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Inteligent, independent, impertinent
urmare din pagina 1
* Nici cei care şi-au zburătăcit dronele
prin Piaţa Victoriei nu scapă mai uşor. După
cum spune Poliţia, proprietarii maşinuţelor
zburătoare au fost identiﬁcaţi şi urmează să
ﬁe amendaţi. Măsura este mai mult decât
justă. Zumzetul dronelor l-a făcut de râs pe
fostul ministru Florin Iordache. Cum nu-şi
mai auzea gândurile, n-a putut decât să tot
repete: „Altă-ntrebare?”.* Pe lista neagră a
Guvernului Grindeanu au fost puşi, pe lângă vreo zece ziarişti care, cică, ar ﬁ incitat
opinia publică, şi cei doi tineri care s-au
ocupat de proiecţia mesajelor scandate de
protestatari pe faţada blocului aﬂat vizavi
de Palatul Victoria. Noaptea minţii! Ăştias vinovaţi de „tulburarea liniştii publice”.
Deci lumina tulbură liniştea guvernanţilor?! Vă puteţi imagina ce vacarm e în capul
lor în ﬁecare dimineaţă când deschid ochii?
* Fostul ministru Eugen Teodorovici a
strecurat un amendament la Buget în urma
căruia studenţii nu mai beneﬁciază de călătorii gratuite cu CFR decât pe distanţa de
acasă până în oraşul în care merg la cursuri.
Parcă alta scria în Programul de guvernare
al PSD? Nu l-o ﬁ citit! Ori te pomeneşti că
măsura vine ca o pedeapsă pentru nerecunoştinţa tinerei generaţii faţă de Partid? *
Firma unui ploieştean care a tipărit, pe banii lui, unele din lozincile purtate de protestatari în Piaţa Victoriei a fost şi ea călcată
de „organe”. * Desigur, toate acestea sunt
coincidenţe. Dar nu e deloc întâmplător că,
iată, am ajuns ca-n anii „iepocii de aur”, să

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 ÎN ORADEA
 Vând casă şi loc de casă 700
mp, 0721/24-75-99. (1405)
 Vând casă pentru locuit cu
şi/sau spaţii comerciale, pivniţă mare cu boltă, uscată, fără
igrasie, cu încălzire pe lemne,
cu cazan şi boiler în toată casă
şi 680 mp teren aferent, 17 m
front stradal. 0744/22-62-97.
(134)

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

VÂNZARI TEREN
 Vând teren 2,5 ha arabil, la
18 km de Oradea, 0755/81-4060. (1391)
 Vând urgent teren, 3520 mp,
bun pentru construcţii, împrejmuit cu stâlpi de beton şi sârmă. Tel. 0359/19-55-27. (1450)

avem dreptul de a protesta, însă doar în cadrul organizat al partidului, cu voie de la
primul-secretar şi, musai, doar în faţă la...
Cotroceni. * Nici pesediştii care au avut
curajul să spună că Ordonanţa 13 a fost o
neghiobie nu se simt mai bine. Cuprinse de
o sfântă mânie proletară, mai multe organizaţii cer excluderea primarului de la Iaşi,
Mihai Chirică. Şi europarlamentarul Cătălin Ivan ar putea avea aceeaşi soartă, pentru
acelaşi delict. Iată, la PSD, există măsură în
toate. Dar, în aceste condiţii, noua lozincă
a partidului domnului Dragnea ar putea ﬁ:
„Cine mişcă, mişcă-n brişcă”! * Ion Cupă,
de la ALDE, spune că „în trei ani, mai bine
de un milion de români vor câştiga peste
1.000 de euro pe lună”. Cupă... pentru demagogie şi populism. * Mihai Goţiu, senator USR, a adormit iar la locul de muncă.
Prima dată a spus că ar ﬁ fost fotograﬁat
taman în timp ce clipea. Apoi, a dat-o la întors. Cică era în pauză şi se odihnea, când,
de fapt, activitatea din plen ar ﬁ „trenat”...
La somn şi la explicaţii nu-l întrece nimeni.
Şi, evident, e o victimă. * De când Curtea
Constituţională a încâlcit reglementarea pedepselor aplicate pentru abuz în serviciu,
se fac scăpaţi, unul după altul, tot felul de
infractori, altădată cu poziţii în „sistem”.
Iată, deci, că se poate face „dreptate” şi fără
ordonanţe date pe ascuns, în creierii nopţii.
Tot înainte! Că, după cum ştim, „înainte era
mai bine”. * „Femeia te ridică...”, pe Zgonea îl coboară. Fostul preşedinte al Camerei
este cercetat de DNA ﬁindcă, în schimbul

