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Incendii la gospodării
din Oșand și Cheresig
Două echipaje din cadrul Gărzii de Pompieri Tinca au intervenit, vineri, cu două autospeciale
de lucru cu apă și spumă pentru
stingerea unui incendiu ce se
manifesta la o construcţie auxiliară din curtea unei gospodării
situate în localitatea Oșand, comuna Husasău de Tinca.

În urma incendiului au ars trei
grinzi și șipci din structura acoperişului anexei, aproximativ doi
metri lemne de foc și o afumătoare improvizată în interiorul
construcției afectate de incendiu.
Forţele de intervenţie au lichidat
incendiul în limitele găsite, împiedicând propagarea acestuia
la locuinţa situată în apropierea
focarelor. Cercetările efectuate

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.
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la faţa locului au indicat faptul
că evenimentul a fost, cel mai
probabil, produs de depozitarea
cenușii și a jarului nestins în apropierea materialelor combustibile.
În seara aceleiași zile, echipajele Detașamentului 1 de Pompieri
Oradea au fost alertate pentru
stingerea unui incendiu izbucnit
la o locuință din localitatea Cheresig, comuna Toboliu. La sosirea
forțelor de intervenție, ﬂăcările
se manifestau violent la acoperiș,
existând pericolul extinderii acestora la întreaga casă. Incendiul
a fost stins în aproximativ 30 de
minute de cei 13 pompieri militari
mobilizați la fața locului, care au
reușit să împiedice propagarea
ﬂăcărilor la încăperile casei și să
salveze astfel bunuri de o valoare

semniﬁcativă. Evenimentul, generat cel mai probabil de o aerotermă
lăsată sub tensiune, s-a soldat cu
arderea unei suprafețe de circa 80
de metri pătrați acoperiș, a unei
ferestre și a unei cantități de aproximativ două tone de porumb. Duminică, în jurul orei 22.10, pompierii Detașamentului 2 Oradea
au intervenit pentru localizarea ți
lichidarea unui incendiu izbucnit
la coșul de fum al unei locuințe
situate pe strada Izvorului din
Săldăbagiu de Munte. În urma
incendiului, stins în aproximativ
10 minute, nu s-au înregistrat pagube, arzând doar funinginea din
interiorul coșului de fum. Cauza
probabilă a evenimentului a constituit-o coșul de fum necurățat de
funingine. 

 Vând teren ultracentral, 500
mp, Ginta, comuna Căpâlna.
0733/97-56-01. (T.7727)

CUMPĂR AUTO

 Vând parcele 800 mp, intravilan, Ineu de Criş, Bihor.
0733/97-56-01. (T.7730)
 Vând teren 17.000 mp, intravilan/extravilan 50%, str. Piersicilor, Oradea. 0733/97-56-01.
 Vând teren intravilan, 9.000
mp, str. Podgoria, malul drept
Criş, Oradea. 0733/97-56-01.

strada Republicii nr. 27-29, lângă

VÂNZĂRI ANIMALE

CEC Salonta. Anunţurile vor apă-

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

rea în ediţia de a doua zi.

VÂNZĂRI AP. 1 CAMERĂ

 Pierdut certiﬁcat constatator
pentru sediu, aparţinând Pantiş
Nicolae PFA, CUI 34606231. Îl
declar nul. (7758)

 Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni. Tel. 0746/5120-57. (7761)

PIERDERI
 Pierdut certiﬁcat constatator, eliberat de ORC Bihor,
aparţinând Mezei Iosif PFA,
F05/85/2001, CUI 19563102. Îl
declar nul. (7736)
 Pierdut carnet de student, pe
numele Samiira Osman, eliberat de Facultatea de Medicină.
Îl declar nul. (7749)

 Pierdut certiﬁcat constatator
pentru sediu, aparţinând Bohuş Gabriel Florin PFA, CUI
36299338. Îl declar nul. (7755)
 Pierdut certiﬁcate constatatoare, aparţinând Crişan Dumitru PFA, CUI 36295093. Le
declar nule. (7756)
 Pierdut certiﬁcate constatatoare, aparţinând Junc Ioana
Maria PFA, CUI 36360779. Le
declar nule. (7757)
 Pierdut certiﬁcat constatator terţi, aparţinând Hava
Florica PFA, CUI 19729664,
F5/1607/2005. Îl declar nul.
(7760)
 Pierdut certiﬁcate constatatoare pentru sediu social
şi pentru activităţi la terţi ale
Clauviki SRL, CUI 35589724Le declar nule.

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând pălincă struguri curată,
52 grade, 30 lei. Tel. 0740/1357-90. (tv)
 Vând pălincă pere, curată,
52 grade, calitate superioară,
50 lei. 0770/16-12-82. (tv)

CUMPĂRĂRI DIVERSE
 Cumpăr antichităţi, tablouri,
mobilă, ceasuri, obiecte populare, sticle de sifon. 0744/1283-06. (7588)

PRESTĂRI SERVICII
 Renovez faţade, acoperişuri, interioare, inﬁltraţii, izolaţii. Reducere 10% pensionari.
0721/40-24-61. (T.7638)
 Execut tâmplărie, vopsitorie,
parchet, la domiciliu tapiţerii,
etc. 0731/26-37-67. (T.7639)
 Repar rolete, execut plase de
ţânţari, jaluzele. Tel. 0745/5773-90. (T.7671)

MATRIMONIALE
 Simpatică ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.7691)

ANGAJĂRI
 Angajez tâmplar şi muncitor necaliﬁcat, până în 60 ani.
0728/26-70-09. (7623)
 Angajăm vânzător consultant pentru magazin agricol.
Tel. 0741/64-60-98. (7717)

Companie
angajează
zugrav ﬁnisor și
muncitor necaliﬁcat
în construcții,

muncă în echipă, salariu
motivant.
Informații la tel. 0722/231-483.

Vă aşteptăm
şi în centru!

 Vând apartament 1 cameră,
bucătărie, baie, hol, cămară,
parter, Ioşia Nord, 34.000 euro.
Tel. 0741/51-15-32. (7712)

Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

şi achitate şi la Punctul de preluare des-

 Vând apartament 2 camere, ultracentral, str. Simion
Bărnuțiu. Tel. 0744/78-80-16.
(T.1984)

chis lângă Teatrul de Stat din Oradea,
pe strada Patrioţilor nr. 2, de luni până

 Vând apartament 2 camere,
P-ţa Bucureşti. Tel. 0745/1189-28. (T. 7684)

joi între orele 09.00 - 18.00, vineri între

 Vând apartament două camere, X mare în Oradea. Tel.

orele 16.00-18.00.

orele 09.00-16.00, şi duminica, între

0770/11-54-76. (7751)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
 Vând apartament 3 camere,
transformat spaţiu comercial, parter, Nufărul, negociabil.
0772/08-56-12 (T.7701)

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

VÂNZĂRI TEREN

 Vând teren în Ferma Pomicolă Paleu, la preț avantajos,
0744/78-80-16. (T.1983)

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 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.

