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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.

URĂRI

 La mulţi ani, dragă nepoate,
DALE DRAGOŞ-IONUŢ, să ai
parte de tot ce este mai frumos
în lumea asta, să ﬁi sănătos,
împlinit şi fericit alături de familia ta. Din partea bunicilor
din Cîmpani, Dale şi Groza, din
Ştei.
 La împlinirea celor 89 de
primăveri, urăm vecinului
nostru TEODOR MALIȚA
un călduros ”La mulți ani!” și
multă sănătate. Familia Costa
Aurel și Elena. (193)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

 Vând apartament în Piaţa 1
Decembrie, între Magazinul Billa şi blocul turn, etaj I, 2 camere, 2 holuri, vizibilitate şi către
piaţă şi spre curte, preţ 42.000
euro. Tel. 0771/62-76-51, între
orele 17.00-20.00. (1518)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

 Vând apartament 3 camere,
Nufărul, et. IV. Tel. 0770/11-3065. (1511)

VÂNZĂRI CASE ÎN ORADEA

 Casă mare, 4+2 camere,
central, posibilitate gaz, rate,
0788/07-02-53. (T.1506)

VÂNZĂRI IMOBILE

 S.C. Transilvania General
Import Export S.R.L. vinde
imobil în municipiul Oradea,
str. Independenţei, nr. 5, având
suprafaţa desfăşurată de 7.153
mp, cu teren 2475 mp (fosta
Fabrică CrişuL Favorit). Imobilul este amplasat în zona turistică din Centrul Istoric Oradea, ultracentral, lângă Piaţa
Unirii, situat la 15 metri de o
parcare subterană cu 455 de
locuri (în lucru), cu intrare din
strada Independenţei şi acces
la pietonal, în strada Vasile
Alecsandri. Este ideal pentru amenajarea unui Complex
multifuncţional de magazine şi
servicii tip MALL, club şi clădire de birouri. Informaţii la tel.
0722/55-06-03, 0724/23-14-43
şi 0259/40-72-78.
 S.C. Transilvania General
Import Export S.R.L. închiriază/vinde imobil, str. Iosif Vulcan, nr. 10, Oradea. Informaţii
la tel. 0722/55-06-03, 0724/2314-43, 0259/40-72-78.
 S.C. Transilvania General
Import Export S.R.L. închiriază imobil/vinde (constructii
si teren), situat în Oradea, str.
Crizantemelor, nr. 5. Suprafaţa construită 2461 mp şi 3679
mp teren. Informaţii la tel.
0722/55-06-03, 0724/23-1443, 0259/40-72-78.
 S.C. Transilvania General
Import Export S.R.L. închiriază/vinde imobil ce poate ﬁ folosit pentru cămin de cazare,
birouri: P+4 etaje şi mansardă,
teren aferent 287 mp, Oradea,
şoseaua Borşului nr. 13. Tel.
0722/55-06-03, 0724/23-1443, 0259/40-72-78.

 S.C. Transilvania General
Import Export S.R.L. închiriază/vinde în Beiuş: casă cu
grădină, str. Pandurilor nr. 14,
casă, str. Ioan Ciordaş, nr. 7.
Tel. 0722/55-06-03, 0722/5507-17, 0259/40-72-78.

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

 Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
 Vând casă în Miersig, cu
anexe şi grădină 5000 mp. Tel.
0740/57-99-55. (1507)

VÂNZARI TEREN

 Vând 2700 mp teren intravilan, Hidişelul de Jos, 50 m de
şosea, 0259/31-93-95. (T.189)
 Vând teren în Chişirid. Tel.
0744/24-73-09. (1512)
 S.C. Transilvania General
Import Export S.R.L. vinde/
închiriază teren 568 mp, str.
Griviţei, nr. 34, ORADEA, în
Piaţa MARE (Cetate). Tel.
0722/55-06-03, 0724/23-1443, 0259/40-72-78.
 S.C. Transilvania General
Import Export S.R.L. vinde teren ORADEA- SÂNMARTIN.
Tel. 0722/55-06-03, 0724/2314-43, 0259/40-72-78.

