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anunţuri de mică publicitate

l Pierdut certificat constatator pentru sediul social, str.
Moldovei, nr. 117, bloc PC 14,
ap. 10, aparţinând S.C. Mabel
Pin S.R.L., J05/654/2014, CUI
33071610, eliberat de O.R.C.
Bihor. Îl declar nul.

sau mare publicitate în Crişa-

VÂNZĂRI DIVERSE

În atenţia cititorilor
din Salonta!
Persoanele care doresc să dea

na 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.

URĂRI

l Cu ocazia zilei de naştere îţi
dorim dragul nostru fiu şi frate,
SILVIU BALAJ, multă sănătate,
fericire şi tradiţionalul „La mulţi
ani!” Părinţii, fratele şi surorile.
(7877)
l Să creşti mare, mare, mare
ŞTEFANIA-SOFIA DALE, să
ai parte de noroc, să trăieşti
în fericire, cu tot neamul la un
loc. „La mulţi ani!” Tata Lucian
cu mama Roxana, bunicii Traian şi Marcela, Vasile şi Florica,
unchiul Raul şi mătuşa Ani, unchiul Mihai şi verişorii Mircea şi
Dragoş.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

l Vând lemne de foc crăpate,
fân balotat şi pălincă de prune.
Informaţii la tel. 0771/59-26-47,
0771/59-32-69. (7722)
l Vând canapea 2 persoane,
combină frigorifică „Arctic”. Tel.
0745/11-89-28. (T.7684)
l Vând aparat termomasaj
Ceragem, compact, nefolosit,
boiler baie cu butelie gaz, aparat masaj picioare, şipci rolete,
nuci, casă în Arad, suprafaţă
locuibilă 300 mp, cu etaj, spaţiu comercial parter, 150 mp.
0259/47-66-49,
0721/97-6872. (7851)
l Vând pălincă struguri curată,
52 grade, 30 lei. Tel. 0740/1357-90. (tv)

Companie angajează
ZUGRAV FINISOR şi
MUNCITOR NECALIFICAT ÎN CONSTRUCŢII,
munca în echipă, salariu motivant.
Informaţii la

l Vând apartament două camere, X mare, în Oradea. Tel.
0770/11-54-76. (7751)

VÂNZĂRI CASĂ ORADEA

l De vânzare casă la curte, str.
Traian Moşoiu nr. 11, ap. 6. Tel.
0771/35-10-95. (6299)

tel. 0722/23-14-83.
(915)

l Vând avantajos mobilă,
masă tv, cuier cu ladă pantofi,
aragaz portabil cu 2 butelii,
rame tablouri, saci dormit. Tel.
0765/66-85-86. (7833)

CUMPĂR DIVERSE

l Cumpăr pene. 0742/51-9672. (7592)

PRESTĂRI SERVICII

l Meseriaş execut toate tipurile de lucrări în construcţii. Tel.
0745/90-17-57.(T.7821)
l Curăţăm sobe teracotă, coşuri de fum şi cazane. Tel.
0758/34-25-93. (7762)
l Îngrijim familie contra locuinţă, sau cumpăr locuinţă 2 camere. 0742/42-81-38. (tv)
l Renovez acoperişuri, faţade,
dulgherie, izolaţii, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparaţii,
0741/38-19-59. (2002)

ANGAJĂRI

l Angajez tâmplar şi muncitor necalificat, până în 60 ani.
0728/26-70-09. (7623)
l Angajăm vânzător consultant
pentru magazin agricol. Tel.
0741/64-60-98. (7717)
l S.C. angajează spălător auto
pentru spălătorie automatizată închisă. Informaţii la telefon
0722/22-64-86, luni-vineri, între orele 9.00-17.00.
l Angajăm muncitori necalificaţi pentru patiserie, salar deosebit. 0774/69-35-59. (7881)

Vă aşteptăm şi în centru!

