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.

Miercuri, 10 aprilie 2019

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând 2 vaci, una gestantă,
una cu viţel, 9.500 lei, 0749/0927-31. (9495)
l Vând albine. 0757/48-37-72.
(9503)

PIERDERI

l Pierdut certificat constatator,
aparţinând Domocoş Mircea
Adrian PFA, CUI 29916376,
eliberat de ORC Bihor. Îl declar
nul. (9559)

l Vând apartament 1 cameră,
Nufărul, 4/8, lift, 32.000 euro,
0751/78-10-21. (T.9472)

l Pierdut certificat de înregistrare SC Cristib Impex SRL,
J5/546/2012, CUI 30042636,
eliberat de ORCT Bihor şi certificate constatatoare privind autorizare sediu, puncte de lucru
şi terţi. Le declar nule. (9563)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

VÂNZĂRI DIVERSE

VÂNZĂRI AP. 1 CAMERĂ

l Vând urgent apartament PB,
2 camere, etaj IV, acoperiş, Rogerius. 0751/03-87-39. (tv)

l Vând feţe de masă, prosoape ţărăneşti, tablouri cusute
goblen. Tel. 0359/41-74-40.

l Vând apartament 2 camere,
ultracentral, pe str. Simion Bărnuţiu. 0744/78-80-16.

l Vând pălincă de stuguri, curată, 52 grade, 25 lei. 0770/1612-82. (tv)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
l Apartament 3 camere, AN,
Calea Aradului, et. IV, 58.500
euro, 0749/09-27-31. (T.9493)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
l Casă 4 camere, 1975, Sântandrei, 800 mp, 55.000 euro,
0749/09-27-31. (T.9494)
l Casă+ anexe, 1970, Sântandrei, 1600 mp, 75.000 euro,
0749/09-27-31. (T.9492)

VÂNZĂRI TEREN
l Vând loc de casă, Podgoria nr. 244 E, cu utilităţi. Tel.
0744/47-20-65. (T.9397)
l Vând teren 5500 mp, în Ferma Paleu, locaţie foarte bună.
0744/78-80-16.
l Vând parcele casă, zona
Sântandrei. Tel. 0772/21-1945, 0773/81-30-49. (9300)

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 vin roşu, 6 lei/litru. Tel.
0359/80-13-10. (9491)
l Vând ţuică prune curată, la
preţ convenabil. Tel. 0745/0901-86. (T.9388)
l Mobilă, cafetiere, rame tablouri, cuverturi, aragaz portabil,
saci dormit. 0765/66-85-86.
l Vând bicicletă copii BTwin
Rockrider 500, 8-12 ani, stare
foarte bună, roti de 20. Inf la tel.
0744.79.78.74.

VÂNZĂRI MOBILĂ

l Vând mobilă, pat dublu, frigider, la preţ bun. Tel. 0770/4982-35. (T.9423)

CUMPĂR DIVERSE

l Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.8856)
l Cumpărăm antichităţi, mobilă, tablouri, rame, obiecte populare, sticle de sifon, 0744/1283-06. (9290)

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)

CUMPĂR AUTO
l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni şi de Anglia. Tel.
0746/51-20-57. (9232)
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 Zugrăvit, podele laminate. Seriozitate maximă. Tel.
0771/52-27-41. (8503)
l Toaletez pomi şi stropesc.
Tund trandafiri şi tuia. 0744/1753-38. (T.8930)
l Renovez acoperişuri, faţade,
dulgherie, izolaţii, jgheaburi, terase, vopsitorii, deplasare, reparaţii. 0759/11-96-64. (2225)

