12 Publicitate

Marţi, 1 noiembrie 2016

În atenţia cititorilor
din Salonta!

 Închiriez apartament 1 cameră, bucătărie, baie (Rogerius).
Tel. 0728/05-70-50. (T.6063)

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

 Dăm în chirie apartament
pentru doi studenţi sau două
studente, Magheru, 0722/6219-03. (T.6072)

VÂNZĂRI AP. 1-2 CAMERĂ
 Vând apartament în Sânmar-

ÎNCHIRIERI SPAŢII
 De închiriat spaţiu comercial, 50 mp, str. Predeal (Piaţa Rogerius), 0745/80-14-12.
(T.6078)

PIERDERI

tin, etaj 1, compus din 1 cameră, bucătărie, baie, cămară alimente, antreu, complet
mobilat+

1

spaţiu

depozit,

0745/83-02-89. (T.2126)
 Vând apartament cu 2 camere, tip X (48 m2), parter, multiple îmbunătăţiri, pe strada Pas-

 Subscrisa S.C. Andrei Resteanu S.R.L., J05/873/2006,
CUI 18597069, reprezentată
prin adminitratorul Resteanu
Andrei, declar pierdut certiﬁcatul constatator nr. 63759/2009,
eliberat de ORC Bihor. Îl declar
nul. (6086)

cal (lângă Piaţa Rogerius). Preţ
42.000 euro. Tel: 0752.543.447
/ 0749.553033.

VÂNZĂRI AP. LA CASĂ
 Vând/schimb apartament o
cameră, la casă, gaz, 17.500
euro, 0756/50-96-31. (T.2021)

VÂNZĂRI CASE ORADEA
 Vând casă cu grădină, Parcul

Brătianu,

Oradea.

0723/70-86-61,

Tel.

0722/66-29-

99. (tv)
 Ocazie: vând casă ultracentral compusă din 2 corpuri:
spaţiu de locuit, parter în suprafaţă de 130 mp şi corp nou
P+E, în suprafaţă de 124 mp
conceput pentru servicii (cabinete stomatologice). Dispune
de toate utilităţile, preţ 130.000
euro, negociabil. Tel. 0744/6211-70. (1977)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

 Vând casă în Beiuş, 3 camere, bucătărie, 2 cămări, baie,
grădină, vie, fântână cu hidrofor, magazie de lemne, anexe,
570 mp. Telefon: 0749/459.867.
 Vând casă în Burzuc cu anexe şi teren. 0771/31-23-17. (tv.)

VÂNZARE TEREN
 Vând teren Podgoria, cu
casă, 5000 mp, preţ negociabil.
Tel. 0770/13-44-09. (2187)

CHIRII
 Dau în chirie apartament 3
camere, zona Dragoș Vodă,
0745/31-24-91. (T.6085)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând bicicletă Mountain
Bike 3/4, covor 0,90x1,40 m,
0743/99-71-00. (tv)
 Vând 6 bucăți geamuri termopan din lemn masiv, duble,
h-150 cm, l-130 cm, 3 uși interior duble, h-220 cm, l-125 cm, 2
uși interior simple, sticlă termopan până jos, h-220 cm, l-82
cm, 2 geamuri termopan simplu, h-150 cm, l-100 cm, toate
lemn masiv, toate geamurile
preț 1.600 lei, ușă intrare exterior, lemn masiv, din 2 părți,
h-250 cm, l-120 cm, 300 lei.
Tel. 0746/21-39-23. (tv)
 Vând sistem de gătit, import Elveţia, masă curbată, 10
persoane. Tel. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T. 1583)

VÂNZĂRI ANIMALE

 Vând câini, rasă ciobănesc
german (lup), vaccinaţi şi cu
carnet de sănătate. Informaţii
la tel. 0744/470.898.

VÂNZARE MOBILIER
 Vând masă din lemn, rabatabilă, stare bună, 100 lei,
0746/38-35-65. (tv)

uri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-8306. (T.1659)

PRESTĂRI SERVICII
 Acum! hornar, teracote, centrale, curăţ coşuri, montăm uşi,
acoperiş,

0744/11-71-11. (2032)
 Meseriaş execut lucrări sudură, închis balcoane, porţi,
balustrade. Tel. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T. 1584)
 Autorizat instalaţii sanitareîncălzire, montat cazane, boilere, hidrofoare. Tel. 0770/10-2160, 0359/43-72-84. (T. 1585)
 Transfer casete video pe
DVD.

Tel.

