14 Publicitate
În atenţia cititorilor
din Salonta!
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CUMPĂR AUTO

l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni. Tel. 0746/5120-57. (8673)

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. 3 CAMERE
l Vând apartament 3 camere,
transformat spaţiu comercial, parter, Nufărul, negociabil.
0772/08-56-12. (T.8176)
l Vând apartament îmbunătăţit, transformat din 4 în 3 camere, Bulevardul Dacia 25, bloc U
5. Tel. 0722/64-75-31, 0359/1715-81. (8665)

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)

PIERDERI

l S.C. Plaiurile Mărgurii Impex SRL, Borod 164, Bihor,
J5/583/95, RO 7476614, pierdut anexa la certificatul constatator pentru punctul de lucru
din satul Corniţel, comuna Borod nr. 85, Bihor. Îl declar nul.
(8664)
l Pierdut acte firmă pentru PF
Gherdan Dumitru, sat Bălnaca,
comuna Şuncuiuş nr. 42, judeţul Bihor, CUI 22224467. Le declar nule. (8666)
l Pierdut certificat constatator,
pentru Sîrb Cristina Mariana
PFA, având sediul în satul Petrani, comuna Pocola, judeţul
Bihor,. CUI 38767869, nr. de
ordine în Registrul Comerţului F5/155/2018. Îl declar nul.
(8668)
l Pierdut certificat constatator pentru punctul de lucru din
Carei, Bld. 25 Octombrie, nr.
41, judeţul Satu Mare, al Solar
Mob S.R.L., CUI 28408060. Îl
declar nul.
l Pierdut certificat constatator pentru sediu social şi terţi
al Geonisim Com S.R.L., CUI
9642730, J5/1103/1997, emis
de ORC Bihor. Le declar nule.

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie, 140 mp, Budureasa,
0741/21-47-34. (tv)

l Vând urgent cărămidă din
demolări. Tel. 0744/39-49-07.
(tv)

l Vând casă şi teren 0,75
ha., în satul Topeşti, comuna
Drăgeşti. Tel. 0747/42-26-88.
(2108)

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.)

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând pivniţă cu teren în Picleu, suprafaţa 35 ari, preţ 2100
euro, negociabil. Tel. 0741/0919-96, după ora 17.00. (8625)
l Vând pădure 2,15 hectare,
în Composesoratul comunei
Vârciorog și pășunea aferentă,
38.000 lei, negociabil. Relații,
tel. 0259/41-28-94. (T.2131)

CHIRII
l Dau în chirie garsonieră utilată, pe Calea Aradului. Tel.
0746/46-80-97. (2133)

l Vând fân vrac, 1 tonă. Loc.
Hotar 288. Tel. 0720/36-24-17.
(8537)
l Vând bicicletă 28, 5
găini+cocoş, drujbă, 150 lei,
0746/71-72-50. (T.8639)
l Vând pălincă de struguri, curată, 52 grade, 30 lei. 0770/1612-82. (tv)
l Vând butelie aragaz 5 litri,
aparat foto mărit, televizor color Sony, calorifer electric (10
elemenţi) şi aparat magnetoterapeutic „Ulticare LT 99” nefolosit. Tel. 0359/40-71-72. (8562)

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

VÂNZĂRI UTILAJE AGRICOLE
l Vând mașină de semănat
cartofi, preț informativ 1.500 lei,
negociabil și mașină de scos
cartofi preț informativ 1.500 lei
negociabil. Se pot atașa la tractor. Stropitoare cu bazin ce se
poate atașa după tractor. Telefon 0751/89-42-00.

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

l Vând fân balotat, lemne de
fag, pălincă. Tel. 0771/59-2647, 0771/59-32-69. (8549)
l Vând pălincă din struguri, 30
lei şi serviciu de masă de 12
persoane, porţelan Alba Iulia,
300 lei. Tel. 0771/48-45-43.
(8552)
l Vând ţuică de prune, fără
îndulcitori, 30 lei, negociabil.
0740/27-77-61. (tv.)
l Vând mobilă, set vase inox,
jumătate preţ, cafetiere, rame
tablouri. 0765/66-85-86. (tv.)

