIERDERI

ANGAJĂRI

VÂNZĂRI ANIMALE

 Vând purcei de 8 săptămâni.
Tel. 0259/43-09-40. (tv)

VÂNZĂRI AUTO

 Vând Volkswagen Golf 3, an
1995, 1.9 diesel. Tel. 0770/6979-35. (T. 1537)

VÂNZĂRI MOBILIER

 Pierdut certiﬁcat constatator din 28.05.2009, al S.C.
Almo S.R.L., CUI 47470 şi
J05/518/1992. Îl declar nul.
(4345)
 Pierdut certiﬁcat constatator din 10.03.2004, şi certiﬁcat
constatator din 9.03.2004 al
S.C. Baracuda Biliard S.R.L.,
CUI 6534474, J05/4162/1994.
Le declar nule. (4346)
 Pierdut facturier TKRM
3151F-3200F
şi
chitanţier
TKRM 3151C-3200C, aparţinând Telekom România Mobile Communications. Le declar
nule. (4355)
 Pierdut certiﬁcat constatator al
Mihale Flavius Claudiu I.I., CUI
29577970. Îl declar nul. (4359)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
 Vând apartament 2 camere, lângă Piața Decebal. Tel.
0771/50-51-12. (T. 1535)

 Pierdut certiﬁcat constatator,
eliberat pentru Junc Traian Adrian PFA, număr ordine Registrul Comerţului F05/399/2004,
CUI RO 19796485. Îl declar
nul. (4367)

 Angajăm personal part/time
şi pensionari în servicii de curăţenie, 0799/01-18-75.
 Angajăm 2 fete pentru fabricat şi ambalat ciocolată. Tel.
0723/30-36-35,
0259/41-9262. (T. 4194)

Companie angajează
ZIDAR şi FINISOR,
salariu motivant.

Informaţii la
tel. 0722/23-14-83.
(491)

 Caut bonă cu experienţă pentru bebeluş de trei luni, începând
din luna august. Program luni-vineri 8.30-15.30. Tel. 0729/97-0892. (T.1527)
 Caut persoană devotată pentru
îngrijire copil+puţin menaj, în Paris-Franţa. 0774/61-23-82. (4363)

Primăria municipiului
Beiuş organizează concurs

pentru ocuparea, pe perioada
nedeterminată, a funcţiei publice
de conducere, vacantă:
 Şef serviciu venituri.
Concursul se organizează la
sediul Primăriei municipiului Beiuş, judeţul Bihor, în data de 22
august 2018, ora 10.00 – proba
scrisă, interviul în data de 27 august 2018, ora 10.00.
Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 (r2) privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modiﬁcările şi completările
ulterioare.
Condiţiile speciﬁce prevăzute
în ﬁşa postului:
• studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice;
• studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de
20 de zile de la data publicării în
Monitorul Oﬁcial al României,
partea a III a, la sediul Primăriei municipiului Beiuş, judeţul
Bihor, respectiv până în data de
08.08.2018.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. 611/2008
modiﬁcată şi completată.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliograﬁa se aﬁşează
la sediul Primăriei municipiului
Beiuş, judeţul Bihor.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Beiuş, str. Samuil Vulcan,
nr. 14-16, telefon 0259/32-19-35.
(482)

 Angajăm femeie pentru menaj. 0721/67-05-17. (tv.)

MATRIMONIALE
 Simpatică, ofer companie
la domni peste 50 de ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.4231)

SC OTL SA
organizează selecţie
de personal, pentru funcţia
de:
FUNCŢIONAR
ADMINISTRATIV
Cerinţe:
 studii medii/superioare
 cerinţe cunoaştere softuri IT:
pachetul Oﬃce
 experienţă anterioară în domenii tehnice (transport, mecanic, electric, energetic etc) - constituie avantaj;
 asigură activităţi operaţionale speciﬁce pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul
biroului tehnic din SC OTL SA
(editare, înregistrare acte intrare/
ieşire, evidenţe consumuri utilităţi sau alţi indicatori importanţi
conform procedurilor interne)
Candidaţii interesaţi pot depune o cerere, însoţită de documente relevante şi un CV la secretariatul societăţii, str. Atelierelor nr.
12, până în data de 26.07.2018.
Informaţii suplimentare
la tel: 0259/42-32-45, int 416.
Persoanele selectate vor ﬁ contactate pentru interviu.
Angajarea se va face pe perioadă nedeterminată.
(508)

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

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.

