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 AP. 2 CAMERE
l Vând apartament 2 camere,
X, etaj 2, Velenţa. Tel. 0744/4325-42. (T. 1958)

VÂNZĂRI CASĂ ORADEA
l De vânzare casă la curte, str.
Traian Moşoiu nr. 11, ap. 6. Tel.
0742/63-75-43. (6299)

VÂNZĂRI TEREN
l Vând teren intravilan, 42 ari,
FS 30 m, Calea Sântandreiului.
Tel. 0763.622.862.
l Vând teren 1000 mp, Episcopia Bihor, 14.000 euro, negociabil. Tel. 0771/14-87-66.
l Vând teren 17.000 mp, intravilan/extravilan 50%, str. Piersicilor, Oradea. 0733/97-56-01.
(T.7615)
l Vând teren intravilan, 9.000
mp, str. Podgoria, malul drept
Criş, Oradea. 0733/97-56-01.
(T.7616)
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VÂNZĂRI AUTO

l Societatea AWA ROLL’S

l Vând Skoda Octavia, motor
1,9 diesel, preţ 1.700 euro, negociabil. 0740/27-77-61. (tv)

PROD S.R.L., C.U.I. 4188323,

l Opel Astra 1,7 TDI 2002, înmatriculat, 4.300 lei. 0748/1039-31. (T.1951)

ria B nr. 0268053/13.05.2003,

VÂNZĂRI PIESE AUTO
l Vând bobină de inducţie
pentru Peugeot 206, motor 1,4.
0740/27-77-61. (tv)

VÂNZĂRI AUTO
l Vând Dacia Logan din 2007,
motor 1,4 , benzină +GPL. Preţ
convenabil. Tel: 0745/904.839.

J05/2362/1993, declară pierdute: certificat de înregistrare, seeliberat de O.R.C. Bihor şi
certificat constatator eliberat
în 20.05.2003, pentru activităţi
declarate la sediul societăţii.

l Renovez faţade, acoperi-

ţărăneşti, ţesute. Tel. 0359/43-

şuri, interioare, infiltraţii, izola-

56-61. (tv.)

l PINTEA ADRIAN SILVIU

0721/40-24-61. (T.7638)
l Execut tâmplărie, vopsitorie,

mobilier, stare foarte bună,

parchet, la domiciliu tapiţerii,

maro şi albastru. Preţ negocia-

F05/796/2008 declar pierdut

mobilă, ceasuri, obiecte popu-

certificatul

lare, sticle de sifon. 0744/12-

tru sediul social. Îl declar nul.

l Vând 2 purcei de 8 săptămâni şi 6 purcei de 12 săptămâni, rasa Marele Alb. Tel.
0259/43-09-40. (tv)

l I.I. BOCUŢ IOAN, C.U.I.

(7668)
20207966, F5/556/13.03.2003

83-06. (7588)

AFACERI

l Societatea CARNEXMAR
S.R.L.,
C.U.I.
14903904,
J05/940/2002, declar pierdut
certificat constatator pentru activităţi desfăşurate la terţi, din
20.01.2012. Se declară nul.
(7665)

l MOLNAR RADU P.F.A. cu

şuri, curăţ teracote, centrale,

sediul în sat Sînlazăr, comuna

am material, 0744/11-71-11. (tv)

l Societatea AWA ROLL’S
PLUS S.R.L., C.U.I. 6650231,
J05/4289/1994, declar pierdut
certificat constatator eliberat în
20.05.2003 pentru activităţi declarate la sediul societăţii. Se
declară nul. (7664)

Îl declar nul. (7673)

certificat constatator de la terţi.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând ţuică de prune, na-

Tel.

0728/65-65-65.

0740/15-35-65. (7580)
l Angajăm cofetar patiser cu
experienţă. Salarizare foarte
bună. 0740/15-35-65. (7578)
2.000 lei, net. Tel. 0741/20-30-

l Îngrijesc femei în vârstă, nu-

47. (7579)

mai în Oradea. 0745/29-20-33.

l Angajez tâmplar şi munci-

(tv)

tor necalificat, până în 60 ani.

l Doamnă serioasă, îngrijesc

turală, fără îndulcitori, 30 lei.

vârstnici, copii, fac curăţenie.

0740/27-77-61. (tv)

Tel. 0742/97-26-89. (7626)

0728/26-70-09. (7623)
l Caut cameristă, ajutor în bucătărie și ospătară pentru Băile
Felix. Tel. 0744/573.725.

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

l Vând grădină 558 mp, pe str.
Nufărului nr. 57H, localitatea
Oradea. Tel. 0728/11-53-04.
(7667)

joi între orele 09.00 - 18.00, vineri între
orele 09.00-16.00, şi duminica, între
orele 16.00-18.00.

l Vând loc de casă, 500 mp,
Ineu, 2200 euro. 0771/14-8766. (T.1972)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 20 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

ÎNCHIRIERI

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

paznic.

l Angajăm vânzătoare, salar

PRESTĂRI SERVICII

F05/952/26.05.2004,

C.U.I. 20952880 declar pierdut

ANGAJĂRI

lificaţi, salar 2.000 lei net.

l Hornar, coşar, renovez co-

având

73-90. (T.7671)

l Angajăm muncitori neca-

tator privind sediul societăţii.

Chişlaz nr. 37, judeţul Bihor,

ţânţari, jaluzele. Tel. 0745/57-

(7627)

72. (7592)

Se declară nul. (7669)

PIERDERI

l Repar rolete, execut plase de

l Hotel-restaurant angajăm

l Cumpăr pene. 0742/51-96-

declar pierdut certificat consta-

l Vând parcele 800 mp, intravilan, Ineu de Criş, Bihor.
0733/97-56-01. (T.7613)

CUMPĂR AUTO

0745/90-17-57. (T. 7661)

CUMPĂRĂRI DIVERSE

l Vând teren ultracentral, 500
mp, Ginta, comuna Căpâlna.
0733/97-56-01. (T.7614)

l Dau în chirie casă cu gaz, renovată lux, str. Tăbăcarilor nr.
5, preţ 300 euro, (bună pentru
locuit sau depozit). Vând lemne
de foc, uscate, pe str. Tăbăcarilor nr. 2, cantitate mai mare, 20
mc, 2.000 lei. Tel. 0722/73-5380. (7567)

le de lucrări în construcţii. Tel.

l Cumpăr antichităţi, tablouri,

pen-

etc. 0731/26-37-67. (T.7639)
l Meseriaş execut toate tipuri-

bil. Tel.: 0742/53-73-00.

P.F.A. având RO 23904950,
constatator

ţii. Reducere 10% pensionari.

l Vând avantajos 2 seturi de

Se declară nule. (7666)

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând în Oradea porci grași,
purcei. Tel. 0747.345.538.

l Vând prosoape şi cuverturi

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 ianuarie 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.