CHIRII

 Închiriez apartament 3 camere, zona Dragoş Vodă. Tel.
0745/31-24-91. (T. 1516)

VÂNZĂRI SPAŢII

 S.C. Transilvania General
Import Export S.R.L. închiriază/vinde spaţiu comercial, Bulevardul Dacia, Nr. 56, Bl. U 3,
Oradea. Suprafaţă parter 297
şi subsol de 54 mp. Informatii
la tel. 0722/55-06-03, 0724/2314-43, 0259/40-72-78.

ÎNCHIRIERI SPAŢII

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

VÂNZĂRI AUTO

 Vând Volskwagen Polo impecabil. Preț 2750 euro. Tel.
0770/82-18-30.

PIERDERI

 Pierdut certiﬁcate constatatoare pentru sediul social şi
terţi ale Marytany Trans S.R.L.,
C.U.I. 18764582. Le declar
nule. (1529)
 Pierdut certiﬁcat constatator
al Fabrizio S.R.L., C.U.I. 64101.
Îl declar nul. (1530)
 Pierdut certiﬁcat constatator al Calfar S.R.L., C.U.I.
14258027. Îl declar nul. (1531)

 Pierdut certiﬁcat constatator Vancea Viorel I.I. cu nr.
F5/1709/2012 CUI 30471557
cu activităţi ambulante. Îl declar nul.
 Ciuciu Marta Violeta P.F.A
F05/1693/2005; CUI 19798745
pierdut certiﬁcat de înregistrare şi 2 certiﬁcate constatatoare
(sediu, punct de lucru). Le declar nule.
 YGREC Management S.R.L.,
J5/2447/2004, CUI 17082919,
pierdut certiﬁcat constatator
pentru activităţi desfăşurate la
sediul social, emis de ORC Bihor. Îl declar nul.

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând 2 sobe teracotă (montate), în picioare, în Oradea.
0740/27-83-29. (T.193)
 Vând baloţi trifoi, lucernă,
fân. Săcădat 399. Tel. 0756/5129-48. (T.1402)
 Vând tuburi PVC pentru canalizare, balansoar, sobă de
gătit, 0722/20-72-35. (1501)
 Vând baloţi paie, moară trifazică, hrănitoare porci, în Oşorhei, 0722/20-72-35. (1502)
 Vând 2 maşini de cusut Singer, din care 1 industrială. Tel.
0359/43-36-82. (T.130)
 Vând butelie stas, pentru
aragaz, 110 lei, negociabil.
0745/10-70-29, 0359/42-79-25.
(T.171)
 Vând aragaz şi frigider. Tel.
0745/42-42-62. (T.164)
 Vând cărucior copii, sport,
model Chicco, roşu, stare
bună. 0749/64-09-01. (tv.)
 Vând ieftin televizor color
Sony, covor iută 6 mp, nou, 1,4
kg ﬁre lână albă, haină lungă
piele pentru bărbaţi, diverse
confecţii de sezon pentru bărbaţi şi femei. Tel. 0359/40-7172. (172)
 0,5 mc brad uscat, abricht,
proﬁle zincate „U”, cuşti pentru
iepuri, 0752/95-03 85. (T.184)
 Vând pat masaj (Ceragem),
în stare foarte bună, preţ 4.100
lei. Tel. 0743/21-58-56. (1538)

CUMPĂR DIVERSE

 Achiziţionez tablouri (porţelanuri, mobilier), ceasuri,
0743/75-81-64. (3337)
 Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-8306. (T. 1384)

VÂNZĂRI MOBILĂ

 Vând banchetă nouă pentru bucătărie sau hol, 220 lei,
0746/38-35-65. (tv.)
 Vând dulap sufragerie, comodă pentru acte, masă rotundă, balansoar, 0722/20-72-35.
(1500)

DIVERSE

 Eşti singur? Vino la petrecerea organizată de Clubul Oamenilor Singuri, sâmbătă, 18
martie a.c. la Oradea. Informaţii tel. 0741/04-66-21. (1548)

