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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.

CUMPĂR AP. 1 CAMERĂ

 Cumpăr apartament 1 cameră sau garsonieră, ofer 20.000
euro. Tel. 0745/41-21-02. (tv)

CUMPĂR AP. 2 CAMERĂ

 P.f. cumpăr apartament 2 camere, confort I, etaj I, sau parter, Rogerius, Decebal, Alcatel.
Tel. 0771/48-40-21. (T. 968)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

 Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
 Vând casă 15 ari grădină, sau
numai grădină 13 ari, Chişirid,
asfalt, 0359/42
04-39. (T.624)

VÂNZĂRI TERENURI

 Vând loc de casă Podgoria 242 E, 2200 mp, utilităţi,
0744/47-20-65. (1003)

ÎNCHIRIERI

 Închiriez/vând spaţiu comercial lângă statuia Cantemir,
54+15 mp. 0755/15-22-91. (T.
1080)

VÂNZĂRI AUTO

 Vând Solenza D, 2004, dubă
Fiat Ducato, 2000, Vento D,
Ford Focus, 2002. Tel. 0744/1171-11. (T. 986)

PIERDERI

 S.C. INTER GATE MARKETING GROUP S.R.L. din
Oradea, C.U.I. 33104008,
J5/717/2014 declară pierdut
certiﬁcatul constatator nr. 8574
pentru Punctul de lucru din Braşov eliberat de O.R.C. Bihor. Îl
declarăm nul. (1071)
 Subscrisa Popa Adrian Florin P.F.A., C.U.I. 19799260,
F05/146/2006 cu sediul social
în Oradea, str. Erofte Grigore,
nr. 1/B, sc. 1, et. 2, ap. 11, jud.
Bihor declarăm pierderea certiﬁcatului constatator prin care
s-a autorizat activitatea desfăşurată la sediul social, precum
şi certiﬁcatul constatator prin
care s-a autorizat activitatea la
beneﬁciar şi/sau înafara sediiilor proprii. Le declarăm nule.
(1070)
 Pierdut carnet student pe numele Puie Cristian eliberat de
Facultatea I.M.T. A.R. Îl declar
nul. (1068)
 Pierdut carnet student pe numele Hassoun Khaled eliberat
de F.M.F. Oradea. Îl declar nul.
(1066)
 Mureşan Adela Valeria P.F.A.
pierdut certiﬁcat constatator
pentru punct de lucru, str. Nicolae Jiga, nr. 43, Oradea, C.U.I.
34485091 şi F5/888/2015 emis
de O.R.C. Bihor. Îl declar nul.
(1078)

Anexa 8 la metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private- conform Ordinului nr.
137/2010
Anunţ public privind depunerea solicitării
de emitere a acordului de mediu (pentru publicitate în mass-media locală, la sediu titular şi
la sediul administraţiei publice locale)
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. – Sucursala Orade
cu sediul în Oradea, str. Griviţei, nr. 32, jud.
Bihor, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul ,,Construire LEA/
LES MT în vederea creşterii siguranţei în
alimentarea cu energie electrică în zona
Şuncuiuş –Vadu Crişului”, propus a se realiza în com. Vadu-Crişului, judeţul Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot ﬁ
consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Bihor – Oradea, mun. Oradea, Bdul
Dacia, nr. 25/A şi la sediul titularului din mun.
Oradea, str. Griviţei, nr. 32, jud. Bihor, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor, mun. Oradea, Bdul Dacia, nr. 25/A, jud.
Bihor. (95)

Administrația Bazinală de Apă, cu sediul
în Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, jud. Bihor,
organizează concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacantă, de:
ECONOMIST - cu CIM pe perioadă determinată din cadrul biroului SGA Bihor – Compartiment Financiar – Contabilitate.
Număr posturi : 1 post.
Concursul se va desfășura astfel:
Proba scrisă în data de 23.02.2017, ora
10.00, la sediul ABA Crişuri, str. Ion Bogdan,
nr. 35, loc. Oradea.
Pentru participarea la concurs candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții
speciﬁce:
- studii superioare economice;
- experienţa în specialitate - constituie
avantaj;
- cunoştinţe operare PC.
Dosarul va cuprinde următoarele documente: cerere de înscriere la concurs/examen,
adeverință de la medicul de familie, cazier judiciar, curriculum vitae, copie după carte de
identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverințe care
atestă vechimea în muncă, în meserie.
Dosarele se depun din data de 09.02.2017
până în data de 15.02.2016, la secretariatul
unității, strada Ion Bogdan, nr. 35, Oradea.
Informații suplimentare la secretarul comisiei, telefon 0259/44-20-33 int. 217. (93)
 Pierdut certiﬁcat constatator, eliberat de O.R.C. Bihor,
pentru P.F.A. Silaghi Traian,
F5/1237/2011, din data de
27.06.2011, CUI 27705044,
din data 28.06.2011, la sediul
secundar sat Chișirid, comuna
Nojorid, nr. 47 B, Bihor. Îl declarăm nul. (131)
 Pierdut CUI pentru S.C.
Res Global S.R.L., având
J5/2500/2006, CUI 19239131,
eliberat de O.R.C. Bihor. Îl declarăm nul. (134)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând fân o tonă. Hotar 288.
Tel. 0720/36-24-17, 0259/3447-21. (932)
 Vând banchetă nouă, nefolosită, preţ 220 lei, negociabil.
Tel. 0746/38-35-65. (tv)
 Vând baloţi lucernă, fân,
ghizdei, seminţe lucernă, trifor,
ghizdei, mei. 0748/63-71-77.
(825)
 Vând topitor ceară, lăzi, bidoane colectoare, polen. Tel.
0755/15-22-91. (T.1079)
 Vând mobilă, covoare, cafetiere, călcătoare, masă călcat,
rame tablouri. Tel. 0765/66-8586. (tv)

