14 Publicitate
În atenţia cititorilor
din Salonta!
Persoanele care doresc să dea
anunţuri de mică publicitate

Miercuri, 22 august 2018

CUMPĂR AUTO

ANGAJĂRI

l Cumpăr Dacii, stare foarte

l Angajăm şofer. Salarizare
deosebită. Tel. 0740/15-35-65,
0741/20-30-47. (4815)

bună, sau pentru piese schimb.
0745/70-26-08. (T. 4859)

sau mare publicitate în Crişa-

VÂNZĂRI DIVERSE

na o pot face chiar în oraşul lor.

l Vând mașini de spălat auto-

Pentru aceasta trebuie să se adreseze către SZABO L. MARIA
Întreprindere Individuală, de pe

mate, prețuri mici, garanție. Tel.
0774/99-60-69. (T.1601)

strada Republicii nr. 27-29, lângă

l Vând termosuri de 3 litri cu

CEC Salonta. Anunţurile vor apă-

gură mare, din inox interiorul +

rea în ediţia de a doua zi.

exteriorul. Tel. 0359/42-04-39.

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
l Vând apartament 3 camere, lângă Lotus, tip PB mare,
0771/29-52-57. (tv)

VÂNZĂRI CASE ORADEA
l Vând casă, 3 camere, stare foarte bună, utilităţi, garaj.
0722/34-60-47. (4649)
l Vând casă în Oradea,
120 mp. Tel. 0748/04-00-51.
(T.4881)

(4882)
l Vând biciclete copii, butelie
aragaz, pat pentru o persoană.
0359/46-51-58. (tv)

l Vând parcele intravilan a
800 mp, Ineu de Criş, urilităţi,
0733/97-56-01. (T.4863)

ÎNCHIRIERI

Oradea, şoferi şi muncitori cali-

l Vând cazan peleţi 30 kw, ul-

ficaţi şi necalificaţi în construc-

traperformant, comandă, telefon, 0723/30-77-55. (4960)

PIERDERI
pentru S.C. MEXUAR S.R.L.,
CUI 21411181. Îl declar nul.
(4965)

CUMPĂRĂRI

l Vând Peugeot 206, anul
2000, benzină, 4.200 lei negociabil. 0740/27-77-61. (tv)

Unirii nr. 1, organizează licitaţie
publică deschisă pentru închirierea unui apartament cu o cameră, proprietate privată a Municistr. Prutului nr. 6, bl. D13, et. 4,

98. (T.4506)

ap. 56. Documentele de califi-

mobilă, rame, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-83-06.
(T.4762)
l Cumpăr păr (cozi). Tel.
0743/48-08-07. (4870)

PRESTĂRI SERVICII
l Zugrăvit, podele laminate. Seriozitate maximă. Tel.
0771/52-27-41. (1595)

16-15. (1458)

l Vând Ford Focus 2006, stare
impecabilă. Tel. 0751/03-87-39.
(T.2689)

dea cu sediul în Oradea, P-ţa

vechi şi noi. Tel. 0753/50-06l Cumpăr antichităţi, tablouri,

lastru, pământ, pământ de gazon, moloz, etc. Tel. 0740/45-

Companie angajează
AJUTOR DE BUCĂTAR
şi

Primăria Municipiului Ora-

piului Oradea, situat în Oradea,

l Dau în chirie apartament cu
o cameră, mobilat şi utilat, zona
Calea Aradului. Tel. 0731/3222-21. (4973)

VÂNZĂRI AUTO

ţii. Tel. 0749/459.867.
l Angajez personal pentru
magazinul non-stop de pe
strada Clujului nr. 5. Tel. 0259435.955

l Cumpărăm avantajos pene

l Transport nisip, pietriş, ba-

l Vând căţei Lup, preţ convenabil. Tel. 0359/48-45-61.
(4958)

în Oradea și împrejurimi. Tel.

ciabil, 0740/27-77-61. (tv)

l Dau în chirie garsonieră, în
Rogerius, utilată, mobilată. Tel.
0744/58-68-51. (T.1600)

VÂNZĂRI ANIMALE

în construcții cu punct de lucru

l Caut urgent un grădinar în

având J05/747 din 21.03.2007,

l Vând teren ultracentral, 500
mp, Ginta, comuna Căpâlna,
0733/97-56-01. (T.4860)

l Angajăm zidari cu experiență

lă, fără îndulcitori, 30 lei, nego-

l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)

l Vând teren intravilan, 9.000
mp, str. Podgoria, Oradea, malul drept Criş, 0733/97-56-01.
(T.4862)

l Angajăm vopsitor auto, mecanic auto şi electrician auto cu
experienţă. Tel. 0722/32-22-21.
(4974)

0753.746.221.

