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.

URĂRI
l În această zi specială, când
împlinește o minunată vârstă,
70 de ani, îi transmitem urări
de sănătate și viață lungă, celui
mai iubitor, protector și special
soț, tată, bunic și socru. „LA
MULŢI ANI” DUMITRU TODA!
Te îmbrățișăm cu drag, Lenuța,
Lidia, Alexandra și Daniel.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
l Vând apartament 2 camere, PB, et. II, Rogerius. Tel.
0771/04-57-50. (tv.)
l Vând apartament cu 2 camere, ultracentral, pe str. Simion
Bărnuțiu. Tel. 0744/78-80-16.
(T. 2102)
l Vând apartament 2 camere, X, et. I, Ronald Reagan,
0754/04-97-77. (T.8559)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
l Vând apartament PC, 3 camere, dublă orientare, două
balcoane,
0756/03-51-71.
(T.8474)
l Vând apartament 3 camere,
Rogerius, 54 mp. Tel. 0743/1329-15. (8458)

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

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

VÂNZĂRI AUTO
l Vând Skoda Octavia, an
2003, diesel, 1700 euro,
0740/27-77-61. (tv.)
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CUMPĂR ANIMALE

l Cumpăr oi fătate cu miei. Tel.
0742/19-09-18. (8547)

PIERDERI

l Pierdut certificat unic de înregistrare și certificate constatatoare, ale societății S.C. Zhiha Service S.R.L., cu sediul în
Salonta, str. Piața Unirii nr. 5,
județul Bihor, J05/1446/2015,
CUI 34982350. Le declar nule.
(2115)
l Pierdut certificat unic de
înregistrare și certificate constatatoare, ale societății S.C.
Geostef Service S.R.L., cu
sediul în Oradea, str. Simion
Ștefan nr. 25, județul Bihor,
J05/1649/2003, CUI 15986347.
Le declar nule. (2116)
l Pierdut certificat constatator pe numele de Lucan Ioana
Elena I.I., având F5/889/2012,
C.U.I. 29810978, eliberat de
ONRC Bihor pentru punctul de
lucru str. Tincii nr. 33, Salonta.
Îl declar nul.
l Pierdut certificat constatator P.F.A. Dudaş Ioana, CUI
3285842 din 28.08.2014, nr.
de ordine F5/386/2014 din
28.02.2014, sediul Cociuba
Mare, nr. 209. Îl declar nul.
(8554)
l Pierdut carnet student pe
numele Lhwani Iara, eliberat
de F.M.F. Oradea. Îl declar nul.
(8561)
LI.COM SRL având CIF 85449,
Nr. ORC: J05/1663/1992, cu
sediul în Aleşd, str. Bobîlnei,
NR. 1BIS Aleşd, anunţă pierderea certificatului constatator
emis de ORC Bihor pentru autorizarea punctelor de lucru ale
societăţii din localitatea Borod
nr. 163 B şi 167, jud. Bihor. Îl
declar nul.

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând gunoi de oi în Oradea.
Tel: 0747/345.538.
l Vând cositoare pe benzină ALKO BC 125, stare foarte
bună, covată veche din lemn
1,20x0,40 şi covată 0,90x0,35,
stare bună. Tel. 0723/23-71-16.
(tv.)
l Vând calculator, boxe, monitor, tastatură, mouse, 300 lei.
Tel. 0752/11-90-66. (T.8509)
l Vând pălincă struguri, naturală, 52 grade, calitate superioară, 30 lei. 0770/16-12-82. (tv)

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

l Vând schelet metalic zincat,
11 bucăți 314x298 cm, 660 lei/
buc. 0752/95-03-85. (T. 2105)
l Vând circular electric ptr.
tăiat lemne de foc și despicat,
1.250 lei. 0752/95-03-85. (T.
2106)
l Vând fân vrac, 1 tonă. Loc.
Hotar 288. Tel. 0720/36-24-17.
(8537)
l Vând cizme militare noi, mărimea 42 şi apartament 3 camere. 0771/29-52-57. (tv)
l S.C. vinde materiale provenite din demolări: lemn, cărămidă şi ţiglă. Informaţii la telefon
0730/01-70-08.

