14 Publicitate
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.

VÂNZĂRI GARSONIERE
l Vând garsonieră, tip D, la
parter înalt, în zona Piața Decebal, mobilată și utilată. Preț
31.900 euro, negociabil. Telefon 0745/887-434.
l Vând apartament ultracentral, 1 cam. Tel. 0722.810.719.
l Vând garsonieră, semimobilată lux, în Rogerius, Oradea.
Tel. 0770/15-26-77. (1812)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
l Vând apartament ultracentral
cu 2 camere, str. Simion Bărnuţiu, 0744/78-80-16. (T.1819)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
l Vând apartament 3 camere,
et. III, 3 balcoane, cărămidă,
Cantemir, 0770/80-00-72. (TV)

VÂNZĂRI CASE ÎN ORADEA
l De vânzare casă la curte, str.
Traian Moşoiu nr. 11, ap. 6. Tel.
0742/63-75-43. (6299)
l P.f. vând casă 2 camere,
în curte comună, utilată. Tel.
0749/31-27-54. (1810)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
l Vând, schimb cu garsonieră,
casă Poşoloaca, cu livadă 46
ari. 0770/38-97-09. (6317)

CUMPĂRĂRI APARTAMENTE
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l Cumpăr Dacii în stare bună
sau pentru programul Rabla,
0745/70-26-08. (tv)

PIERDERI
l Societatea Digital System
S.R.L. Oradea, str. Transilvaniei, nr. 9, bloc AN 8, jud. Bihor,
având CUI 4819777, pierdut
anexe CUI, pentru punctele de
lucru Oradea, Aleea Rogerius,
nr. 6/B, bloc N 5, ap. 404, BH
41/08.06.1995 şi Pecica, Bl. Z1,
ap. 1, AR 9165/28.02.1997. Se
declară nule. (6668)
l Societatea Optimedia S.R.L.,
cu sediul în municipiul Oradea,
Calea Sântandrei 38, având
CUI 6576828, pierdut certificat
constatator pentru sediul social. Se declară nul. (6669)
l Pierdut certificat constatator
pentru punctul de lucru din comuna Pietroasa, sat Pietroasa,
Drumul Forestier Valea Seacă, km 5, jud. Bihor, al Ale Bus
S.R.L., C.U.I. 12828920. Îl declar nul. (6671)
l Pierdut certificat de înregistrare (C.U.I.) şi certificate constatatoare pentru sediul social,
terţi şi punct de lucru din Oradea, str. Corneliu Coposu, Piaţa
Rogerius, jud. Bihor, ale Pako
Foods S.R.L., C.U.I. 28827386.
Le declar nule. (6672)
l Pierdut legitimație și carnet
de student, emise de Universitatea Babeș Bolyai, Facultatea
de Biologie și Geologie, pe numele Pătcaș Vlad George. Le
declar nule. (1824)

l Vând 10 ari teren intravilan în
satul Tărian. Tel. 0771/58-8708. (6597)
l Vând teren 3.850 mp, Oradea,
Izvorului-capăt.
Tel.
0730/01-82-73. (6583)

CUMPĂR AUTO
l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni. Tel. 0746/5120-57. (6620)

l Vând butelii aragaz cu ceas,
100 lei bucata, frigider Fram,
150 lei, maşină de spălat Alba
Lux, 150 lei, maşină de spălat
lenjerie măruntă, 50 lei. Tel.
0359/17-16-08. (6670)

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

VÂNZĂRI MOBILIER
l Vând foarte ieftin mobilier
suspendat, de bucătărie. Tel.
0770/11-39-78. (T.6607)

PRESTĂRI SERVICII
l Meseriaş, execut toate tipurile de lucrări în construcţii. Tel.
0745/90-17-57 (6641)
l Tinichigerie, acoperişuri, faţade, finisări, vopsitorii, izolaţii,
ţiglă metalică, dulgherii, etc,
0741/38-19-59. (T.1684)
l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi, terase, vopsit, deplasare, reparații,
0759/11-96-64. (T.1688)
l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0756/54-83-18 (T.1687)

VÂNZĂRI DIVERSE

l Acoperişuri, reparaţii, renovări. Preţuri mici. Reducere
15%. Ne deplasăm oriunde.
0740-91-69-90. (T.1803)

l Vând maşini de spălat automate, din Germania, cu garanţie. Tel. 0774/99-60-69. (1815)

l Repar, execut rolete, plase de ţânţari, jaluzele. Tel.
0730/24-22-28. (T.6565)

l Vând termosuri noi, din inox
interiorul şi exteriorul, cu gură
mare. Vând plăci de pick-up.
Tel. 0359/42-04-39. (6467)

l Doamnă serioasă îngrijesc
persoane vârstnice, copii, sau
fac menaj, 0742/97

l Vând televizor color Philips cu diagonala de 81 cm şi
masă suport radio tv, în stare
excelentă. Tel. 0770/10-41-27.
(6639)

