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Flash rutier

Călătorii, îndrumaţi să folosească barele de susţinere

Coliziune pe contrasens

Accidentată în tramvai

Luni, pe DN 76, în afara localităţii
Drăgănești, o femeie de 41 de ani, din localitatea bihoreană Ștei, în timp ce conducea un
autoturism, a pierdut controlul asupra direcției
de deplasare, autoturismul a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un
autoturism condus regulamentar din sens opus
de un bărbat de 32 de ani, din comuna Uileacu
de Beiuș. În urma accidentului rutier, conducătorii celor două autoturisme au suferit multiple
leziuni, pentru îngrijirea cărora au fost internaţi în spital. 

În dimineaţa zilei de marţi,
14 februarie, în jurul orei
9.50, un tramvai care circula pe linia 3N, dinspre P-ţa
Unirii către Biserica Emanuel, a fost nevoit să frâneze
de urgenţă pentru a evita un
iminent accident de circulaţie. În urma aceste manevre
a vatmanului, o călătoare s-a
dezechilibrat şi a căzut, lovindu-se la cap.

Nefericitul incident s-a produs după ce o autoutilitară,
proprietatea unei ﬁrme de
paniﬁcaţie, a plecat de pe loc
fără să se asigure, virând spre
str. Simion Bărnuţiu. „Vatmanul care conducea tramvaiul,
pentru a evita coliziunea, a
frânat în regim de urgenţă. O
doamnă de aproximativ 40 de
ani s-a dezechilibrat şi a căzut
în tramvai, lovindu-se la cap.
Întrebată ﬁind de vatman dacă
este nevoie să solicite prezenţa
unui echipaj medical, doamna

Cabinet de Insolvenţă Buta Maria,

a răspuns că se simte bine şi
că nu este nevoie, motiv pentru care vatmanul si-a continuat cursa. La staţia Biserica
Emanuel călătorii l-au anunţat,
însă, pe vatman că doamna se
simte rău”, se precizează întrun comunicat transmis marţi
de Carmen Tocuţ, de la Biroul

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.

de Relaţii cu Publicul al OTL.
S-a solicitat prezenţa unui
echipaj medical la numărul
unic de urgenţă, iar persoana a
fost transportată la unitatea de
primire urgenţe pentru investigaţii. Pe această cale, conducerea OTL revine cu rugămintea
adresată călătorilor de a utiliza

CUMPĂR CASĂ ORADEA
 Cumpăr casă în Oradea,
2-3 camere, în zona străzilor:
Horea, Cloşca, Costaforu, Tănase, Kogălniceanu, Vlahuţă,
Olahus, Parcul 22 Decembrie.
Tel. 0721/11-78-55. (1237)

CHIRII
 Dau în chirie spaţiu comercial amenajat, vad bun, 0744/2262-97. (T.1340)

barele de susţinere, pentru siguranţa lor, „având în vedere
că în traﬁc pot apărea în orice
moment situaţii imprevizibile
în care personalul de bord este
nevoit să acţioneze frâna în regim de urgenţă pentru a evita
accidentele”.
 R.C.

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

 Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)

 Declar pierdută şi nulă legitimaţie de transport CFR, seria
B, nr. 0210732, pe numele Lucan Ionuţ, eliberată de Facultatea de Medicină şi Farmacie
Oradea. (1335)

Vă aşteptăm
şi în centru!
Anunţurile de publicitate
pot ﬁ depuse şi achitate şi la

 Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti ţesute. Tel. 0359/4356-61. (tv)

Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni până vineri,
între orele 9.00-18.00,
şi duminica, între orele
16.00-18.00.

 Vând mobilă „Sabina”, în stare bună. Tel. 0753/36-78-46.
(1251)

CUMPĂR DIVERSE

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

PRESTĂRI SERVICII

 Meseriaş execut toate tipurile de lucrări în construcţii.
0745/90-17-57. (T.1305)

 Repar rolete, execut jaluzele,
plase ţânţari. 0745/57-73-90.
(T.150)
 Hornar, curăţ coşuri, teracote, reparaţii acoperişuri, tencuieli, zugrăveli. Am ţiglă Leu.
0744/11-71-11. (tv.)
 Parchetare, raşchetare,
lăcuire, recondiţionat mobilă, zugrăvit, vopsit, faianţări.
0742/89-54-72. (T.1236)
 Reparaţii pompe de injecţii şi
injectoare maşini. Tel. 0745/3799-00. (T.1235)

ANGAJĂRI

 Bărbat, 66 ani, studii liceale caut post vânzător 4 ore.
0743/99-71-00. (tv)
 S.C. angajează operatori
utilaje şi şoferi profesionişti
(de preferat cu card tahograf),
muncitori caliﬁcaţi şi necaliﬁcaţi pentru lucrări de apă-canal. Tel. 0727/72-27-89.

