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.

MULŢUMIRI

l Mulţumesc aleatoriu pentru
grija, profesionalismul dovedit
de colectivul Secţiei Ortopedie
şi domnului dr. VESA SORIN
LUIGI, medic primar ortoped
traumatolog - directorul Spitalului Municipal „Nicolae Popovici”
din Beiuş. Rog pe Creatorul să
vă ţină în căuşul palmei Sale şi
să picure bunătăţile sale peste
sufletele voastre. Sărbători binecuvântate! Cu recunoştinţă,
Viorica Maliţa. (7409)
l Mulțumesc întreg personalului SALGAZ Oradea, pentru
multă înțelegere, ajutor și omenie, în special doamnei Tal, Sorin și Cristi. Sărbători fericite!
Mihai din Salonta.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

l Vând apartament 2 camere,
conf. I, et. I, lângă Piaţa Rogerius, accept şi schimb cu apartament 1 cameră. Tel. 0359/8050-78. (7243)

VÂNZĂRI CASĂ ORADEA

l De vânzare casă la curte, str.
Traian Moşoiu nr. 11, ap. 6. Tel.
0742/63-75-43. (6299)
l Vând casă Oradea, 200 mp,
singur în curte, 0748/04-00-51.
(T.7337)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

l Vând casă la ţară, 26 ari,
3 camere, 0746/14-57-66,
0742/92-96-01. (T.7407)

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren intravilan, 42 ari,
FS 30 m, Calea Sântandreiului.
Tel. 0763.622.862.
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l Vând teren intravilan/extravilan 50%, 17.000 mp, str. Piersicilor, utilităţi. 0733/97-56-01.
(T.7388)
l Vând teren intravilan, 9.000
mp, str. Podgoria, malul drept
Criş, utilităţi. 0733/97-56-01.
(T.7390)
l Vând teren ultracentral, utilităţi, loc. Ginta, comuna Căpâlna-Bihor.
0733/97-56-01.
(T.7389)
l Vând parcele 800 mp, intravilan, loc. Ineu, com. Ineu de
Criş, utilităţi. 0733/97-56-01.
(T.7391)
l Vând teren 1700 mp, Borşului, (zona fostele Sere),
0754/65-82-18. (tv)

CHIRII
l Închiriez apartament 2 camere, decomandate, nemobilat, Decebal. Tel. 0742/25-2079, 0359/40-26-15. (7406)

VÂNZĂRI AUTO
l Vând Skoda Octavia, 1,9
TDI, 2003, stare bună, 2300
euro. 0770/16-12-82. (tv.)

CUMPĂR AUTO
l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni. Tel. 0746/5120-57. (7394)

VÂNZĂRI ANIMALE
l Vând purcei de 8 săptămâni.
Tel. 0259/43-09-40. (tv)
l Vând porci. Tel. 0743/10-9444. (7359)
l Vând în Oradea porci grași,
purcei. Tel. 0747.345.538.
l Vând porc de carne Tel.
0770/91-51-82. (7384)

PIERDERI
l Pierdut CUI seria B nr.
3224041/30.12.2016, şi certificate constatatoare sediu,
nr. 56116/19.12.2016 şi terţi,
nr. 56116/19.12.2016, ale societăţii comerciale Nymphae
Software Solutions S.R.L.,
J05/1670/2006, CUI 18943294,
cu sediul social în municipiul
Oradea, str. Franz Schubert,
nr. 3, ap. 3. Le declarăm nule.
(7398)

l Pierdut CUI şi certificate
constatatoare de autorizare
privind S.C. Big Media S.R.L.,
J05/154/2004, CUI 16106335.
Le declar nule. (7400)
l Pierdut certificate constatatoare de autorizare privind S.C.
Intelego S.R.L., J5/734/1996,
CUI 11598938. Le declar nule.
(7401)
l Pierdut CUI şi certificate
constatatoare de autorizare
privind S.C. Stiumac S.R.L.,
J05/391/2001, CUI 13871022.
Le declar nule. (7402)
l Pierdut certificat constatator
pentru punctul de lucru din Oradea, Piaţa Obor Oradea, Spaţiu comercial nr 1, jud. Bihor, al
Clasic Stil SRL, CUI 18768045.
Îl declarăm nul.
S.C. Garda Graniti S.R.L., cu
sediul în Oradea, str. Ogorului,
nr. 66, jud. Bihor, J5/1267/2005,
CUI RO 17650369, declar pierdut certificatul constatator emis
pentru sediu. (7417)

