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. 1 CAMERĂ
l Vând apartament 1 cameră,
Nufărul, lift, 32.000 euro. Tel.
0751/78-10-21. (T.9304)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
l Vând apartament 2 camere,
tip F. Tel. 0742/86-42-60. (tv)

CUMPĂRĂRI AP. 2 CAMERE
l Cumpăr apartament 2 camere, bloc turn, staţia Decebal.
Tel. 0770/10-44-10. (tv)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

Luni, 1 aprilie 2019

VÂNZĂRI ANIMALE
l Vând purcei de 8-10 săptămâni, Mangaliţă şi Marele -alb.
Telefon 0742/54-44-60.

PIERDERI
l Pierdut certificat constatator
emis de Camera de Comerţ şi
Industrie Bihor pe numele Benchiş Antin PFA. Îl declar nul.
l Pierdut formularul pentru suspendarea autorizaţiei
taxi pentru Purdea Ioan Ilie
P.F.A., seria B nr. 1639476,
F05/953/2004, CUI 19973609.
Se declară nul. (9301)
l S.C. ARTPEL GRUP S.R.L.
cu J5/663/2003, pierdut certificat constatator pentru punctul
de lucru din Oradea, str. Ion
Bogdan nr. 14, județul Bihor. Îl
declar nul.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând butelie aragaz, bicicletă pentru copii 8-10 ani, stare
foarte bună, motor electric monofazic 1,7 kw. Tel. 0745/8758-02. (9278)

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

l Vând cărucior copii, nou,
import, pliant, preţ 160 lei. Tel.
0748/13-80-40. (9241)

VÂNZĂRI TEREN

VÂNZĂRI MOBILĂ

l Vând livadă de meri, în Ferma Paleu. Tel. 0744/78-80-16.
(T.2185)
l Vând parcele casă, zona
Sântandrei. Tel. 0772/21-1945, 0773/81-30-49. (9300)

CUMPĂRĂRI TEREN
l Cumpăr teren 1.000-3.000
mp Oradea sau limitrof, pentru
atelier mecanic. Tel. 0722/2078-99. (9306)

VÂNZĂRI SPAŢII
l Vând spaţiu comercial, central, 20 mp. 0729/32-08-16.
(2166)

CHIRII
l Dau în chirie apartament
la casă, o cameră, bucătărie,
baie. 0743/99-21-46. (tv)

ÎNCHIRIERI SPAŢII
l Dau în chirie depozit (hală)
200 mp cu apă, curent, internet, situat în sat Mizieş nr. 106.
Tel. 0784/73-61-61. (tv)

l Vând sufragerie formată din
3 corpuri de dulap, suspendată, pe picioare, preţ 1100 lei,
colţar format din 5 corpuri, extensibil, în stare foarte bună,
preţ 550 lei, vană baie jacuzzi,
puţin folosită, preţ 550 lei. Tel.
0748/13-80-40. (9240)

l Cumpăr auto pentru Rabla.
Transport şi documentaţie gratuit. 0752/19-29-25. (9174)

VÂNZĂRI UTILAJE-PIESE AUTO
l Vând coasă mecanică rotativă de 1,85 m. Tel. 0722/82-2283. (T.9141)
l Ofer roată nouă cu anvelopă Michelin, pentru anvelopă
165/13. 0359/17-41-58.

