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 Nimic nu e mai dureros în viață ca despărțirea de
o ﬁință dragă. Te-ai stins, ple-

 Cu toată compasiunea

împărtăşim durerea familiei
naşului nostru iubit, preot Florin Puşcaş, la despărţirea de
dragul său frate,
MARIUSCRISTIAN PUŞCAŞ.
Dumnezeu să-l odihnească
între cei buni ai Săi, iar celor
rămaşi să le dea putere să treacă prin această grea pierdere.
Fam. av. Cosmin, Mariana şi
Iustina Costruţ. (4680)

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.

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, tip PB mare, Nufărul. Tel.
0771/29-52-57. (tv)

VÂNZĂRI CASE ORADEA
 Vând casă, 3 camere, stare foarte bună, utilităţi, garaj.
0722/34-60-47. (4649)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
 Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
 Vând casă mare cu toate utilităţile şi grădină mare în Sânnicolau-Român. Tel. 0723/84-9785. (4573)
 Vând casă în Tinca, 700 mp.
Tel. 0754/32-61-56.

VÂNZĂRI TERENURI
 Vând loc casă, Podgoria, 1.200 mp, cu utilităţi. Tel.
0744/47-20-65. (T.4448)
 Vând parcele intravilan 800
mp, utilităţi, Ineu de Criş, Bihor,
0733/97-56-01. (4583)

VÂNZĂRI AUTO
 Vând Logan 80.000 km, 2100
euro, Solenza Diesel, 1100
euro, 0744/24-28-36. (T.4518)

când prea devreme dintre noi,
fratele și unchiul nostru drag,
GHEORGHE BELENEȘI.
Chipul tău blând a rămas în
imaginea noastră, în timp ce tu
tu-ai retras, liniștit, în lumea
celor buni și drepți. Dumnezeu
să te odihnească în pace.
Sora Maria, nepoții Ovidiu,
Mariana, Camelia și Alexandra.
 Vând Dacia 1300 din 1976,
stare bună de funcţionare. Tel.
0359/46-64-67. (4576)
 Vând Ford Focus 2006, stare
impecabilă. Tel. 0751/03-87-39.
(T.2689)
 Vând Peugeot 206, an 2000,
benzină, 4200 lei, negociabil,
0740/27-77-61. (tv)
 Vând Skoda Fabia, motor
1400 diesel, din 2008, culoare albastru sidefat, foarte bine
întreţinută şi toate taxele la zi.
Preţ 3000 euro, negociabil. Tel.
0770/10-40-48. (4671)

PIERDERI
 Pierdut certiﬁcat original
sanitar-veterinar
nr.
3553/21.06.2013,
exploataţie bovine pentru Boruţ Dorin
Costica P.F.A., loc. Băleni nr.
89, jud. Bihor, CUI 318027667,
F5/1571/2013,
eliberat
de
D.S.V. S.A. Bihor. Îl declar nul.
(4606)
 Pierdut certiﬁcat constatator, emis la data de 28.06.2011
pentru Tehnoart S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, b-dul
Dacia nr. 29, număr în Registrul
Comerţului J05/535/2005 din
08.03.2005, CUI 17329807. Îl
declarăm nul. (4672)



Suntem alături de ﬁna
noastră Maria, la marea durere pricinuită de plecarea la cele
veșnice a fratelui ei drag,
GHEORGHE BELENEȘI.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Sincere condoleanțe
întregii familii. Familia Ionaș
Eugen și Florica.



Transmitem sincere
condoleanțe familiei, la moartea celui care a fost
IOAN POPA.
Odihnească-se în pace. Chris
și Vivi Opriș. (1571)
 Pierdut certiﬁcat constatator
privind autorizarea activităţii în
afara sediului social şi a sediilor
secundare (la terţi), aparţinând
S.C. Electron Service S.R.L.,
J5/1332/1991, CUI 63190. Îl
declar nul. (4678)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând pomişori rodie şi măslin. Tel. 0359/46-64-67. (4575)
 Vând pat dormitor 2x160,
0770/10-38-25. (4595)

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

PRESTĂRI SERVICII
 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)
 Repar rolete, execut, montez
plase de ţânţari, jaluzele. Tel.
0745/57-73-90. (T.4644)

MATRIMONIALE
 Băiat, ofer masaj erotic femeilor peste 50 ani. Tel. 0754/7866-18. (4541)
 Pensionar, 80 ani, caut doamnă peste 75 ani pentru căsătorie, 0755/75-47-31. (4579)



Un sincer gând de alinare și mângâiere pentru voi, Nicoleta și
Geta, cu familiile, în aceste clipe grele pricinuite de trecerea la cele
veșnice a iubitului vostru tată, socru și bunic,
GHEORGHE BELENEȘI.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Florian, Florin și Dan Chindlea
cu familiile. (1570)

Anunţurile 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 08.0016.00, duminică, între orele 12.00-16.00
 la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 2 (lângă Teatrul de stat) luni-vineri, între orele 9.0016.00, duminică, 16.00-18.00.
ANGAJĂRI

 Hotel situat în comuna Săcădat angajează paznici. Tel.
0742/82-86-02. (4559)
 Angajez femeie pentru menaj, 0721/67-05-17. (tv)
 Angajăm operator deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie în
Oradea. Tel. 0738/74-74-68.
(T.1569)
 Caut urgent un grădinar în
Oradea, şoferi şi muncitori caliﬁcaţi şi necaliﬁcaţi în construcţii. Tel. 0749/459.867.
 Angajez personal pentru
magazinul non-stop de pe
strada Clujului nr. 5. Tel. 0259435.955

Vă aşteptăm
şi în centru!
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.

Angajăm:

 MUNCITOR RESPONSABIL hală fermă găini ouătoare.
Cerinţe: permis auto. Beneﬁcii:
salariu atractiv, bonuri de masă, maşină de serviciu. Tel. 0734/33-64-67.
 GESTIONAR PTR. DEPOZIT OUĂ;
 PERSOANĂ RESPONSABILĂ DE CURĂŢENIE. Tel. 0720/4407-89.
(526)

Primăria Municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, P-ţa
Unirii nr. 1, organizează licitaţie
publică deschisă pentru închirierea unei boxe, proprietate a Statului Român, situată în Oradea,
str. Sf. Apostol Andrei nr. 18. Documentele de caliﬁcare necesare
pentru participarea la licitaţie se
găsesc pe site-ul www.oradea.ro,
secțiunea Licitații.
(542)

ANUNŢ PUBLIC

S.C. BERILIUS S.R.L. cu
sediul în localitatea Oradea, str.
Aluminei nr. 7 anunţă că a depus
la A.P.M. Bihor-Oradea documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru
desfăşurarea activităţii: „Fabricarea berii, Cod CAEN 1105Fabricarea berii”, pe amplasamentul din Oradea, str. Ion Vidu
nr. 26.
Eventualele sugestii sau observaţii se vor depune în scris la
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, B-dul Dacia nr. 25/A,
tel. 0259/44-45-90, fax 0259/4065-88, e-mail: oﬃce@apmbh.
anpm.ro în termen de 15 zile de la
apariţia prezentului anunţ. (544)

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.