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

PIERDERI

unei vacanţe la Viena şi al aportului familial la construcţia casei sale de vacanţă din
judeţul Covasna, ar ﬁ intervenit pentru numirea Ionelei Dobrică într-o funcţie de secretar de stat pentru care ea nu avea nicio
caliﬁcare. Acum Ionela, fata unui baronet
de la Buzău, e deputat. Da’ Zorro a picat
rău. * Deşi a cerut de trei ori prudenţă şi a
spus despre Buget că ar ﬁ excesiv de optimist în ceea ce priveşte încasările şi foarte
relaxat în materie de cheltuieli, preşedintele
Iohannis a semnat legea. E clar că a făcut-o
de frica gurii lui Dragnea, care a tot spus
că preşedintele bagă beţe’n roate Bugetului,
ca Guvernul să nu poată vărsa lapte şi miere peste capetele bieţilor români prostiţi de
atâta sărăcie. Da’ parcă şi neamţu’ era mai
băţos. * PSD e în degringoladă. Fundaţia
Soroş se retrage din România. Chestia n-are
nicio legătură cu acuzaţiile aduse magnatului american de Dragnea şi vuvuzelele sale
televizate. Considerând că suntem o democraţie solidă (Da’ ce ştie el?!), Soroş n-a mai
ﬁnanţat, de trei ani, niciun program în ţara
noastră. Problema cea mare e: de unde scot
pesediştii acum un alt cal de bătaie? L-au
şi găsit deja. Asta înseamnă să ai viziune
politică! Multinaţionalele sunt noua armă
a imperialismului. Bă, da’ dacă pleacă şi
astea?! * Apropo de multinaţionale, ca să
probeze că îşi merită funcţia, preşedintele
Comisiei de Control a SRI, deputatul PSD
Adrian Ţuţuianu, susţine că angajaţi ai unei
astfel de companii au fost obligaţi să participe la protestele antiguvernamentale. Ar ﬁ

CUMPĂR DIVERSE
 Achiziţionez tablouri, poţelanuri,

mobilier),

ceasuri.

0743/75-81-64. (3337)

 S.C. Proﬁ Garden S.R.L.,
J05/279/2009, CUI 25164190,
pierdut certiﬁcat constatator la
terţi, eliberat de ORC Bihor. Îl
declarăm nul. (1484)

 Cumpărăm pene noi-vechi,

VÂNZĂRI DIVERSE

 Cumpărăm antichităţi, tablo-

 Vând 2 maşini de cusut Singer, din care 1 industrială. Tel.
0359/43-36-82. (T.130)
 Vând 2 centrale electrice încălzire centrală, boiler,
pat+saltea.
0722/64-04-36.
(T.1385)
 Vând mulgătoare, baloţi, gunoi grajd, rafturi, cântar, feliator, 0755/81-40-60. (1392)
 Vând baloţi trifoi, lucernă,
fân. Săcădat 399. Tel. 0756/5129-48. (T.1402)
 Vând aparat manual de
masaj Ceragem, în garanţie,
0721/67-05-17. (T.1424)
 Vând baloți lucernă cu 8 lei
bucata, Salonta. Tel. 0770/7484-37.
 Vând uşi simple şi duble
lemn, fără toc, loc de casă şi
teren extravilan, în Inand. Informaţii, tel. 0724/49-21-73,
0741/96-73-78, 0259/44-01-54.
(745)

deplasare la domiciu, plata pe
loc, 0747/85-67-78, 0744/1445-24. (T.1423)
uri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-83-

 Tund pomi, stropesc (profesionist). Tel. 0744/17-53-38.
(522)
 Recondiţionez mobilă, zugrăvit, faianţat, vopsit, raşchetare,
lăcuire, ﬁrmă, pfa. 0742/38-9948. (1452)
 Parchetare, raşchetare,
lăcuire, recondiţionat mobilă, zugrăvit, vopsit, faianţări,
0742/38-99-48. (T.1236)
 Reparaţii pompe de injecţii şi
injectoare maşini. Tel. 0745/3799-00. (T.1235)

06. (T. 1384)

VÂNZĂRI MOBILĂ
 Vând banchetă nouă pentru bucătărie sau hol, 220 lei.
0746/38-35-65. (tv.)