0751/89-99-78,

0359/19-66-66. (2106)
 Produc suc din merele clientului, 1 leu pe kilogram de mere
şi din merele proprii la 2,5 lei
pe kg de mere, în CheresigMeritabio. Asigur ambalaj. Tel.
0723/42-64-91. (2137)

 Vând carpetă nouă, 50 lei,
negociabil, 0746/38-35-65. (tv)

 Repar rolete, execut jaluzele,

 Vând ţeavă neagră, zincată,
teuri, 6 metri, noi. Tel. 0756/0351-71. (T.2164)

90. (T.2147)

 Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti. Tel. 0359/43-56-61.
(tv.)

Sms 1361 = 3 apariţii în CRIŞANA şi postare gratis pe www.smsmagazin.
ro şi www.m.smsmagazin.ro .
Text sms: BHCR # urmat de 10 cuvinte text anunţ fără diacritice.

 Cumpărăm antichităţi, tablo-

reparăm

SMS!

Preţ/sms = 3 euro + TVA (Orange, Vodafone, Cosmote).

CUMPĂR DIVERSE

geamuri,

Anunţuri
rapide prin

plase de ţânţari, 0745/57-73-

 Tencuieli, gletuiri, zugrăveli,
izolaţii polistiren. Seriozitate
maximă. Tel. 0754/36-35-25.
(6079)

Sms 7474 = 5 apariţii consecutive în CRIŞANA şi postare gratis pe
www.smsmagazin.ro şi www.m.smsmagazin.ro.
Preţ/sms = 5,10 euro + TVA (Orange, Vodafone, Cosmote).
Text sms: BHCR # urmat de 10 cuvinte text anunţ fără diacritice.

S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT S.R.L.

ANGAJEAZĂ VÂNZĂTOARE SUPERMARKET BORŞ
(UNITATE NON STOP).
TRANSPORTUL ESTE ASIGURAT DE FIRMĂ.
Condiţii: - studii medii;
- experienţă în activităţi similare constituie avantaj.
CV-urile se pot depune la sediul din Oradea, str. Teatrului, nr. 7, sau
pe e-mail: hrdep@europeandrinks.ro.Informaţii suplimentare se pot
obţine la telefoanele 0745/25-26-50; 0723/35-60-45.
(981)
 Curăţenie totală
subsol, pod bloc,
asigurăm transportul deşeurilor. Tel.
0769/9 0 -39 - 99.
(T.2171)
 Cămin de bătrâni
din localitatea Nucet oferă servicii de
înaltă calitate, într-o
clădire nouă, dotată
în conformitate cu
normele în vigoare. Contact www.
casa Nucet.ro, tel.
0745/32-07-11. (6071)

S.C. MEDETIL S.R.L., cu sediul în Oradea,
jud. Bihor, str. Olimpiadei nr. 14, având cod ﬁscal
RO 3458631, nr. de înmatriculare J05/444/1993,
tel. 0770/23-53-00, e-mail medetil@medetil.
ro, vă invită să prezentaţi o ofertă de realizare a
proiectului: Consangvinizarea în familiile de
rromi din judeţul Bihor. Critertiile de selecţie
sunt: echipa de proiect cea mai competentă în realizarea studiilor de genetică a populaţiilor, evaluarea riscului de recurenţă, acordarea corectă a
sfatului genetic. Termenul limită de depunere a
ofertelor: 07.11.2016. Adresa la care se transmit
ofertele: la sediul societăţii. Data deschiderii ofertelor: 08.11.2016, între orele 12.00-13.00. Valoarea
supusă licitaţiei: 5.070 lei. Instrucţiunile pentru
ofertanţi se regăsesc în dosarul cererii de ofertă
care poate ﬁ obţinut printr-o cerere transmisă la
adresa de e-mail indicată.
(986)

 Execut zugrăvit, vopsit, gletuit, reparaţii, modiﬁcări interioare, faianţă, gresie, raşchetare,
parchet laminat. 0740/48-7377. (T.1566)

ANGAJĂRI
 Societate comercială angajează
agent
deratizare/dezinsecție. Detalii, tel.
0745/34-28-03. (6077)
 Angajez strungar, frezor,
sudor-lăcătuş. Angajez şi pensionari. Asigur cazare sau
transport. Tel. 0723/13-94-39.
(T.6076)

Casa de Cultură a
Sindicatelor Oradea
angajează
* FEMEIE DE SERVICIU.
Tel. 0259/46-84-68.

(985)

MATRIMONIALE

 Simpatică, discretă, ofer
companie la domni peste
50 ani. Tel. 0753/56-60-84.
(T.1921)
 Tânăr, discret, ofer masaj
erotic femeilor peste 50 ani,
0752/21-71-05. (T.2146)
 Domn, 52 ani, caut doamnă
Oradea, iubitoare, nefumătoare, prietenie. 0759/07-52-71.
(T.2186)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 10 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări,
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l
publici în luna noiembrie în cotidianul „Crişana”.


Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
10 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
care tu le alegi.

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.

