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 Dragă învăţătoare, FLORICA MARE, vă urăm un sincer
„La mulţi ani!”, multă sănătate,
bucurie, fericire şi iubire de la
cei dragi. Pentru cea mai bună
învăţătoare! Cu drag, colectivul
clasei a IV-a de la Liceul de
Arte Oradea. (132)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

l Urgent apartament Pb, et.
4, acoperiş, Rogerius, 40.000
euro negociabil. 0751/03-8739. (tv)

VÂNZARE CASĂ ORADEA

l De vânzare casă la curte, str.
Traian Moşoiu, nr. 11, ap. 6. Tel.
0771/35-10-95. (tv.)
l Vând casă, Nufărul II, parter,
bucătărie, bucătărie vară, living, 40 mp, hol, terasă, wc, cămară, etaj - 3 dormitoare, baie,
dresing, total s.u. 150 mp, teren
300 mp, gaz la poartă. Preţ
125.000 euro. Tel. 0742/11-2603. (149)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
l Vând casă 5 camere, Budureasa, baie, bucătărie, la cheie,
0741/21-47-34. (tv.)
l Vând casă+anexe, Roit,
5.100 mp, 13.800 euro. Tel.
0743/34-55-90. (T.9957)

VÂNZĂRI TEREN

l Vând teren 1.700 mp, Borşului (fostele Sere). Tel. 0754/6582-18. (tv)
l Vând teren pe Valea Finişului. Informaţii, tel. 0722/35-9705. (153)

Luni, 13 mai 2019
l Varga Zoltan Pal I.I.,
F5/300/2016, C.U.I. 35797482
am pierdut certificat constatator. Îl declar nul. (155)

l Angajez femeie pentru menaj. 0721/67-05-17. (tv)

VÂNZĂRI DIVERSE

l Se citează numitul Rotundu Costel Daniel, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Tărian,
nr. 643, jud. Bihor, în dos. nr.
1984/271/2019, pentru data de
20 iunie 2019, la Judecătoria
Oradea, ora 8.30, camera 8,
în proces cu Oltean Alexandru,
având ca obiect nulitate menţiune stabilire domiciliu. (154)

l Vând pianină Bolero, fabricaţie 1973, stare bună, preţ
negociabil. Tel. 0758/34-27-49.
(T.2259)
l Vând pălincă de struguri curată, 52 grade, 25 lei. 0770/1612-82. (tv.)
l Vând moară de capacitate mare, motor 1,1 kw. Tel.
0768/54-46-26. (T.123)
l Vând familii albine cu 45
lei rama. Vând miere polifloră
şi polen. Tel. 0745/75-77-53.
(T.130)
l Vând masă extensibilă, stare
bună, 200 lei. Tel. 0743/99-7100. (tv.)
l Vând mobilă, cafetiere espresso şi filtru, aragaz portabil,
cuverturi, rame. Tel. 0765/6685-86. (tv)

CUMPĂR DIVERSE

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

PRESTĂRI SERVICII

l Montăm sobă de teracotă.
Curăţăm sobe şi coşuri de fum.
Tel. 0758/34-25-93. (T.156)
l Zugrăvit, vopsit, reparaţii etc.
Raşchetat, lăcuit, parchetat,
recondiţionat mobilă. 0736/9851-01. (T.100)
l Repar rolete, execut plase de
ţânţari, jaluzele. Tel. 0745/5773-90. (T.9992)
l Execut acoperişuri, dulgherie, mansardări, ţiglă ceramică/
metalică. Reparaţii acoperişuri/
ţiglă, izolaţii polistiren. 0749/5657-51. (9915)
l Execut acoperişuri, ţiglă metalică/ceramică, terase lemn/
fier. Repar acoperişuri vechi.
0746/93-26-51. (9916)

ANGAJĂRI

l Societate comercială angajează operatori deservenţi de
utilaje, excavatorişti, buldozerişti, în condiţii avantajoase,
(venit net/zi 170 lei) şi şofer
autobasculantă, categoria cu
experienţă şi atestat transport
marfă. Informaţii la telefon
0730/01-70-08.

l Vând 832 mp teren Sânmartin, Sadoveanu, 2 fronturi, utilităţi. 0771/50-43-06. (T. 157)

VÂNZĂRI AUTO

l Vând Skoda Octavia, an
2003, diesel, 1.700 euro, negociabil. 0740/27-77-61. (tv)

VÂNZĂRI PIESE AUTO

l Vând bobină inducţie pentru
Peugeot 206, motor 1.4, benzină. 0740/27-77-61. (tv)

PIERDERI

l Pierdut carnet student eliberat de F.M.F. Oradea, pe numele Panagiota Anna Fakalon. Îl
declar nul. (147)