COMPANIE
angajează
CAMERISTĂ,
muncă în echipă, salariu
motivant.
Informaţii la tel. 0722/32-60-91.
(973)

l Vând loc de veci. Tel.
0722/30-17-57. (8667)

l Angajez şofer pe rabă 16
tone, în zona Salonta. Informaţii, tel. 0742/07-57-59, Neag
Sorin. (8672)

CUMPĂR DIVERSE

MATRIMONIALE

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

l Domn, 65 ani, caut doamnă până la 60 ani, din Oradea.
0720/90-22-80. (T.8656)

PRESTĂRI SERVICII

l Domn, caut doamnă singură,
maxim 56 ani, pentru relaţie.
0756/39-84-30. (T.8655)

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, 0745/5773-90. (8538)
l Mansardări acoperişuri, reparaţii generale, dulgherie, deplasare oriunde, 0756/54-8318. (T.2118)
l Reparaţii acoperişuri sau de
urgenţă montaj tablă, reducere
20%, 0755/46-85-75. (T.2119)
l Mansardări acoperişuri, reparaţii generale, deplasare oriunde, reducere 20 %, 0742/3531-13. (T.2120)
l Prestez la domiciliu lucrări
de interior/exterior, reducere
pensionari 15%, 0721/40-2461. (T.2121)
l Zugrăvit, podele laminate. Seriozitate maximă. Tel.
0771/52-27-41. (8503)
l Doamnă, 56 ani, îngrijesc
persoane vârstnice, copii, fac
curăţenie.
0742/97-26-89.
(8658)

ANGAJĂRI

l Angajăm brutari şi muncitori
necalificaţi. Salarizare foarte
bună, 0774/69-35-59. (8547)

S.C. VICTEMA S.R.L.
cu sediul în Oradea, str. Bumbacului, nr. 18/A, bl. Pb 18, ap.
2 anunţă că a depus la A.P.M.
Bihor-Oradea
documentaţia
tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii: “Producere
tâmplărie PVC/AL cu geam termopan”, cod CAEN 2223 – Fabricarea articolelor din material
plastic pentru construcţii, 1623
– Fabricarea altor elemente de
dulgherie şi tâmplărie pentru
construcţii, 2512 – Fabricare
de uşi şi ferestre din metal, pe
amplasamentul din Oradea, str.
Războieni, nr. 85.
Eventualele sugestii sau observaţii se vor depune în scris
la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, B-dul Dacia, nr.
25/A, Oradea, tel. 0259/44-4590, fax 0259/40-65-88, e-mail:
office@apmbh.anpm.ro,
în
termen de 15 zile de la apariţia
prezentului anunţ.                 (998)

Administrația Bazinală
de Apă Crişuri,
cu sediul în Oradea, str. Ion
Bogdan, nr. 35, jud. Bihor, organizează concurs pentru ocuparea funcției de conducere
contractuale vacante, după cum
urmează: 1 post de:
ȘEF SERVICIU
(COR 111225)
pe perioadă nedeterminată,
din cadrul Serviciului Prognoză
Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie - A.B.A. Crișuri.
Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții
specifice:
- Studii superioare în domeniile: hidrologie și geografie;
- Vechime în specialitatea studiilor de minim 6 ani;
- Vechime în domeniul gospodăririi apelor de minim 4 ani.
Concursul pentru postul de
șef serviciu se va desfășura astfel:
Proba scrisă în data de
20.03.2019, ora 10.00, la sediul
la sediul ABA Crișuri, str. Ion
Bogdan, nr. 35, loc. Oradea.
Interviu în data de 26.03.2019,
ora 10.00, la sediul ABA
Crișuri, str. Ion Bogdan, nr. 35,
localitatea Oradea.
Dosarul va cuprinde următoarele documente: cerere de
înscriere la concurs/examen,
adeverință de la medicul de familie, cazier judiciar, curriculum vitae, copie după carte de
identitate, copiile documentelor
care să ateste nivelul studiilor și
ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copie
după carnetul de muncă sau,
după caz, adeverințe care atestă
vechimea în muncă, în specialitate.
Dosarele se depun din data
de 27.02.2019 până în data de
13.03.2019, după următorul program: Luni – Joi orele 8.00 –
15.00 Vineri orele: 8.00 – 13.00,
la secretariatul unității, strada
Ion Bogdan, nr. 35, Oradea.
Informații suplimentare la
secretarul comisiei, telefon
0259/44-20-33 int. 209.        (996)

Vă aşteptăm şi în centru!

l Angajăm cofetar, ajutor cofetar-patiser, ajutor patiser. Salarizare foarte bună, cu decontare transport, 0774/69-35-59.
(8548)

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.

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

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.

