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

Marţi, 21 mai 2019
l Vând casă în Ioşia, suprafaţă utilă 123 mp, fără acces
auto, parcare amenajată în faţa
casei, P+M+pod amenajat (3
dormitoare, 2 băi, living, bucătărie, cămară), bucătărie de
vară, magazie, utilităţi: canalizare, apă, gaz, suprafaţa terenului 198 mp, 110.000 euro,
negociabil. Tel. 0744/70-56-79.
(218)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
l Vând casă în Sîniob. Tel.
0787/40-80-85. (381)
l Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie, grădină 140 mp, Budureasa. 0741/21-47-34. (tv)

VÂNZĂRI TEREN

l Îmbrăţişând-o cu căldură şi
sărutându-i mâinile în semn
de respect şi preţuire, îi urăm
iubitei noastre mame, bunici,
străbunici şi mătuşi, IULIANA
POPA, cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 100 de ani,
multă sănătate, bucurii, mulţumire sufletească şi să-şi menţină aceeaşi vivacitate fizică şi
spirituală ca până în prezent.
Îi dorim şi ne dorim să rămână
cât mai mult în mijlocul nostru
ca un nesecat şi preţios izvor
de dragoste şi înţelepciune. „La
mulţi ani!” Familia. (399)
l Azi, 21 mai 2019, la bună revedere celor care în urmă cu
65 de ani au absolvit Şcoala
Medie Tehnică de Comerţ din
Oradea. Ionel Vidican. (412)

DIVERSE
l Doamnă caut urgent garsonieră ieftină, zona Rogerius.
0745/29-20-33. (tv)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
l Vând apartament 2 camere ultracentral, pe str. Simion
Bărnuţiu. Tel. 0744/78-80-16.
(T.173)

ÎNCHIRIERI APARTAMENTE
lÎnchiriez apartament cu 2
camere, mobilat şi utilat, în
zona Ioşia, lângă Sala Sporturilor. Preţ 180 de euro. Tel.
0740/201.966.

VÂNZARE CASĂ ORADEA
l De vânzare casă la curte, str.
Traian Moşoiu, nr. 11, ap. 6. Tel.
0771/35-10-95. (tv.)

l Pierdut legitimaţie transport
student eliberată de F.M.F. Oradea, pe numele Negruţ Horea
Ciprian. O declar nulă. (398)

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând circular cu moară, motor monofazic 3 kw. 0751/9451-55. (T.199)
l Vând plită inducţie-200 lei,
genţi diplomat-100 lei/bucată.
0747/01-79-18. (249)
l Vând pălincă de struguri, curată, 52 grade, 25 lei. 0770/1612-82. (tv)
l Loc de veci de vânzare. Informaţii telefon 0722/57-51-26.
(233)

l Vând teren în ferma pomicolă Paleu, locaţie deosebită. Tel.
0744/78-80-16. (T.174)

l Vând ladă frigorifică auto, 24
l, electrică, 160 litri. 0740/2777-61. (tv)

l Vând teren intravilan cu
construcţie, lângă Băile 1 Mai.
0751/94-51-55. (T.198)

l Vând pianină Bolero, fabricaţie 1973, stare bună, preţ
negociabil. Tel. 0758/34-27-49.
(T.2259)

l Vând teren intravilan 1.142
mp, Alparea, cartier nou, 10
euro/mp. 0753/81-37-23. (tv)
l Vând teren intravilan cu pruni
1.340 mp, 10 euro/mp, negociabil. 0753/81-37-23. (tv)

VÂNZĂRI ACCESORII AUTO

l Vând remorcă apicolă centrifugă, etc. Tel. 0751/57-21-24.
(349)

VÂNZĂRI MOBILĂ

l Vând masă extensibilă, stare
bună, preț 180 lei, negociabil.
0743/99-71-00. (tv.)

VÂNZĂRI AUTO

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

PIERDERI

l SC Standard SRL CUI
3248303, J05/222/1993, pierdut certificat constatator pentru
suspendare activitate, eliberat
de ORC Bihor. Îl declar nul.
l Pierdut ştampilă rotundă cu
antetul Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei Protopopiatul
Ortodox Oradea-Parohia Topa
de Criş B.O.R. O declar nulă.
(375)

l Vând termosuri noi, de 3 l
cu gură mare, din inox atât interiorul cât şi exteriorul. Tel.
0359/42-04-39. (374)