CUMPĂR DIVERSE

l Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.7176)

PRESTĂRI SERVICII

l Renovări, zugrăveli, tencuieli, acoperişuri, termoizolaţii,
curăţat coşuri fum, mici reparaţii. 0744/11-71-11. (tv)
l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, deplasare, reparații, 0759/11-96-64.
(T.2066)
l Repar rolete, execut plase de
ţânţari, jaluzele, 0745/57-7390. (8538)
l Repar aragaze avantajos, la
domiciliul clientului. 0745/2243-73. (8318)
l Repar sau instalez aragaze
vechi şi noi. Tel. 0771/48-4076. (T.8484)
l Zugrăvit, podele laminate. Seriozitate maximă. Tel.
0771/52-27-41. (8503)

MATRIMONIALE

l Domn, 68 ani caut doamnă
60-65 ani, pentru convieţuire.
Tel. 0747/61-62-78. (T. 2104)

ANGAJĂRI

l Angajăm brutari şi muncitori
necalificaţi. Salarizare foarte
bună, 0774/69-35-59. (8547
l Angajăm cofetar, ajutor cofetar-patiser, ajutor patiser. Salarizare foarte bună, cu decontare transport, 0774/69-35-59.
(8548)
l Producătoare de huse pentru canapele angajează cusătoare /cusători cu sau fără
experiență. Pentru detalii telefon : 0770 115 222 sau 0741
420 796.

COMPANIE
angajează
CAMERISTĂ,
muncă în echipă, salariu
motivant.
Informaţii la tel. 0722/3260-91.

(973)

Titular BĂCILĂ IOANA LAURA şi BARBOLOVICI VASILE
anunţă publicul înteresat asupra
declanşării etapei de încadrare cf.
HG nr. 1076/2004 (actualizat) privind procedura evaluării de mediu
pentru planuri şi programe, în vederea obţinerii avizului de mediu
pentru PUZ: „PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE
LOCUINŢE”, localitatea Oradea,
str. Rimler Karoly, nr. cad. 157742,
12053, 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 20.02.2019, între orele 9.0014.00.
Publicul interesat poate transmite
în scris comentarii şi sugestii, până
în data de 09.03.2019, la A.P.M. Bihor, Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A,
e-mail office@apmbh.anpm.ro, în
zilele de luni-vineri, între orele
9.00-14.00.
(985)

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

Titular S.C. NONI TRADE
S.R.L. anunţă publicul înteresat asupra declanşării etapei de
încadrare cf. HG nr. 1076/2004
(actualizat) privind procedura
evaluării de mediu pentru planuri şi programe, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru
PUZ: „Exploatarea temporară a nisipului şi pietrişului”,
localitatea Borş, sat Santău,
nr. cad. 62301, 62302, 62303,
62304, 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 20.02.2019, între orele 9.00-14.00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii şi sugestii, până în data de 09.03.2019,
la A.P.M. Bihor, Oradea, B-dul
Dacia nr. 25/A, e-mail office@
apmbh.anpm.ro, în zilele de lunivineri, între orele 9.00-14.00.
(986)
Primăria Municipiului
Oradea
organizează licitaţie publică
cu strigare – Sesiunea a VI-a
1) Informaţii privind concedentul:
Primăria Municipiului Oradea, cu sediul în mun. Oradea
- 410100, P-ţa. Unirii nr. 1, jud.
Bihor, Cod fiscal: RO 35372589,
tel: 0259/408.812; 0259/437.000,
int. 223; fax: 0259/436.276; Email: primarie@oradea.ro;
2) Informaţii privind obiectul licitaţiei:
Concesionarea unor parcele
de teren, cu suprafaţă de 250 mp
fiecare, situate în Oradea, zona
Calea Clujului, Cartierul Tineretului, în vederea construirii de
locuinţe familiale.
3) Preţul de pornire (redeventa) a licitaţiei este de - 5,00 lei/
mp/ an
4) Pasul de licitaţie: 1,00 leu.
5) Data limită de depunere
a ofertelor: 12 martie 2019, ora
09.00.
6) Informații și Documentaţia de atribuire găsiți accesând
site-ul www.oradea.ro, sectiunea
Licitaţii.
(987)

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 februarie în cotidianul „Crişana”.


TALON ANUNŢ

CUMPĂR AUTO
l Cumpăr maşini, remorci sau
orice autoturism. Tel. 0771/3294-10. (8054)

l Vând mere pentru borhot din
Ferma Paleu. Tel. 0744/78-8016. (T. 2103)

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.

