12 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 Intreprindere Individuală, de pe strada
Republicii nr. 27-29, lângă CEC
Salonta. Anunţurile vor aparea în
ediţia de a doua zi.

VÂNZĂRI CASE ORADEA
 Casă mare, central, pentru
locuit, birouri, cabinete, posibilitate gaz, rate. 0788/07-02-53.
(T.756)
 Casă str. Beiuşului, intrare
auto, încălzire centrală proprie,
ocupabilă.
0742/00-95-60.
(T.418)

CUMPĂR CASE ORADEA
 Cumpăr casă Oradea, 2-3
camere, în zona străzilor: Horea, Cloşca, Costaforu, Tănase, Kogălniceanu, Vlahuţă,
Olahus, Parcul 22 Decembrie.
Tel. 0721/11-78-55. (749)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând/schimb casă 5 camere,
baie, bucătărie la cheie, Budureasa, 0770/50-08-23. (tv)
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VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând 100 baloţi lucernă. Tel.
0799/87-98-88,
0770/11-2348. (T.640)
 Vând geam mare dublu cu
rolete în trei canate, stare perfectă, faianţă nouă, albă şpriţată, alun şi roz, 0359/17-53-31.
(862)
 Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti ţesute. Tel. 0359/4356-61. (tv)
 Vând grajd din cărămidă, cu
suprafaţă teren 35 ari, 0721/1860-68. (tv)

CUMPĂR DIVERSE

 Achiziţionez tablouri, poţelanuri, mobilier), ceasuri.
0743/75-81-64. (3337)

PRESTĂRI SERVICII

 Hornar-coşar curăţ coşuri,
teracote, centrale, orice soluţii,
zugrăveli, reparaţii uşi, geamuri, 0747/91-21-87. (T.6202)
 Repar acoperişuri, jgheaburi şi burlane, zugrăveli. Tel.
0743/41-84-72. (T.877)
 Doamnă, 54 ani îngrijesc
persoane în vârstă. Fac şi menaj, 0742/97-26-89. (T.887)
 Repar rolete, toate tipurile,
execut jaluzele, plase ţânţari.
Tel. 0745/57-73-90. (T.893)

ANGAJĂRI

 Angajăm sudor electric și
strungar. Pot ﬁ și pensionari cu
drept de muncă. Tel. 0743/9674-89. (119)

 Vând casă în Oşorhei, 4
camere. Tel. 0740/75-60-14.
(T.746)

 Service camioane angajează urgent mecanici auto. Tel.
0726.384.634.

 Casă+loc casă, Paleu, front
dublu, acte în regulă. 0742/0095-60. (T.419)

 Angajăm bucătar cu experienţă pentru sală de nunţi în
Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/908.397.

VÂNZĂRI UTILAJE

 Angajez femeie de serviciu
pentru Băile Felix. Informaţii
la tel. 0744/160.945
 Societate comercială din
Oradea angajează urgent doi
manipulanţi marfă la un magazin de gresie şi faianţă. Se
oferă salariu motivant şi bonuri
de masă. Vârsta maximă 40
de ani. Informaţii suplimentare
la telefonul 0744/913.400.
 Angajăm femeie pensionară
pentru menaj la casă particulară, fără antecedente penale.
Aşteptăm oferte serioase la
telefonul 0744/913.400.

 Tractor 550 UTB, căruţă,
plug 3 braţe, prăşitoare 4 rânduri. 0742/00-95-60. (T.421)

VÂNZĂRI ANIMALE
 Vând porc gras, 270 kg. Tel.
0259/43-09-40. (tv)
 Căţei Ciobănesc German, 3
luni, 1 băiat, 3 fete, 0742/0095-60. (T.42)

PIERDERI
 Pierdut legitimație de
cãlãtorie student, pe numele
Buta Eduard, eliberatã de Facultatea de Inginerie Electricã
și Tehnologia Informației Oradea. O declar nulã. (114)
 S.C. SCHMIDJELL S.R.L.
având J05/915/2010 şi CUI
27166677, pierdut certiﬁcat
constatator cu activităţi autorizate, eliberat de O.R.C. Bihor.
Îl declar nul. (885)
 Pierdut carnet de student pe
numele Rahimi Jawid, eliberat
de Facultatea de Medicină şi
Farmacie Oradea. Îl declar nul.
(889)

 Angajăm sudori în wig şi
instalatori

pentru

executare

instalaţii sanitare şi termice.
Obligatoriu vorbitori de limbă
germană (scris şi vorbit nivel mediu). Detalii la telefon
0374.833.391.
 Depozit farmaceutic din Oradea angajează Lucrător Administrativ. Relaţii la telefon:
0725/35-50-01.