CUMPĂR DIVERSE

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

PRESTĂRI SERVICII

l Zugrăvit, podele laminate. Seriozitate maximă. Tel.
0771/52-27-41. (8503)
l Repar rolete, execut plase de
ţânţari, jaluzele. Tel. 0745/5773-90. (T.9992)
l Îngrijesc femei în vârstă cu
program permanent în Oradea.
0745/19-84-44. (tv)

MATRIMONIALE

l Băiat ofer masaj erotic femeilor peste 50 ani. Tel. 0751/4558-17. (T.203)

ANGAJĂRI

l Angajăm patiser, cofetar,
brutar, muncitori necalificaţi în
producţie, salariu foarte bun.
0774/69-35-59. (342)
l Angajăm tâmplar cu experienţă pentru colaborare. Tel.
0744/51-31-58. (390)

l Angajăm vânzătoare, salariu 2000 lei net, pentru
magazin patiserie, cofetărie,
brutărie. Tel. 0741/20-30-47,
0747/89-17-30. (343)
l Angajăm femeie de serviciu
apartamente Oradea. Permisul de conducere, categoria B, constituie avantaj. Tel.
0720/44-07-89. (351)
l Angajez menajeră. Tel.
0721/67-05-17. (tv)
l Femeie singură caut femeie
pentru întreţinere. Ofer casă,
Petid. 0749/09-44-50. (383)

SC ANOTIMP CPE SA
Oradea
angajează personal
la departamentul

Publicitate

Titulari DEMETER CĂLIN
şi PITUŢIU IOAN CRISTIAN
cu soţia PITUŢIU LUMINIŢA
NICOLETA anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei
de încadrare cf. HG 1076/2004
privind procedura evaluării de
mediu pentru planuri şi programe, în vederea obţinerii avizului
de mediu pentru PUZ SCHIMBARE PARŢIALĂ DESTINAŢIE TEREN ŞI PARCELARE PENTRU LOCUINŢE
ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE str. Râturi nr.
182A, 182B, loc. Sântandrei,
com. Sântandrei, jud. Bihor.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul A.P.M.
Bihor, Oradea, Bd. Dacia 25/A,
din data de 17 mai 2019, între
orele 9.00-14.00.

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.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii şi sugestii până în data de 4 iunie 2019,
la A.P.M. Bihor, Oradea, Bd.
Dacia nr. 25/A, e-mail office@
apmbh.anpm.ro. în zilele de lunivineri între orele 9.00-14.00.
(1269)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUŞ ANUNŢĂ INTENŢIA DE ELABORARE
PLAN URBANISTIC ZONAL
INTRODUCERE TEREN ÎN
INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI
SHOWROOM
COMERCIALIZARE PRODUSE DIN
LEMN ŞI ACCESORII
Beneficiar: Blaga Liviu Paul
şi Blaga Adriana
Amplasament:
Municipiul
Beiuş, str. Horea, extravilan
Responsabil cu informarea şi
consultarea publicului: Direcţia de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism/Compartimentul urbanism – tel:0259321935 int.111.
Publicul este invitat să transmită comentarii, observaţii şi propuneri în perioada 14.05.201928.05.2019 la sediul Primăriei
Beiuş, din str. Samuil Vulcan,
nr.16 şi pe site-ul primăriei (primaria.beius@cjbihor.ro)
Răspunsul la observaţiile şi
propunerile transmise vor fi puse
la dispoziţia publicului la sediul
Primăriei municipiului Beiuş şi
pe site-ul primăriei, până la data
de 11.06.2019.
(1249)

Societatea Comercială
FRAGARIA S.A., ORADEA
jud. BIHOR
CONVOCARE
Administratorul unic convoacă acţionarii Societăţii Comerciale FRAGARIA   S.A.
pentru   şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, care va avea loc în data de
26.06.2019, ora 16,00, la sediul
societăţii:
Ordinea de zi pentru
Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor:
Numire administrator al societăţii pe domnul Barbero Giuseppe- cetățean italian.
În situaţia neîntrunirii condiţiilor cerute de lege pentru valabila constituire şi deliberare în
cadrul acestei adunări generale
extraordinare, se convoacă a
doua adunare generală extraordinară, având aceeaşi ordine de
zi, care se va desfăşura în acelaşi
loc şi la aceeaşi oră, la data de
27.06.2019.
(1282)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
l Apartament 3 camere, transformat în spaţiu comercial,
Nufărul, negociabil, parter.
0772/08-56-12. (T.9923)

l Pierdut certificat constatator
al Demian A. Anamaria P.F.A.,
din Oradea, F5/1786/2014,
C.U.I. 33844600. Îl declar nul.
(400)

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.

