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)
l Vând apartament cu 2 camere, ultracentral, pe str. Simion
Bărnuțiu. Tel. 0744/78-80-16.
(T.2208)
l Vând apartament 2 camere, PB. Tel. 0770/63-82-45,
0748/51-80-73. (9415)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

l Apartament 3 camere, transformat spaţiu comercial, parter,
Nufărul, negociabil. 0772/0856-12. (T.9406)
l Vând apartament trei camere, ultracentral, vis-a-vis
de Şcoala Gimnazială „Oltea
Doamna”. Tel. 0752/12-61-55.
(9434)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
l Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie la cheie, Budureasa,
0741/21-47-34. (tv)

VÂNZĂRI TEREN

l Vând teren în Ferma Pomicolă Paleu, 5500 mp, 6 euro/mp.
Tel. 0744/78-80-16. (T.2207)
l Vând loc de casă, Podgoria nr. 244 E, cu utilităţi. Tel.
0744/47-20-65. (T.9397)
l Vând parcele casă, zona
Sântandrei. Tel. 0772/21-1945, 0773/81-30-49. (9300)
l Vând 2 parcele a 500 mp la
intrarea Sântandrei, lângă drumul rapid Oradea-Sântandrei,
40 euro/mp, 0726/31-71-31.
(9430)

CUMPĂRĂRI TEREN

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

CHIRII TERENURI

l Închiriez grădină în Gepiu
pentru
legumicultură.
Tel.
0723/44-82-01.

CHIRII

l Dau în chirie pe str. Tăbăcarilor, o cameră, la casă. Tel.
0722/73-53-80. (9321)
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ÎNCHIRIERI SPAŢII

VÂNZĂRI DIVERSE

VÂNZĂRI UTILAJE AGRICOLE

l Vând pălincă de gutui şi
prune, preţ negociabil. Tel.
0361/80-70-96. (9209)
l Vând tricicletă copil şi cărucior sport tip tricicletă, 0770/1622-55. (tv)
l Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti ţesute. Tel. 0359/4356-61. (tv)
l Vând mobilă, pikup, discuri,
cafetiere, aragaz portabil, saci
dormit, 0765/66-85-86. (tv)
l Vând mobilă, pat dublu, frigider. Tel. 0770/49-82-35. (tv)
l Vând bicicletă copii BTwin
Rockrider 500, 8-12 ani, stare
foarte bună, roti de 20. Inf la tel.
0744.79.78.74.

PIERDERI

l Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.8856)

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

CUMPĂR AUTO

l Cumpăr auto pentru Programul Rabla. Ofer transport, radiere. 0744/58-17-76, 0740/5204-64. (8912)
l Cumpăr auto pentru Rabla.
Transport şi documentaţie gratuit. 0752/19-29-25. (9174)
l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni şi de Anglia. Tel.
0746/51-20-57. (9232)
l Vând căruţă pentru tractor
şi prăşitoare cu 3 rânduri. Tel.
0767/91-79-08. (9320)
l Pierdut carte de intervenţie
pentru casa de marcat Activa,
cu seria AC 00015777, pentru
Sesam Serv S.R.L. O declar
nulă.
l Pierdut certificat constatator sediul social, al ZIMIA
FARM S.R.L. CUI 30701940,
J5/1633/2012. Îl declar nul.
l Pierdut certificat constatator pentru punctul de lucru din
Oradea, str. Nufarului, nr. 30
în incinta Lotus Center al ARA
DIVERT CONCEPT SRL, CUI
34180585. Îl declar nul.
l Pierdut certificat constatator
sediu social al STUZZICHINI BAR SRL, CUI 38483255,
J5/2905/2017. Îl declar nul.
l Subsemnatul Halasz Ştefan, în calitate de titular al Firmei Halasz Ştefan Construcţii
P.F.A., cu sediul în Oradea, str.
P. Curcanu, nr. 10, bloc R 16,
ap. 8, jud. Bihor, având nr. de
ordine în registrul comerţului
F05/124/30.01.2003, cod unic
de înregistrare 19563340, declar pierdute certificatele constatatoare ale P.F.A. Le declar
nule. (9437)
PIERDUT certificat de înregistrare și certificat constatator
privind activitățile desfășurate
de ANTOS ZRT SA Püspökladány Sucursala Oradea. Le declarăm nule.
(1115)

