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„O zi este o eternitate în miniatură” (Ralph Wando
Emerson)
MARIUS VALERIU MEŞTER,
MARIA LIVIA BENCZE.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

În atenţia cititorilor
din Salonta!
Persoanele care doresc să dea
anunţuri de mică publicitate
sau mare publicitate în CRIŞA-



Suntem alături de voi,
Luci, Gabriela, Laurenţiu şi
Mariana, la pierderea celui care
a fost
MARIUS MEŞTER.
Odihnească-se în pace. Fam.
Meşter Dan Radu.



Regret plecarea dintre
noi a distinsei doamne
EMILIA
(EFTIMIE) PLOP,
buna mea prietenă şi colegă
de clasă la Liceul de Fete Beiuş, între anii 1939-1947. Sincere condoleanţe îndureratului ﬁu
Costel Plop şi familiei. Odihnă
veșnică
EMILIEI!
Hortenzia şi Boris Belicciu.

VÂNZĂRI AUTO

 De vânzare autoturism
Hyundai Accent, în stare foarte
bună. Tel. 0770/10-41-06.
 Vând Logan 80.000 km,
2100 euro, Solenza Diesel
1100 euro, 0744/24-28-36. (tv)

NA o pot face chiar în oraşul lor.
Pentru aceasta trebuie să se adreseze către SZABO L. MARIA

PIESE AUTO

 Caut piese pentru autoturism
Oltcit. Tel. 0745/51-63-02.

Întreprindere Individuală, de pe
strada Republicii nr. 27-29, lângă
CEC Salonta. Anunţurile vor apărea în ediţia de a doua zi.

GARSONIERE
 Dau în chirie garsonieră la
casă lângă podul Decebal. Tel.
0745 587 191

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

 Vând apartament 2 camere, Nufărul, 51.000 euro. Tel.
0754/52-20-62. (4420)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

 Vând apartament 3 camere
transformat în spaţiu comercial,
Nufărul, negociabil, 0772/0856-12. (4509)

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

PIERDERI


Pierdut
C.U.I.
pentru Pârvu Project S.R.L.,
J05/1088/24.05.2011. Îl declar
nul. (4522)
 Pierdut carnet student şi legitimaţie de transport CFR, pe
numele Tomoiagă Claudia Lavinia, eliberate de Facultatea
de Ştiinţe. Le declar nule.

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând ieftin tv color în stare
foarte bună. Tel. 0359/46-1445. (tv)
 Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti ţesute, televizor Sony
din 2002, 0359/43-56-61. (tv)
 Vând cazan Viadrus, cu sursă de curent continuu şi horn
metalic. Tel. 0722/35-58-90,
între orele 9.00-20.00. (4523)

CUMPĂRĂRI

 Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-06-98.

 Vând teren intravilan, 9.000
mp, Podgoria, malul drept Criş,
0733/97-56-01. (T.4531)
 Vând teren ultracentral, 500
mp, Ginta, comuna Căpâlna,
Bihor, 0733/97-56-01. (T.4530)
 Vând teren 17.000 mp, 50
% intravilan-extravilan, Piersicilor, Oradea, 0733/97-56-01.
(T.4529)
 Vând loc casă, Podgoria, 1.200 mp, cu utilităţi. Tel.
0744/47-20-65. (T.4448)

ÎNCHIRIERI

 Dau în chirie apartament 2
camere decomandate, Parc 1
Decembrie. 0744/31-12-64. (T.
4410)



Împărtăşesc durerea
dragii mele prietene, Lucia, la
despărţirea de cel alături de
care, decenii în şir, cu demnitate, delicateţe, discreţie, a răzbit
printre spinii lumii...,
profesor
MARIUS MEŞTER.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Violeta Ardelean. (1560)

Anunţurile



Cu adâncă durere în
suﬂete ne despărţim de cea
care a fost
IOANA EMILIA PLOP.
Vei rămâne veşnic în suﬂetele noastre. Stâlpul are loc azi,
1 august, ora 18.00. Înmormântarea va avea loc joi, 2 august
2018, ora 13.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu să te odihnească în pace. Familia îndurerată.

de comemorări
şi decese se preiau:
 la ghişeul de pe Aleea
Gojdu nr. 3, luni-joi între orele
8.00-18.00, vineri, între orele
08.00-16.00, duminică, între



Cu suﬂetele îndurerate
şi cu profunde regrete anunţăm
pierderea ireparabilă a mamei,
soacrei şi bunicii noastre
FLOARE GĂVRUŢA,
de 84 ani. Înmormântarea
are loc azi, 1 august 2018, ora
13.00, de la capela comunei
Cefa. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Fiul Mitică, nora
Lenuţa, nepotul George. (4521)

Azi, 1 august, se împlinesc 5 ani, de la decesul soţului, tatălui, socrului şi bunicului nostru drag,
prof. ANTON SALLA.
Familia Salla. (4519)

 Cumpărăm antichităţi, tablouri, rame, mobilă, obiecte
populare, sticle de sifon. Tel.
0744/12-83-06. (T. 4395)

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

PRESTĂRI SERVICII

 Caut urgent un grădinar în
Oradea, şoferi şi muncitori caliﬁcaţi şi necaliﬁcaţi în construcţii. Tel. 0749/459.867.

 Doamnă 56 ani îngrijesc persoane vârstnice, copii. Fac menaj. Tel. 0742/97-26-89. (4454)
 Execut acoperișuri la un preț
foarte bun pentru pensionari.
Tel. 0740/38-99-28. (1553)
 Meșter, repar acoperișuri,
dulgherie, țiglă, prețuri avantajoase pentru pensionari,
0735/03-45-21. (1554)
 Zugrăvit, podele laminate. Seriozitate maximă. Tel.
0771/52-27-41. (1560)

comemorări

orele 12.00-16.00

 la ghişeul de pe str. Pa-



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

trioţilor nr. 2 (lângă Teatrul
de stat) luni-vineri, între orele
9.00-16.00, duminică, 16.0018.00.
Anunţ public

Comuna Cefa,

titular al planului „Actualizare Plan Urbanistic General
Cefa” anunţă publicul despre
decizia Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor de emitere a
avizului de mediu.
Varianta avizată a planului
poate ﬁ consultată la sediul primăriei Comunei Cefa din satul
Cefa, strada Principală nr. 82,
jud. Bihor, în zilele de luni până
vineri, între orele 9.00 -14.00.
(529)

Vă aşteptăm şi în centru!

ANGAJĂRI

 Angajez vânzătoare magazin
accesorii mobilă, avantaj experienţă cunoscător program
SAGA. Tel. 0728/26-70-09.
(4468)
 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)

DIVERSE

 Deținătorul autoturismului
BH 15 SZA este rugat să sune
urgent la tel. 0359/17-01-59.
(tv)

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 august 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.