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)

 Vând semințe de castravete
amar, insulină vegetală. Tel.
0771/44-37-13. (133)
 Vând covor 0,90x1,40 m, stare bună, 40 lei, 0743/99-71-00.
(tv)

VÂNZĂRI ANIMALE
Vând femelă Teckel, foarte bună în curte la pază. Tel.
0771/44-37-13. (132)

CUMPĂR DIVERSE
 Achiziţionez tablouri, poţelanuri, mobilier), ceasuri.
0743/75-81-64. (3337)
 Cumpăr motoare electrice,
triodine, aparate de sudură
auto, defecte, 0758/48-15-81.
(985)

PRESTĂRI SERVICII

Administrația Bazinală de Apă, cu sediul
în Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, jud. Bihor,
organizează concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacante de:
- Consilier juridic, în cadrul Compartimentului Juridic – Sediu, conform H.G.
286/23.03.2011.
Număr posturi : 1 post.
Concursul se va desfășura astfel:
- Proba scrisă în data de 02.03.2017, ora
10.00, la sediul ABA Crişuri, str. Ion Bogdan,
nr. 35, loc. Oradea.
Pentru participarea la concurs candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții
speciﬁce:
- studii superioare – juridice;
- cunoștințe operare PC –Excel, Word.
Dosarul va cuprinde următoarele documente: cerere de înscriere la concurs/examen,
adeverință de la medicul de familie, cazier judiciar, curriculum vitae, copie după carte de
identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverințe care
atestă vechimea în muncă, în meserie.
Dosarele se depun din data de 09.02.2017
până în data de 22.02.2016, la secretariatul
unității, strada Ion Bogdan, nr. 35, Oradea.
Informații suplimentare la secretarul comisiei, telefon 0259/44-20-33 int. 217. (94)
S.C. NUTRIENTUL
ANGAJEAZĂ TRACTORIST
CU EXPERIENŢĂ
PENTRU FERMELE
DIN ZONA SALONTA-CIUMEGHIU.
PENTRU INFORMAŢII SUNAŢI
LA TEL. 0727/20-09-35. (55)

 Hornar, curăţ coşuri, teracote, reparaţii acoperiş, am
ţiglă Leu, tencuieli,
zugrăveli, 0747/9121-87. (T.1038)
 Repar rolete, toate tipurile,
execut jaluzele, plase ţânţari.
Tel. 0745/57-73-90. (T.893)
 Repar maşini de spălat,
cuptoare, expresso cafea, la
domiciliu. Tel. 0752/45-65-58.
(T.894)
 Reparaţii acoperişuri, jgheaburi, burlane, zugrăveli, alte
construcţii.
0743/41-84-72.
(T.1045)
 Instalator autorizat sanitareîncălzire, lucrări prin sudură.
Tel. 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.1063)

pentru menaj la casă particu-

DIVERSE

lară, fără antecedente penale.

 Cumpăr loc de veci în Cimitirul Rulikowski, de preferinţă
în zonă centrală. Informaţii, tel.
0744/82-83-41. (956)

 Caut femeie pentru îngrijirea
unei femei în vârstă, la ţară.
Tel. 0723/21-83-44. (T.1064)

 Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-8306. (T. 963)

 Service camioane angajează urgent mecanici auto. Tel.
0726.384.634.

ANGAJĂRI

Companie angajează

instalator.
Informații la telefon: 0722/32.60.91
sau 0722/23.14.83.
 Angajăm femeie pensionară

Aşteptăm oferte serioase la telefonul 0744/913.400.
 Angajăm bucătar cu experienţă pentru sală de nunţi în
Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/908.397.

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.