Companie angajează

instalator.
Informații la telefon: 0722/32.60.91
sau 0722/23.14.83.

MATRIMONIALE
 Ofer companie la
domni peste 50 ani.
Tel.
0753/56-6084. (T. 495)

Vă
aşteptăm şi
în centru!
Anunţurile de
publicitate pot ﬁ depuse şi achitate şi la
Punctul de preluare
deschis lângă Teatrul
de Stat din Oradea,
pe strada Patrioţilor
nr. 4, de luni până
vineri, între orele
9.00-18.00, şi duminica, între orele
16.00-18.00.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUTANI
organizează concurs în data de 22 februarie 2017, ora
12.00, pentru ocuparea postului de:
* Îngrijitor din cadrul structurii Școala Primară nr.
2 Gălăşeni, durată nedeterminată, 0,25 normă.
Pentru participarea la concurs candidații vor depune
la secretariatul unității - Școala Primară nr.1 Măgești
până la data de 14 februarie 2017, ora 12.00, un dosar
cu următoarele documente:
- Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
- Copie după acte de studii;
- Copie după carnetul de muncă, conform cu originalul, adeverințe care să ateste vechimea în muncă;
- Copie după actele de identitate și stare civilă;
- Curriculum vitae;
- Cazier judiciar;
- Adeverință medicală;
- Recomandare de la ultimul loc de muncă;
Concursul constă în: probă scrisă, probă practică şi o
probă de interviu.
Condițiile de participare la concurs și bibliograﬁa
stabilită sunt aﬁșate la sediul unității.
Relații suplimentare se obțin de la secretariatul
unității sau la telefon 0359/80-98-82.
(74)

ANUNŢ PUBLIC
S.C. CAMPANULA S.R.L.,
cu sediul în Oradea, str. Vişeului nr. 6, înregistrată la Registrul Comertului la poziţia
J05/864/2001, deţine Codul Unic de Înregistrare RO 14299019, nr. de telefon 0722/64-09-09,
intenţionează să solicite avizul de gospodărire
a apelor pentru desfăşurarea activităţilor de
exploatare şi extragere a nisipului şi pietrişului din perimetrul CAMPANULA 2017, jud.
Bihor. Această investiţie este nouă. Fluxul
tehnologic de exploatare a nisipului şi pietrişului se va desfăşura în extravilanul localităţii
Borş atât deasupra cât şi sub nivelul hidrostatic. Această solicitare de aviz este conformă cu
prevederile Legii Apelor nr 107/1996, cu modiﬁcările şi completările ulterioare. Persoanele
care doresc să obţină informaţii suplimentare
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa sus mentionată. Persoanele care vor să
transmită observaţii, sugestii şi recomandări
se pot adresa solicitantului, persoana de contact Nica Olimpiu, în termen de 15 zile de la
apariţia anunţului.
(73)

Firma Zauner
România

organizează începând cu luna februarie 2017
un nou curs de caliﬁcare în meseria de sudor
la sediul societății din Satu Mare. Pe perioada
cursului se asigură contract de muncă, salariu,
transport, cursuri de germană și cazare persoanelor care nu sunt din Satu Mare. La ﬁnalizarea cursului se obține certiﬁcat de caliﬁcare
recunoscut pe plan internațional.
Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-urile la următoarele adrese de e-mail:
ancuta.frinculescu@zaunergroup.com
alexandra.dod@zaunergroup.com
sau să ne contacteze la numărul de telefon:

0721.040.088

S.C. NUTRIENTUL S.A.
angajează şofer de curte cu atribuţii de încărcarea maşinilor de mare tonaj, cu permis
de conducere min. categoria C. Oferim pachet
salarial atractiv şi bonuri de masă. Informaţii
tel. 0727/20-09-23.
(65)
S.C. NUTRIENTUL
ANGAJEAZĂ TRACTORIST
CU EXPERIENŢĂ
PENTRU FERMELE
DIN ZONA SALONTA-CIUMEGHIU.
PENTRU INFORMAŢII SUNAŢI
LA TEL. 0727/20-09-35. (55)
ANGAJĂM
INGINER AGRONOM. FERMĂ DE 600
HA, ÎN BIHOR. DOAR CULTURA MARE.
TRIMITEŢI C.V. LA ADRESA DE MAIL:
cv@nutrientul.ro

(35)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 10 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări, 10 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 februarie 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.