CUMPĂR DIVERSE

PRESTĂRI SERVICII

l Execut acoperişuri, dulgherie, ţiglă ceramică, montez
Lindab, diferite reparaţii case
şi blocuri, preţ avantajos. Tel.
0746/93-26-51. (9251)
l Repar rolete, execut plase de
ţânţari, montez rolete, pervaze.
0745/57-73-90. (T.9352)
l Zugrav-zugrăvesc 200 lei/
cameră. Tel. 0751/97-53-31.
(T.9367)
l Mansardări acoperișuri,
reparații generale, deplasare oriunde, reducere 20%,
0742/35-31-13. (T.2199)
l Prestez la domiciliu lucrări
de interior/exterior, reducere
pensionari 15 %, 0721/40-2461. (T.2197)
l Reparații acoperișuri sau de
urgență montaj tablă, reducere
20%, 0755/46-85-75. (T.2198)
l Execut reparații, vopsitorii,
mici lucrări urgente interioare,
acoperișuri.
0759/47-53-29.
(T.2201)
l Zugrăvit, podele laminate. Seriozitate maximă. Tel.
0771/52-27-41. (8503)
l Vine Paştele! Repar sau
instalez aragaze vechi şi noi.
0771/48-40-76. (T.9236)

ANGAJĂRI

l Angajăm muncitoare în patiserie. Salariu foarte bun.
0774/69-35-59. (9248)

l Angajăm vânzătoare magazin produse patiserie-cofetărie-panificaţie. Salar foarte
bun. 0741/20-30-47. (9249)
l Angajăm ajutor patiser, ajutor cofetar, ajutor brutar. Salar
foarte bun. 0774/69-35-59.
(9354)
l Angajăm brutari, patiseri,
cofetari. Salar foarte bun. Decontăm abonament transport.
0259/42-75-96,
0774/69-3559. (9355)
l Angajăm muncitori necalificaţi, salar 2.000-2.500 net. Tel.
0774/69-35-59. (9356)
l Angajăm personal pentru
operare mase plastice în trei
schimburi, tractorist pensionar
şi femei pentru asamblare la
domiciliu. Tel. 0736/63-08-60.
(2163)
l Angajăm bucătari și ospătari
cu experientă pentru sală de
nunți în Băile Felix. Informații la
tel. 0744/160.945.

Companie
angajează cameristă,
muncă în echipă,
salariu motivant.
Informaţii la telefon:
0722/326-091.

Companie
angajează instalator
şi electrician,
muncă în echipă, salariu
motivant.
Informaţii la telefon:
0722/326-091.

Curtea de Apel
Oradea

organizează licitație publică
pentru închirierea unei suprafețe
de 1 mp cu destinația servicii
de copiere/multiplicare.
Detalii se regăsesc pe site-ul
http://portal.just.ro/35/SitePages/
achizitii.aspx?id_inst=35
(1118)

l Angajez muncitor în tâmplărie. Tel. 0728/26-70-09. (9438)
l Producătoare de huse pentru canapele angajează cusătoare /cusători cu sau fără
experiență. Pentru detalii telefon : 0770 115 222 sau 0741
420 796.

ASOCIAŢIA
URBARIALĂ PRO
FRĂŢIA AGRO BEIUŞ
anunţă pe toţi deţinătorii
de cote părţi din pădurea
urbarială că pot solicita înscrierea în cadrul Asociaţiei
la numerele de tel. 0745/9449-58 şi 0723/78-34-66.
(1117)

Titular: MIHNE COM S.R.L.
anunţă publicul interesat aupra
declanşării etapei de încadrare conform H.G. nr. 1076/2004
privind procedura evaluării de
mediu pentru planuri şi programe, în vederea obţinerii avizului
vde 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 9.00-14.00.
(1103)
Consiliul A.J.V.P.S. BIHOR
convoacă Adunarea Generală
a Asociaţiei pentru data de 19
aprilie 2019, ora 17.00, având
următoarea ordine de zi:
r Aprobarea bilanţului;
r Raportul comisiei de cenzori;
r Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli.
(1116)

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 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.