PRESTĂRI SERVICII
l Zugrăvit, podele laminate. Seriozitate maximă. Tel.
0771/52-27-41. (8503)
l Execut acoperişuri, dulgherie, ţiglă ceramică, montez
Lindab, diferite reparaţii case
şi blocuri, preţ avantajos. Tel.
0746/93-26-51. (9251)
l Eliminarea umidităţii, igrasiei
la clădiri, cu tehnologie modernă. 0744/87-88-08.
Titular MIHNE COM S.R.L.
anunţă publicul interesat
aupra declanşării etapei de
încadrare conform HG nr.
1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru
planuri şi programe, în vederea obţinerii avizului de mediu
pentru P.U.Z. „CONSTRUIRE
APARTHOTEL S+P+2E+M şi
ÎMPREJMUIRE, mun. Oradea,
str. Eftimie Murgu nr. 2, nr. cad.
169965, jud. Bihor. Prima versiune a planului   poate fi consultată   la sediul A.P.M. Bihor,
Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A
din data 04.04.2019, între orele
9.00-14.00. Publicul interesat
poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii până în data
de 18.04.2019, la A.P.M. Bihor,
Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A,
e-mail apm@apmbh.ro în zilele
de luni-vineri între orele 9.0014.00.                              (1103)

l Toaletez pomi şi stropesc.
Tund trandafiri şi tuia. 0744/1753-38. (T.8930)

l Angajăm vânzătoare ma-

l Vine Paştele! Repar sau instalez aragaze vechi şi noi.
0771/48-40-76. (T.9236)

tărie-panificaţie. Salar foarte

ANGAJĂRI
l Angajăm muncitoare în
patiserie. Salar foarte bun.
0774/69-35-59. (9248)
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bihor
anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare
conform HG nr.1076/2004: PUZ
“Parcelare teren pentru amplasare locuinţe izolate/cuplate” în
localitatea Săldăbagiu de Munte, în zona străzii Căprioarei, teren identificat cu nr. cad. 57903,
jud. Bihor, titular FARKAS IULIANA şi PALASTI ILDIKO
EMMA, reprezentate prin RAD
CARMEN, nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus
procedurii de adoptare fără aviz
de mediu.
Observaţiile şi comentariile
publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se pot
transmite în scris la Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, Bd.Dacia, nr. 25/A,
telefon 0259/444590, email:
office@apmbh.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele
9.00-14.00, în termen de 10 zile
calendaristice de la data anunţului.                                      (1101)

gazin produse patiserie-cofe-

bun. 0741/20-30-47. (9249)
l Angajez femeie pentru menaj. Tel. 0721/67-05-17. (tv)
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bihor

anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare
conform HG nr. 1076/2004: PUZ
“Reglementare parcele din punct
de vedere urbanistic pentru locuinţe izolate/cuplate” în localitatea
Săldăbagiu de Munte, în zona str.
Izvorului, nr. cad. 54970, 54972,
54976, 52639, 54981, 54511, 54983,
50432, 54984, 54985, 54988, 54989,
54991, 54992, 54993, 54994, 54995,
51271, 52551, 52549, 54996, 55032
şi 55033, jud. Bihor, titular MOLNAR IULIU şi alţii conform tabel
anexat la CU nr. 275/27.12.2018, nu
necesită evaluare de mediu urmând
a fi supus procedurii de adoptare
fără aviz de mediu.
Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia
etapei de încadrare se pot transmite
în scris la Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, telefon 0259/444590,
email:
office@apmbh.anpm.ro,
în zilele de luni-vineri, între orele
9.00-14.00 în termen de 10 zile calendaristice de la data anunţului.
(1102)

Vă aşteptăm şi în centru!

CUMPĂR DIVERSE
l Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.8856)
l Cumpăr discuri de pick-up.
0723/01-12-06. (9091)
l Cumpărăm antichităţi, mobilă, tablouri, rame, obiecte populare, sticle de sifon, 0744/1283-06. (9290)

DIVERSE
l Cedez loc de veci. Informaţii
tel. 0722/30-17-57. (9275)
l Efectuez ITP auto lângă
Ştrandul Ioşia. 0746/14-03-97.
(9296)

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:

CUMPĂR AUTO
l Cumpăr auto pentru Programul Rabla. Ofer transport, radiere. 0744/58-17-76, 0740/5204-64. (8912)

l Vând miere polifloră naturală. 0741/66-23-64. (9295)

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 aprilie 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.