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând pălincă struguri, curată, 52 grade, 30 lei. 0770/1612-82. (tv.)
l Vând armă cu aer comprimat, cal. 4,5 marca Shull-Germană, în stare perfectă, bună
şi pentru colecţie. Tel. 0259/4354-43. (7369)
l Vând aparat personal termomasaj Ceragem, compact,
nefolosit, boiler pentru baie,
cu încălzire cu gaz din butelie, aparat masaj picioare,
şipci pentru rolete din tei. Tel.
0259/47-66-49, 0721/97-68-72.
(7375)
l Vând vin de la ţară. Tel.
0747/18-53-47. (7381)
l Vând avantajos 2 seturi de
mobilier, stare foarte bună,
maro şi albastru. Preţ negociabil. Tel.: 0742/53-73-00.
l Vând pătuţ pentru fetiţe, cu
perdeluţe roz şi saltea de cocos, în stare foarte bună. Preţ
300 RON. Tel.: 0768-011-165.

l Vând lemne de foc tăiate.
Dau în chirie casă recent renovată. Tel. 0722/73-53-80.
(7374)
l Vând ţuică prune, maşină
de cusut „Ileana”, apartament
2 camere. 0745/09-01-86.
(T.7151)

CUMPĂRĂRI
l Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.7176)
l Cumpăr antichităţi, tablouri,
mobilă, ceasuri, obiecte populare, sticle de sifon. 0744/1283-06. (7378)

ÎMPRUMUTURI
l Împrumuturi-refinanţări rapide angajaţi şi pensionari până
la 75 ani. Tel. 0728/70-02-85
sau 0727/22-14-87. (6667)

PRESTĂRI SERVICII
l Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0745/22-43-73. (7029)
l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0756/54-83-18 (T.1850)
l Renovez acoperişuri, faţade,
dulgherie, izolaţii, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparaţii,
0741/38-19-59. (1863)
l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, deplasare, reparații, 0759/11-96-64
(T.978)
l Execut acoperişuri, reparaţii, jgheab-burlane, interioare.
0753/86-00-18. (1892)
l Execut decoraţiuni de Crăciun, case, blocuri. Asigur material şi manoperă, 0742/35-3113. (T.1907)
l Magazin de gresie și faianță
din Oradea angajează vânzătoare. Se oferă salariu motivant
și bonuri de masă. Informații la
tel. 0744/913.400.
l Caut cameristă, ajutor în bucătărie și ospătară pentru Băile
Felix. Tel. 0744/573.725.

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 decembrie 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.

l Execut acoperişuri, construcţii, reparaţii urgente, 20 %
reducere pensionari, 0731/2637-67. (T.1906)
Referitor la anunţul privind
ocuparea posturilor vacante
de asistent medical debutant,
respectiv îngrijitoare curăţenie,
Concurs stabilit pentru data de
27.12.2018,
Spitalul Orăşenesc Ştei, cu
sediul în Ştei, str. Cuza Vodă,
nr. 5, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.
1910/09.07.2018- privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, art. 39 alin.1 lit. a,
alin. 2 şi art. 40 alin.1 şi 2- privind procedura de amânare a concursului,
Anunţă amânarea concursului după următorul program:
Proba scrisă 15.01.2019, ora
10.00;
Proba
practică/interviul
21.01.2019, ora 10.00.
Candidaturile înregistrate la
concurs se consideră valide dacă
persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris
intenţia de a participa din nou la
concurs la noile date.                (887)
S.C. Omcro S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentrru proiectul:
“Construire hală depozitare cu
birouri, amenajare platformă
incintă, împrejmuire, racorduri
şi branşamente, organizare de
şantier” propus a fi amplasat în
municipiul Oradea, str. Beothy
Odon, nr. 14, jud. Bihor.
Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autorităţii competente pentru
protecţia mediului Bihor, Oradea,
B-dul Dacia, nr. 25/A şi la sediul
S.C Omcro S.R.L., în zilele de
luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi
vineri între orele 9.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului Bihor.                            (888)
Titular: ALUNGI MIRCEA
anunţă publicul interesat asupra
declanşării etapei de încadrare
cf. H.G. 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru
planuri şi programe, în vederea
obţinerii avizului de mediu pentru PUZ: PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINŢE ŞI
FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE LOC. SÎNTANDREI,
nr. cad. 5934, COMUNA SÎNTANDREI, JUD. BIHOR.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul A.P.M.
Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr.
25/A din data de 19.12.2018 (apariţiei primului anunţ) între orele
9.00-14.00.
Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până în data de 08.01.2019
(în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării celui de
al doilea anunţ), la A.P.M. Bihor,
Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, email: office@apmbh.anpm.ro, în
zilele de luni-vineri, între orele
9.00-14.00.                             (884)