VÂNZĂRI CASĂ JUDEŢ

l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)

VÂNZĂRI TEREN

l Vând teren 3.850 mp Oradea, str. Izvorului-capăt. Tel.
0730/01-82-73. (T. 7720)

VÂNZĂRI ANIMALE

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

VÂNZĂRI AUTO

l Vând VW Golf înmatriculat,
benzină, climatronic, geamuri
electrice. Tel. 0745/63-21-03.
(T. 1987)
l Vând VW Passat diesel,
2005, înmatriculat recent. Tel.
0745/63-21-03. (T. 1988)

PIERDERI

l Subscrisa S.C. Fruit Art
S.R.L., cu sediul social în sat
Lugaşu de Jos, comuna Lugaşu de Jos, nr. 344, jud. Bihor,
declar pierdute următoarele
documente: certificat de înregistrare nr. J5/289/28.02.2012,
CUI 29827457 din data de
28.02.2012 şi act constitutiv,
certificate constatatoare. Le
declar nule. (7888)
l Pierdut carnet de student pe
numele Hayaan Feisal, eliberat
de FMF Oradea. Îl declar nul.
(7819)

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

l Angajăm vânzătoare pentru
zonele Ioşia şi Decebal, salar
2.000 lei net. Tel. 0741/20-3047, 0774/69-35-59. (7882)
l Angajăm brutar, salarizare
de la 3.000 lei net. 0774/69-3559. (7883)

MATRIMONIALE

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

SC CEYLAN
TRANSPORT SRL

cu sediul în Tileagd, str Gării,
nr. 86,
angajează

1 şofer autocamion de
mare tonaj cod cor 833201.

Selecția se face pe baza CVurilor depuse până la 25.01.2019.
(923)

Primăria Comunei Sîmbăta
anunță publicarea la sediul
primăriei a documentelor de
cadastru sistematic pentru imobilele situate în sectoarele cadastrale 9, 10, 29, 30, 31, 40 și 55,
începând cu 28.01.2019, pentru o
perioadă de 60 de zile.         (920)
S.C. STUDIO FAN S.R.L.
cu sediul în Oradea, str. Zambilelor, nr. 17, ap. 5, jud.  Bihor
angajează

5 manipulanţi marfă
cod cor 933303.
Selecţia se face pe baza CVurilor depuse până la 25.01.2019.
(921)

Prin prezenta, Municipiul Oradea anunţă declanşarea procedurii de expropriere pentru imobilele reprezentând în natură teren şi construcţii, proprietatea unor persoane fizice, afectate de amplasamentul proiectului lucrării de
interes public local „Soluţie inovativă pentru creare undă verde tramvai
Pod Dacia - B-dul Magheru” și „Coridor de mobilitate urbană durabila
în Piaţa E. Gojdu” - Etapa I și II, aprobate prin Hotărârile Consiliului
Local nr. 707 din 26.07.2018, respectiv 920 şi 921 din 24.09.2018.
Procedura de expropriere se derulează în conformitate cu prevederile
Legii nr. 255 / 2010  privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local şi a
Normelor Metodologice de aplicare a Legii 255/2010, aprobate prin HG nr.
53/2011 Municipiul Oradea.
Tabelul cu imobilele supuse exproprierii şi numele proprietarilor pot fi
consultate la afişierul din Primăria Municipiului Oradea, P-ţa Unirii nr. 1,
parter, sau se pot consulta pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea www.
oradea.ro la secţiunea : Alte informaţii de interes public – Anunţ exproprieri.
Titularii dreptului de proprietate şi ai oricăror drepturi reale sau cei care
justifică un interes legitim pentru imobilele supuse exproprierii au posibilitatea ca până la data de 31.01.2019 să depună la Registratura instituţiei –
ghişeul 1 sau 2, din Centrul de informaţii cu publicul, cereri pentru plata
despăgubirilor cu specificarea :
* numele şi prenumele persoanei interesate;
* adresa de domiciliu / corespondență;
* actelor doveditoare referitoare la existenţa drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat, în original sau în copie legalizată;
* contul bancar pentru efectuarea viramentului privind cuantumul despăgubirii;
În cazul în care există mai multe persoane interesate cu privire la imobilul
supus exproprierii, cererea va fi semnată de toţi, personal sau prin mandatar
împuternicit cu procură specială autentică, iar procura se va ataşa cererii;
Cu această ocazie, anunţăm titularii dreptului de proprietate şi ai oricăror drepturi reale, sau cei care justifică un interes legitim pentru imobilele
supuse exproprierii că la sediul Primăriei Municipiului Oradea, Comisia de
verificare a dreptului de proprietate, numită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Oradea, a început activitatea de analizare a cererilor şi documentelor doveditoare depuse în condiţiile art. 5 din lege.
Şedinţele comisiei se vor ţine zilnic, până la data la care vor fi emise şi
comunicate, potrivit legii, toate procesele verbale ale comisiei, respectiv hotărârile de acordare a despăgubirilor pentru imobilele supuse exproprierii.
(922)

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 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.