PRESTĂRI SERVICII
 Repar acoperişuri, jgheaburi
şi burlane, tencuieli, zugrăveli.
Tel. 0743/41-84-72. (T.1489)
 Instalator autorizat sanitareîncălzire, lucrări prin sudură.
Tel. 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.1063)
 Hornar, curăţ coşuri, teraco-

ANGAJĂRI
 Angajăm vânzător-consultant pentru magazin agricol
(Fito Farmacie). Salar atractiv.
Tel. 0741/64-60-98. (1346)
 ANGAJEZ MECANIC PENTRU PARC DEZMEMBRĂRI
AUTO. TELEFON 0740/15-5392. (tv)

MATRIMONIALE
 Doresc cunoştinţă cu o
doamnă. Tel. 0752/47-00-64.
(T.161)

S.C. NUTRIENTUL
angajează tractorist
cu experiență și permis
conducere.

te, reparaţii acoperişuri, tencuieli, zugrăveli. Am ţiglă Leu.
0744/11-71-11. (tv.)

vorba de compania Yazaki. Să probeze, stimabilul! Până atunci, vestea bună e că vin
japonezii. Vestea proastă e că vin, dacă... nu
pleacă. * În aceeaşi ordine de idei, sunt destule semnale, din instituţii de stat, că angajaţilor li s-a atras atenţia ca nu cumva să se
arate pe la proteste. Sistemul vede tot şi ştie!
Asta-i, bre, democraţie! * Marian Petrache,
preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, ﬁgură importantă a PNL, a fost invitat la
DNA ca să explice cum de-a primit cadou,
de la un primar, o excursie la Monte Carlo,
în valoare de 2.800 de euro. E sezonul excursiilor pe linie de partid şi de şpăgi. Credeţi că-i întâmplător faptul că taman acum
are loc şi Târgul de Turism al României? *
CCR va decide, pe 7 martie, dacă legea care
interzice persoanelor condamnate să deţină
funcţia de prim-ministru e constituţională
ori ba. De 8 martie, doamna Bombonica,
domnişoara Irinuca şi tot activul femeiesc
al PSD ar putea primi în dar un nou premier, Dragnea cel cu pumn de ﬁer. * De la
Casa de Ajutor Reciproc a salariaţilor SPP
au dispărut 1,5 milioane de euro! Se pare
că banii ar ﬁ fost daţi pe acte false sau către
persoane care nu erau membre ale CARului de la serviciul secret. Clasa politică e
în mare pericol. Păi, dacă ăştia, cei puşi să-i
păzească pe demnitari, se fură între ei, ar
ﬁ în stare să-şi vândă „obiectul muncii”, pe
doi bani. Nu c-ar valora mai mult, dar... *
 Incitator, nepotul lu’ Terminator

Informații la tel. 0727/20-0935. (134)

REVENIRE LA
ANUNȚUL DE CONCESIUNE PUBLICAT ÎN DATA DE
MARȚI, 14.02.2017

COMUNA PIETROASA
anunţă următoarele modiﬁcări vis-a-vis de anunțul de
concesionare publicat ÎN DATA
DE MARȚI, 14.02.2017, cu privire la organizarea licitației
în vederea concesionării unui
spațiu proprietate publică a comunei Pietroasa:
-se modiﬁcă: Data limită
pentru solicitarea clariﬁcărilor:
din 03.03.2017, ora 14.00, în
06.03.2017, ora 16.00;
-se modiﬁcă: Data limită de depunere a ofertelor:
din 10.03.2017, ora 14.00, în
13.03.2017, ora 14.00;
-se modiﬁcă: Data la care
se va desfăşura ședința publică de deschidere a ofertelor:
din 13.03.2017, ora 10.00, în
14.03.2017, ora 11.00.
Pentru alte informații suplimentare solicitați la persoana de contact din cadrul Primăriei comunei Pietroasa Scrofan
Alina-Anca - inspector achiziții
publice

(138)