26-89. (6599)

l Vând 2 lămâi pe rod, preţ negociabil. Marghita, tel. 0766/3131-83. (T. 6356)

l Angajăm muncitori necalificaţi producţie, patiserie,
cofetărie, panificaţie.
Salar 2.000-2.500 lei/net. Tel.
0740/15-35-65,
0774/69-3559. (6613)

l Vând borhot din Ferma Pomicolă Paleu. Tel. 0744/78-8016. (T.1818)

l Cumpăr contract 2 camere
sau îngrijesc familii contra locuinţă. 0742/42-81-38. (T.6531)

VÂNZĂRI TERENURI

l Vând mobilă, tv color, mese
bucătărie, caferiere, aragaz
portabil cu butelii, 0765/66-8586. (tv)

l Toaletez şi stropesc pomi.
Tel. 0744/17-53-38. (T. 6363)

ANGAJĂRI

l Angajăm vânzătoare magazin Velenţa, produse de cofetărie, patiserie, panificaţie. Tel.
0740/15-35-65,
0774/69-3559. (6614)
l Angajăm persoană întreţinere, parcare şi grădină, cu
posibilitate de cazare. Telefon
0731/74-43-77.
l Caut cameristă, ajutor în bucătărie și ospătară pentru Băile
Felix. Tel. 0744/573.725.

Companie
angajează
m cameriste,

muncă în echipă,
salariu motivant.
Informaţii la tel.: 0722/326.091.

(779)

ANUNȚ
DE LICITAȚIE
U.A.T. Comuna Răbăgani
anunță organizarea procedurii
de licitație publică deschisă cu
strigare pentru constituirea unui
drept de superficie asupra unor
imobile - suprafețe de teren aflate în domeniul privat al comunei
Răbăgani, totalizând 231.137
mp, situate în satul Vărășeni,
comuna Răbăgani, județul Bihor
(conform H.C.L. Răbăgani nr. 51
/ 2018, modificată și completată
prin H.C.L. nr. 56/2018).
Licitația se va desfășura în data
de 28.11.2018, la sediul Primăriei
comunei Răbăgani, judeţul Bihor, începând cu ora 17,00.
Termen limită depunere cerere
de participare la licitaţie: până la
data de 28.11.2018, ora 12,00 (la
registratura Primăriei comunei
Răbăgani).
Caietul de sarcini pentru
licitație (cost 3.000 lei) și alte
informații pot fi obținute de la sediul Primăriei comunei Răbăgani.
Persoane de contact: d-nul Alecsandru DĂRĂBAN – primar și
d-na Monica SFERLEA – secretar, tel. fix: 0259/324879, tel. mobil: 0722/306503, 0728/296369.
(788)

Această informare este efectuată de domnul Hegedus Istvan
Robert, cu domiciliul în loc.
Biharia, str. Szent Peter, nr. 14 ,
telefon 0744897615, ce intenţionează să solicite de la Administraţia Bazinală de Apă Crişuri
Oradea „Aviz de gospodărire a
apelor” pentru obiectivul:
”CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ P + M ŞI ANEXE„
amplasat în intravilanul arabil al
loc. Biharia, jud. Bihor. Această
investiţie este una nouă.
Această investiţie este una
nouă.
Ca urmare a acestei investiţii
se va realiza o casă familială cu
S = 147 mp şi o anexă cu S = 70
mp. Alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza din subteran
prin intermediul unui foraj.
Din cadrul obiectivului nu vor
rezulta ape uzate evacuate în receptori naturali, apa captată din
subteran se va utiliza exclusiv în
scop gospodăresc.
Această solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină
informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa sus
menţionat.
Persoana de contact: Hegedus Istvan Robert: 0744897615.
(785)
Notificări de deschidere procedura prevăzută de L. 85/14, cu
termene limită ptr. depunerea
declaraţiilor de creanţă: AMIOVI CAR SRL, CUI 31030036, dosar 2746/111/18, termen: 20.11.18,
BENPIER SCARPA SRL, CUI
38950784, dosar 2860/111/18, termen: 27.11.18, BFS FLOR SRL, CUI
36089786, dosar 2748/111/2018, termen: 26.11.18 BDPN GRUP SRL,
CUI 28426201, dosar 2471/111/2018,
termen: 26.10.18, CONSTRUCT
COM T&H SRL, CUI 94412, dosar 2752/111/18, termen: 20.11.18,
DENMARI SRL, CUI 29931503, dosar 1559/111/2018, termen: 12.11.18
ISOBILD SRL, CUI 36165829, dosar 2754/111/2018, termen: 20.11.18,
SILAREX PRODCOM SRL, CUI
4002845, dosar 2700/111/2018, termen: 14.11.18, SPOT LUX SRL,
CUI 18103491, dosar 2749/111/18,
termen: 20.11.18 GERONIMO GASTRO SRL, CUI 24278579, dosar
1022/111/18, termen: 19.11.18, UVD
INTERNATIONAL SRL, CUI
33404676 , dosar 2170/111/18, termen: 07.12.18. Cererile de creanţă
se vor depune la Tribunal în 2 exemplare cu documentele justificative.
(784)

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 noiembrie 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.