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ

l Vând teren 17.000 mp, 50%
intravilan-extravilan,
Piersicilor, Oradea 0733/97-56-01.
(T.4861)

l Angajăm brutar. Salarizare
deosebită. Tel. 0741/20-30-47.
(4919)

l Vând ţuică de prune, natura-

l Pierdut certificat constatator

VÂNZĂRI TERENURI

l Angajăm vânzătoare. Salarizare deosebită. Tel. 0733/8446-40. (4816)

A.P.M. Bihor anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare: nu se supune
evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate, în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare
adecvată, pentru proiectul: „EXTINDERE CARIERĂ PIATRĂ BRĂTEŞTI” propus a fi
realizat în localitatea Brăteşti, nr.
cad. 50408 şi nr. cad. 31, judeţul
Bihor, titular S.C. TRONIC FOREST S.R.L., loc. Vărăşeni, nr.
113, jud. Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia
mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia,
nr. 25/A, în zilele de luni-vineri,
între orele 9.00-14.00, precum şi
la următoarea adresă de internet:
www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de
5 zile de la data publicării prezentului anunţ.
(582)

care necesare pentru participa-

SPĂLĂTOR VASE,
muncă în echipă şi salariu
motivant.
Informaţii la tel. 0742/84-8599.

(575)

S.C. CONSTRUCŢII
BIHOR S.A. ORADEA
ANGAJEAZĂ:

rea la licitaţie se gasesc pe site-ul www.oradea.ro, secțiunea
Licitații.

S.C. ISROM IMPEX
S.R.L. angajează
m OPERATORI MAŞINI
UNELTE SEMIAUTOMATE
ŞI AUTOMATE.
Persoanele interesate ne pot
contacta la telefon/fax 0259/4793-06, sau pot trimite C.V.-ul la
adresa hr@isrom.ro.
(581)

m ŞOFER.
CERINŢE:
- atestat profesional;
- permis conducere categoria C.
Persoanele interesate sunt rugate să trimită un C.V. la numărul
de fax 0259-412.716 sau pe adresa
de e-mail office@constructiibihor.ro
Informații la telefon 0259417.512, 0259-417.513, sau la
sediul firmei pe str. Berzei, nr. 4,
Oradea.
(580)

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul “Reciclare in situ cu acoperire mixtură asfaltică BA16 - DN 19B
km 0+000 - km 17+946.34”, propus a fi amplasat în localităţile:
Săcueni, Olosig, Crestur, Petreu
şi Marghita.
Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor, cu sediul în Oradea,
B-dul Dacia, nr. 25/A şi la sediul
DRDP Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 218, jud.
Cluj, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 - 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor, cu sediul în Oradea, B-dul
Dacia, nr. 25/A, jud. Bihor. (578)
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul “Reabilitare DN 76 sector 1 km
130+660 - km 150+000 și Reabilitare DN 76 sector 2 km
150+000 - km 166+000”, propus
a fi amplasat în localităţile: Hidişelul de Sus, Drăgeşti, Ceica,
Sâmbăta şi Răbăgani.
Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor, cu sediul în Oradea,
B-dul Dacia, nr. 25/A şi la sediul
DRDP Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 218, jud.
Cluj, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 - 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor, cu sediul în Oradea, B-dul
Dacia, nr. 25/A, jud. Bihor. (579)

S.C. AGROIND CAUACEU S.A.

angajează
* Laborant în cadrul punctului de lucru Siloz Oradea
Cerinţele postului:
- experienţă minim 1 an,
- studii de specialitate sau superioare profil agricol,
- bune cunoştinţe în prelevarea probelor pentru cereale
conform standardelor în vigoare, analize specifice cerealelor;
operare PC.
C.V-urile vor fi trimise pe
adresa office@cauaceu.ro sau
fax 0259/36-97-71.
(569)

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.

