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 apărea în ediţia de a doua zi.

URĂRI

 „La mulţi ani” cu sănătate îţi
dorim draga noastră, LILIANA
SAVU, cu ocazia zilei de naştere. Bunul Dumnezeu să reverse
asupra ta toată dragostea şi bunecuvântarea Sa. Familia. (4386)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

 Proprietar, vând apartament
2 camere, X, Rogerius, str.
Spartacus, et. II. Tel. 0742/7674-24. (4371)
 Vând apartament 2 camere, lângă Piaţa Decebal. Tel.
0771/50-51-12. (T.1535)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

 Vând apartament zona Pieţei Mari, 3 camere, 70 mp.
0745/94-33-72. (4300)
 Vând apartament 3 camere, lângă Lotus. Tel. 0771/29-52-57. (tv)

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 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)

ÎNCHIRIERI

 Primesc student în chirie,
lângă Facultatea de Drept. Tel.
0733/14-25-92. (tv.)
 Închiriez apartament 3 camere,
et. II, utilat complet, Piaţa Devei
Ioşia. Tel. 0747/08-36-47. (4379)

VÂNZĂRI ANIMALE

 Vând purcei de 8 săptămâni.
Tel. 0259/43-09-40. (tv)
 Vând sau schimb turmă de
capre. Tel. 0766/21-26-51.

VÂNZĂRI AUTO

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

PIESE AUTO

 Ofer roată nouă 145/13
cu anevlopă Michelin pentru
165/13. 0259/43-54-43. (tv.)

PIERDERI

 Pierdut carnet student, pe
numele Gomboş Teodor, eliberat de Facultatea de Ştiinţe
Oradea. Îl declar nul. (4372)

Luni, 23 iulie 2018

 Pierdut certiﬁcat de înregistrare seria B nr. 1637255 aparţinând S.C. Jaroanzo Trans
S.R.L., J05/1764/30.09.2004,
CUI 16805678. Îl declar nul.
(4376)
 Am pierdut actele ﬁrmei
I.I. Marta T. Ioan, înregistrate la Registrul Comerţului,
F5/1585/2014, CUI 33695591
şi cele 2 certiﬁcate constatatoare. Le declar nule. (4377)
 Pierdut certiﬁcat constatator, aparţinând S.C. Ravympex
S.R.L., J5/2892/1992,
CUI
2590790, eliberat de ORC Bihor. Îl declar nul. (4378)
 Declar pierdut şi nul certiﬁcatul constatator pentru sediu al Intreprindere Ind. Iancu
D. Ioana-Camelia, nr. de ord.
F05/583/2011, RO 28249983.
(4383)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând şi confecţionez cazane cupru pentru ţuică. Tel.
0744/15-00-07. (3958)
 Vând colecţia completă „Trenuleţul electric” incluzând şi cadourile, preţ 2000 lei. 0770/1669-36. (4329)
 Vând bazin din tablă de 2000
litri, executat la comandă. Are 6
picioare, capac de închidere cu
lacăt, 2 m lungime, 1 m înălţime. Tel. 0259/43-54-43. (4374)

VÂNZĂRI MOBILĂ

 Vând canapea hol, 2, 3, locuri, 1 fotoliu piele, culoare bej.
0259/41-74-59. (T.1536)

PRESTĂRI SERVICII

 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)

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

ANGAJĂRI
 Angajăm femeie pentru menaj. 0721/67-05-17. (tv.)
 Angajăm vânzătoare produse paniﬁcaţie şi patiserie. Salarizare deosebită, 0733/84-4640, 0741/20-30-47. (4385)

Companie angajează
ZIDAR şi FINISOR,
salariu motivant.

 Angajăm bucătar cu experienţă pentru sală de nunţi în
Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/160.945.

 Angajez personal pentru

 Se închiriază un post de ma-

435.955

nichiură-pedichiură la salon.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BEIUŞ,
organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată, a funcţiei
publice de execuţie, vacante:
- Consilier, clasa I, grad asistent-compartiment fond funciar
Concursul se organizează la
sediul Primăriei municipiului
Beiuş, judeţul Bihor, în data de
27 august 2018, ora 10.00 – proba scrisă, interviul în data de 29
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 :
 studiile universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, ramura
de ştiinţă ştiinţe inginereşti-inginerie geodezică.
 vechimea în specialitatea
studiilor, potrivit art. 57 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modiﬁcările şi completările ulterioare
este de minim 1 an pentru consilier, clasa I, grad asistent.
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.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG 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.
(497)

Tel. 0745396208

SC OTL SA
organizează selecţie
de personal, pentru funcţia
de:
FUNCŢIONAR
ADMINISTRATIV

Informaţii la

Cerinţe:

tel. 0722/23-14-83.
(491)
S.C. GOODWILL ROAD
CONSTRUCTION S.R.L.
cu sediul în municipiul Oradea,
str. Vişeului, nr. 6, înregistrată
la Oﬁciul Registrului Comerţului cu nr. J05 / 864 / 2001, având
C.U.I. RO 14299019, număr de
telefon 0722/64-09-09, intenţionează să solicite de la Administraţia Bazinală de Apă Crişuri
Oradea, aviz de gospodărire a
apelor pentru amenajare iaz piscicol prin exploatarea nisipului şi
pietrişului în perimetrul CAMPANULA 2018, comuna Borş,
judeţul Bihor.
Această investiţie este nouă, în
fază de proiectare.
Fluxul tehnologic de exploatare a nisipului şi pietrişului se va
desfăşura atât deasupra cât şi sub
nivelul hidrostatic.
Ca rezultat al procesului de
producţie nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modiﬁcările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de
gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa
menţionată.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului, administrator Doba Nicolae.
(501)

 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)

magazinul

non-stop

de

pe

strada Clujului nr. 5. Tel. 0259-

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.