 Caut partener la grădinărit la
Săldăbagiu de Munte. 0766/3111-66. (T.1345)
 Angajăm vânzător-consultant pentru magazin agricol
(Fito Farmacie). Salar atractiv.
Tel. 0741/64-60-98. (1346)
 Angajăm şofer categoria B+C. Tel. 0721/36-94-80.
(1349)
 Angajăm bucătar cu experienţă pentru sală de nunţi în
Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/908.397.
 Service camioane angajează urgent mecanici auto. Tel.
0726.384.634.
 Angajăm femeie pensionară
pentru menaj la casă particulară, fără antecedente penale.
Aşteptăm oferte serioase la telefonul 0744/913.400.

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 15 lei, plăteşti unul, primeşti patru!
Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări,
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l
publici în luna februarie în cotidianul „Crişana”.

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
10 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
care tu le alegi.



Punctul de preluare deschis
lângă Teatrul de Stat din

(125)

 Căutăm menajeră de preferinţă cu permis de conducere,
0723/65-25-26,
0770/12-7584. (T.1342)

VÂNZARE MOBILĂ

PIERDERI

primite până în data de 20.02.2017.

 Instalator autorizat sanitareîncălzire, lucrări prin sudură.
Tel. 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.1063)

VÂNZĂRI AUTO

 P.F. Cumpăr apartament 2
camere, conf. I, Rogerius, Decebal, Alcatel. Tel. 0771/48-4021. (T.1287)

723103. Selecţia va avea loc pe baza CV-urilor

 Vând 2 maşini de cusut Singer, din care 1 industrială. Tel.
0359/43-36-82. (T.130)

 Vând cazan ﬁert ţuică, ﬁerăstrău circular, cărucior mic de
mână. 0744/96-30-58. (T. 151)

 Vând apartament 2 camere, X mare, parter, Nufărul,
renovat, preţ 39.900 euro. Tel.
0766/66-71-82. (1150)

CUMPĂR AP. 2 CAMERE

31, angajează 1 mecanic auto, COD COR

 ANGAJEZ MECANIC PENTRU PARC DEZMEMBRĂRI
AUTO. TELEFON 0740/15-5392. (tv)

Vând/închiriez spaţiu comercial, în Aleşd. Tel. 0724/54-9896, 0745/18-58-65.

 Vând Peugeot Partner persoane şi marfă, 3150 euro. Tel.
0740/48-62-60. (T. 1321)

cu sediul în Oradea, str. Transilvaniei nr.

 Inventariem calorifere blocuri, asociaţii, pentru calcul corect energie termică. 0772/0304-73. (T.1229)

 Vând apartament 2 camere,
Rogerius, bloc de cărămidă.
Tel. 0741/27-88-76.

VÂNZĂRI SPAŢII

S.C. YESI Transport Internaţional S.R.L.,

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând mobilă combinată de
dormitor, recamier, măsuţă
extensibilă, 4 scaune tapiţate,
ladă lenjerie de pat, bibliotecă cu vitrină, masă tv, 2 fotolii,
măsuţă rotundă, butoaie ﬁer
pentru motorină. Tel. 0720/2645-14. (1336)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

lichidator al S.C. WENSHENG STYLE SRL,
societate în faliment, anunţă pe foştii salariaţi,
Mărcuş Gh, Raczi Ludovic şi Verdinaş Carmen, să se prezinte la sediul lichidatorului din
Oradea, Parcul Traian nr. 11, ap. 1, pentru ridicarea drepturilor salariale pe luna aprilie 2012.
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.
0745/60-91-80 sau 0259/47-19-74.
(126)

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.