CITAŢII

MATRIMONIALE
l 68, doreşte doamnă singură,
siluetă, liceu, Oradea. Aştept
SMS 0743/99-71-00. (tv)
Titular: DAINA FLORICEL
CĂTĂLIN OVIDIU anunţă
publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare cf.
H.G. 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru
planuri şi programe, în vederea
obţinerii avizului de mediu pentru „PUZ- INTRODUCERE
TEREN ÎN INTRAVILAN ŞI
PARCELARE PENTRU LOCUINŢE” în  Comuna Nojorid,
sat. LIVADA DE BIHOR, nr.
cad. 53510, jud. Bihor.
Prima versiune a planului  poate fi consultată  la sediul - A.P.M.
Bihor, Oradea, bd. Dacia, nr.
25/A din data 09.05.2019 (apariţia primului anunţ) între orele
9.00 – 14.00. Publicul interesat
poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până în data de
28.05.2019 (în termen de 15 zile
calendaristice de la data publicării celui de al doilea anunţ), la
A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia,
nr. 25/A, e-mail apm@apmbh.ro,  
în zilele de luni –vineri, între
orele 9.00-14.00.
(1229)
OCOLUL SILVIC
LAZĂRENI R.A.
organizează concurs
pentru postul de secretar economic, în data de 12.06.2019,
care se va desfăşura sub forma
scrisă, urmată de un interviu definitoriu.
Pentru mai multe detalii vă
rugăm să ne contaţii la numărul
de telefon 0766/06-75-19.  (1244)

SC ANOTIMP CPE SA
Oradea

Companie
angajează

angajează personal
la departamentul

Publicitate

Informații suplimentare se pot
obține de la Biroul Contabilitate
telefon 0259.411.590.
CV-urile se pot transmite pe
adresa redactia@crisana.ro, sau
la adresa societății, Oradea Aleea Emanuil Gojdu nr.3.
Primăria comunei Hidişelu
de Sus
anunţă organizarea licitaţiei publice pentru închirieriea
spaţiului din incinta imobilului
„Clădire administrativă”, aflat
în domeniul public al comunei
Hidişelu de Sus, situat în satul
Mierlău, nr. 189, jud. Bihor, edificat pe nr. cadastral 54737 - C2,
înscris în C.F. nr. 54737 - Hidişelu de Sus, având suprafaţa de
49,6 mp, cu destinaţia de cabinet
medical pentru medicină de familie, care va avaea loc în data
de 29.05.2019.
Documentaţia de atribuire
poate fi achiziţionată de la sediul
primăriei comunei Hidişelu de
Sus.                                   (1245)
Titular S.C. GREEN CONCEPT
CONSTRUCTION S.R.L.,
anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare cf. H. G. 1076/2004
privind procedura evaluării de
mediu pentru planuri şi programe, în vederea obţinerii avizului
de mediu pentru PUZ: “Construire spaţii comerciale în regim de
înălţime P”, în loc. Sânmartin,
str. Florilor cad. 58019 Sânmartin şi cad. 51911 Sânmartin, jud.
Bihor. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul
A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia
nr. 25/A din data apariţiei acestui
anunţ, între orele 9.00 – 14.00.
Publicul interesat poate transmite în scris, comentarii şi sugestii, până în termen de 15 zile
calendaristice de la data publicării celui de al doilea anunţ, la
A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia,
nr. 25/A, e-mail office@apmbh.
anpm.ro, în zilele de luni-vineri,
între orele 9.00-14.00. (1240)

BUCĂTAR,
muncă în echipă, salariu motivant.
Informaţii la tel. 0742/84-8599.                                    (1197)
Titular S.C. CASA SMART
S.R.L.,
anunţă publicul interesat
asupra declanşării etapei de
încadrare cf. H. G. 1076/2004
privind procedura evaluarii de
mediu pentru planuri şi programe, în vederea obţinerii
avizului de mediu pentru PUZ:
“Desfiinţare construcţii şi reglementări urbanistice pentru
construirea de spaţii comerciale”, în loc. Salonta, str. Oradiei,
nr. 3, cad. 110808 Salonta, jud.
Bihor. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul
A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia nr. 25/A din data apariţiei
acestui anunţ, între orele 9.00
– 14.00.
Publicul interest poate transmite în scris, comentarii şi sugestii, până în termen de 15 zile
calendaristice de la data publicării celui de al doilea anunţ,
la A.P.M. Bihor, Oradea, bd.
Dacia nr. 25/A, e-mail office@
apmbh.anpm.ro, în zilele de
luni-vineri, între orele 9.0014.00.
(1239)
Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor
tehnice ale cadastrului.
Unitatea administrativ-teritoriala Comuna CEFA, jud. Bihor
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele 30.31.94.95.96.97.98.
99.100.101.102.103 şi 104 începând cu data de 13.05.2019, pe
o perioada de 60 de zile. Data
de sfârşit a afişării, 12.07.2019 la
sediul Primăriei Cefa, conform
art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea
fi depuse la sediul Primăriei comunei Cefa, în zilele lucrătoare
între orele 9.00 şi 15.00.
(1221)

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 mai 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.