ANGAJĂRI
l Angajăm personal pentru
operare mase plastice în trei
schimburi, tractorist pensionar
și femei pentru asamblare la
domiciliu. Tel. 0736/63-08-60.
(2228)
AN U N Ț
Aducem la cunoștință persoanelor interesate că în luna mai
2019 Consiliul Local al municipiului Beiuș va dezbate următoarele proiecte de hotărâri care
fac obiectul Legii 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică:
1. Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de instituire a taxelor speciale pentru
transportul în regim de taxi şi
transportul în regim de închiriere în municipiul Beiuş.
2. Proiect de hotărâre privind
aprobarea taxelor speciale pentru transportul în regim de taxi
şi transportul în regim de închiriere în municipiul Beiuş.
Proiectele de hotărâri supuse
dezbaterii publice pot fi consultate:
l pe site-ul Primăriei municipiului Beiuş - www.primariabeius.ro
l la sediul Primăriei municipiului Beiuş, Piaţa Samuil Vulcan, nr. 14-16.
În data de 16.04.2019, ora
18.00, Primăria municipiului
Beiuș va organiza în Sala Mare
a Primăriei municipiului Beiuș
dezbatere publică privind proiectele de hotărâri mai sus amintite.
(1129)

l Tâmplărie angajează muncitori. Tel. 0728/26-70-09. (9438)

Companie

l Caut instalator pentru încălzire centrala în Oradea. Telefon
0770/14-04-61.

angajează cameristă,

l Angajăm vânzătoare în
magazin cu produse de cofetărie, patiserie, panificaţie.
Salar 2.000-2.200 lei net. Tel.
0741/20-30-47, 0747/89-17-30.
(9570)

muncă în echipă,
salariu motivant.

Informaţii la telefon:

l Angajăm cocător patiserie.
Salar 3.500-4.000 net. Tel.
0774/69-35-59,
0740/15-3565. (9571)

0722/326-091.

l Producătoare de huse pentru canapele angajează cusătoare /cusători cu sau fără
experiență. Pentru detalii telefon : 0770 115 222 sau 0741
420 796.

Companie

Notificări de deschidere procedura
prevăzută de L. 85/14, cu termene limită ptr. depunerea declaraţiilor de creanţă: ANDREI PAUL S.R.L., C.U.I.
1624253, dosar 804/111/19, termen:
13.05.19, UNIVERSAL CREDIT
GOLD S.R.L., C.U.I. 24782745, dosar
748/111/2019, termen: 29.04.2019, ZEMPLENKO S.R.L., C.U.I. 29280197, dosar
3556/111/2018, termen: 02.05.19. Cererile de creanţă se vor depune la Tribunal
în 2 exemplare cu documentele justificative.
(1138)

S.C. BETANIA SURGERY S.R.L.
angajează
ASISTENT MANAGER.

Se solicită: cunoaşterea limbii
engleze, nivel avansat, cunoştinţe
avansate de operare MS OFFICE.
Programul de lucru este de 8 ore/zi.
Salariul va fi stabilit în urma interviului.
Informaţii la tel. 0741/61-47-57.
(1135)

Administratorul Unic al
Primăria Comunei Cefa organizează licitaţie publică în vederea:                    
r închiriere păşune comunală, situată în comuna Cefa,  satele Cefa, Ateaş şi Inand, în suprafaţă totală de 170,753 ha.
Licitaţia va avea loc în data de
25.04.2019, ora 10.30, la sediul
Primăriei comunei Cefa.
Informaţii suplimentare, la
sediul instituţiei sau la telefon
0259/39-40-07.
(1140)

(1120)

angajează instalator
şi electrician,
muncă în echipă, salariu
motivant.
Informaţii la telefon:
0722/326-091.
(1121)

S.C. Transbeiuş
S.R.L.

cu sediul în Beiuş, str. Burgundia Mare, nr. 48, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a
Asociaților la sediul firmei pentru data de 25.04.2019, ora 12.00,
cu următoarea ordine de zi:
l Aprobarea raportului de
gestiune pentru anul 2018,
l Aprobarea raportului cenzorului pentru anul 2018,
l Aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi la 31.12.2018
l Repartizarea profitului,
l Diverse.
În caz de neîntrunire a cvorumului, adunarea se va ţine în
data de 26.04.2019, la aceeaşi oră
şi în aceeaşi locaţie.
(1139)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

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

l Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0745/22-43-73. (T.9489)

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.