PRESTĂRI SERVICII

 Meseriaş, execut toate tipurile de lucrări în construcţii,
0745/90-17-57. (T. 1509)
 Repar acoperişuri, jgheaburi
şi burlane, tencuieli, zugrăveli.
Tel. 0743/41-84-72. (T.1489)
 Instalator autorizat sanitare-încălzire, lucrări prin sudură.
Tel. 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.1063)
 Repar rolete, execut jaluzele,
plase ţânţari, 0745/57-73-90.
(T.1496)
 Înﬁinţare ﬁrme, servicii contabile complete, tel. 0740/1446-72. (T.1505)
 Execut acoperişuri, jgheaburi, izolaţii carton, polistiren,
interioare, reparaţii urgenţă,
0799/34-98-22. (T.175)
 Asigur transport mobilă,
mutări. Asigur încărcători. Tel.
0772/03-39-90, 0753/49-1461. (T.180)
 Tund pomi, stropesc (profesionist). Tel. 0744/17-53-38.
(522)
 Tencuieli, gletuiri, zugrăveli,
izolaţii polistiren. Seriozitate maximă, 0754/36-35-25.
(T.188)
 Renovez faţade, tencuieli
decorative, plachez piatră, reparaţii acoperiş, cu materiale
proprii. Am ţiglă, 0744/11-71-11.
(T.1537)

ANGAJĂRI

 ANGAJEZ MECANIC PENTRU PARC DEZMEMBRĂRI
AUTO. TELEFON 0740/15-5392. (tv)
 Depozit farmaceutic din
Oradea angajează personal
curăţenie. Relaţii la telefon
0725/35-50-09.

MATRIMONIALE

 Blondă, simpatică, ofer companie la domni peste 50 ani,
0753/56-60-84. (T.1493)

GMR SPRL-lichidator al
S.C. ILINEA S.R.L., vinde
la licitație publică în datele de
16.03.2017- ora 15.00, 23.03.2017ora 15.00, 30.03.2017- ora 15.00,
Semiremorcă Lamberet, la
prețul de 1.500 euro.
Informații suplimentare referitoare la licitații se pot obține
la sediul lichidatorului judiciar
GMR SPRL din Oradea, str. Horea, nr. 42, jud. Bihor, și la numărul de telefon 0259/222.555.
(150)
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
S.C. SKIPASS S.R.L.

S.C. SKIPASS S.R.L., titular al
proiectului: „ÎNTOCMIRE PT+AVIZE, în vederea obţinerii autorizaţiei
de construire pentru extindere structură de cazare turistică” anunţă pu-

blicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către APM
Bihor: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune
evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, propus a ﬁ amplasat
în oraş Nucet, sat de vacanţă Vârtop,
nr. 16, nr. cad. 50298, 50283, 50673,
50943, jud. Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează
pot ﬁ consultate la sediul APM Bihor
din Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, în
zilele de luni-vineri între orele 9.0014.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicării prezentului
anunţ. (149)
Şcoala Gimnazială nr. 1 Bulz, cu
sediul în: loc BULZ, nr. 127a, jud.
Bihor, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011,
modiﬁcat şi completat de H.G. nr.
1027/2014.
Denumirea postului - 0,5 îngrijitor - post vacant temporar contractual pe perioadă determinată până la
data de 1 martie 2019.
Dosarul de concurs trebuie să
cuprindă actele necesare prevăzute
de art. 6 din H.G. nr. 286/2011 modiﬁcată.
Înscrierile se fac la sediul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Bulz, până la
01.03.2017, orele 16,00.
Bibliograﬁa pentru concurs este
aﬁşată la sediul Şcolii Gimnaziale
Nr. 1 Bulz.
Concursul va avea loc în data de
10.03.2017, ora 10.00 – proba practică, iar interviul la ora 13.00 la sediul
Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Bulz.
Relaţii suplimentare, la sediul
Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Bulz sau la
numărul de telefon: 0259/32-80-12 –
persoana de contact Lazăr Dan Florin. (146)

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
15 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
care tu le alegi.



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.

