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În atenţia cititorilor
din Salonta!

l Cumpărăm antichităţi, ta-

MATRIMONIALE

blouri, rame, mobilă, obiecte

l Simpatică, ofer companie

(4503)

populare, sticle de sifon. Tel.

0753/56-60-84. (T.4231)

sau mare publicitate în Crişa-

l Vând teren 700 mp, pentru

0744/12-83-06. (T. 4395)

na o pot face chiar în oraşul lor.

amatori de pescuit, în mijlocul

Pentru aceasta trebuie să se adre-

naturii, lângă „Tăul Dacilor” Hi-

seze către SZABO L. MARIA

dişelul de Sus. Tel. 0723/22-15-

Persoanele care doresc să dea
anunţuri de mică publicitate

Întreprindere Individuală, de pe
strada Republicii nr. 27-29, lângă

l Vând teren intravilan 600 mp,
în Cihei, aproape de centura
din Nufărul. Tel. 0723/22-15-15.

15. (4502)

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

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

Decembrie. 0744/31-12-64. (T.
4410)

VÂNZĂRI AUTO

l Vând apartament 2 came-

l

re, Nufărul, 51.000 euro. Tel.

Hyundai Accent, în stare foar-

0754/52-20-62. (4420)

te bună. Tel. 0770/10-41-06.

l Vând apartament 2 camere,
et. 1, Cantemir. Tel. 0757/97+36304228261.

(T.

4477)

De

vânzare

autoturism

(4450)
l Vând Logan 80.000 km, 2100
euro, Solenza Diesel 1100
euro, 0744/24-28-36. (T.4518)
l Vând autoturism Dacia 1310,

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
l Vând apartament 3 camere
transformat în spaţiu comercial,

an fabricaţie 1998, în stare de
funcţionare. Tel. 0771/20-17-15.
(4532)

PIESE AUTO

Nufărul, negociabil, 0772/08-

l Caut piese pentru autotu-

56-12. (4509)

VÂNZĂRI AP. LA CASĂ

rism Oltcit. Tel. 0745/51-63-02.
(4466)

l Vând apartament curte, una
cameră mare, 36 mp, central,
negociabil.

0741/60-34-44,

0743/29-09-52. (T.4314)

SCHIMBURI
l Schimb apartament 2 camere, Nufărul, parter, spre soare,
cu apartament o cameră mare,
sau garsonieră, et. I-II, + dife-

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând cazan Viadrus, cu sursă de curent continuu şi horn
metalic. Tel. 0722/35-58-90,
între orele 9.00-20.00. (4523)
l Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti ţesute şi televizor

VÂNZĂRI TERENURI

CUMPĂRĂRI
l Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.4506)

l Vând teren 17.000 mp, 50
% intravilan-extravilan, Piersi-

l Angajez vânzătoare magazin
accesorii mobilă, avantaj experienţă cunoscător program
SAGA.

Tel.

0728/26-70-09.

(4468)
l Angajez vulcanizator la camioane şi maşini mici. Tel.
0745/65-21-88. (4396)

siness, prezentări plan de afa-

l ANGAJĂM URGENT ŞO-

ceri. Tel. 0735/25-69-75.(tv)

CĂ FRIGORIFICĂ PENTRU

l Execut acoperișuri la un preț
foarte bun pentru pensionari.
Tel. 0740/38-99-28. (1553)
l Meșter, repar acoperișuri,
dulgherie, țiglă, prețuri avantajoase

pentru

pensionari,

0735/03-45-21. (1554)
l Zugrăvit, podele lamina-

FER TIR 40 T CU REMORGERMANIA-FRANKFURT/M
PENTRU

TRANSPORT

GERMANIA.
LIMBA
NĂ.

ÎN

CUNOSCĂTOR

ENGLEZĂ/GERMA-

ASIGURĂM

l Caut urgent un grădinar în
Oradea, şoferi şi muncitori calificaţi şi necalificaţi în construcţii. Tel. 0749/459.867.
l Angajăm zidari cu experiență

ANGAJĂRI

Traduceri engleză întâlniri bu-

CAZARE.

TEL. 0049173-679-2015, MIHAELA ECKERT (VORBEŞTE ROMÂNEŞTE), E-MAIL:
WWW.SPATH-TRANSPORT.
DE. (3743)

în construcții cu punct de lucru
în Oradea și împrejurimi. Tel.
0753.746.221.
Primăria Municipiului
Oradea

cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii
nr.1, organizează licitaţie publică
deschisă cu ofertă în plic închis
pentru închirierea unor spaţii cu
altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în Oradea,
str. Republicii nr. 12, str. Primăriei nr. 30 și Piața 1 Decembrie nr.
14.
Documentele de calificare necesare pentru participarea la licitaţie
se găsesc pe site-ul www.oradea.ro,
secțiunea Licitații.
(530)

S.C. STORE AMI S.R.L.
cu sediul în Oradea, str. Publius Ovidius Naso, nr. C/VIII
angajează 1 manager achiziţii
cod cor 132448.
Selecția se face pe baza C.V.urilor depuse până la 07.07.2018.
(531)

Vă aşteptăm şi în centru!

te. Seriozitate maximă. Tel.
0771/52-27-41. (1560)
l Repar sau instalez aragaze
vechi şi noi. Tel. 0771/48-4076. (T. 4489)

TEL. 0722/82-28-04. (3880)
l Autorizat instalaţii sanitare, încălzire, 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.4104)

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!

0733/97-56-01. (T.4531)

Bihor, 0733/97-56-01. (T.4530)

business. 0735/25-69-75. (tv

Tel. 0359/43-56-61. (4527)

mp, Podgoria, malul drept Criş,

mp, Ginta, comuna Căpâlna,

(Translating romanian for your

l EXECUT FORAJ PUŢ APĂ.

l Vând teren intravilan, 9.000

l Vând teren ultracentral, 500

PRESTĂRI SERVICII

Sony din 2002, pentru piese.

renţă, exclus Velenţa, 0359/8073-22. (4504)

66-18. (4541)

l Ofer gratuit două pisicuțe.

camere decomandate, Parc 1

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

02-44,

ANIMALE

l Dau în chirie apartament 2

Garsoniere

l Băiat, ofer masaj erotic femeilor peste 50 ani. Tel. 0754/78-

Tel. 0773/86-18-35. (1564)

ÎNCHIRIERI

la domni peste 50 de ani. Tel.

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

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__________________________________

cilor, Oradea, 0733/97-56-01.

TEXT ANUNŢ (max. 10 cuvinte)_____________________________________________________________________________

(T.4529)

____________________________________________________________

l Vând loc casă, Podgoria, 1.200 mp, cu utilităţi. Tel.
0744/47-20-65. (T.4448)

_______________________________________________________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.

