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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
 Toate urările de bine și dragostea noastră pentru dr. LOREDANA MĂDĂLINA POPA.
Laurii succesului să-ți ﬁe călăuză în nobila profesie. Bunicii,
fam. dr. Popa Mitică și Sarmiza, fam. dr. Apostol Petrică și
Angela. (243)

VÂNZĂRI GARSONIERE
 Vând garsonieră, Sînmartin,
Bihor, preţ 22.000 euro. Tel.
0746/18-41-71, 0751/31-04-15.
(2014)

VÂNZĂRI APARTAMENTE

 Vând apartament în com.
Sântandrei, 2 camere, 60 mp,
et. 1, complet renovat, 28.500
euro, negociabil. Tel. 0770/194613.
 Vând apartament ultracentral
cu o cameră. Tel. 0722/81-0719.

VÂNZĂRI CASE ORADEA
 Vând casă Ioşia, D+P+E, suprafaţă totală 536 mp. 0744/4720-65. (T. 1880)
 Vând casă 2 camere, baie,
hol, bucătărie, apă în casă,
încălzire cu sobe de teracotă,
posibilitate gaz, str. Sankt Petersburg, nr. 6, s.t. 250 mp. Tel.
0752/81-53-80. (2098)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
 Vând casă în Miersig, jud.
Bihor, 2 camere, bucătărie,
baie, anexe. Accept şi plata în
rate, cu avans de minim 10.000
euro. Preţ 18.000 euro negociabil. Tel. 0771/10-36-49. (1905)
 Vând/schimb casă, Uileacu
de Munte, mansardată, structură lemn, 32.000 euro, cu garsonieră. 0752/95-03-85. (T. 225)
 Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)

Roaming suprataxat în localitățile
de la graniță
Autoritatea Națională pentru
Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)
atrage atenția utilizatorilor de
telefonie și internet mobil care
au serviciul de roaming activat
că în anumite zone din țară, în
apropiere de graniță, se poate
activa involuntar serviciul de
roaming, cu suprataxare.

„Este posibil ca telefonul sau tableta să se conecteze automat la o
rețea din țara vecină și să folosească serviciile de comunicații la tarife de roaming, utilizatorii plătind
inclusiv pentru apelurile pe care le
primesc”, se arată într-un comunicat al instituției. ANCOM a actualizat și a publicat joi o listă cu 501
localități de graniță care au un risc
potențial de intrare în roaming
 Vând vacă Simmental, gestantă în luna a 8-a, 7 ani. Tel.
0259/43-09-40. (tv)
 Vând capră cu iezi. Tel.
0770/18-28-97. (tv)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând loc de veci pentru 2
persoane, Rulikowski, parcela 122. Tel. 0721/57-40-57.
(T.1903)
 Vând topitor ceară, bidoane,
lăzi, cutii de împerecheat mătci.
0755/15-22-91. (T.1968)
 Vând abrict cu circular, cuști
iepuri, proﬁle zincate „U ”, circular tăiat lemne. 0752/95-0385. (T. 224)
 Vând panouri lambriu brad,
21 mm, pentru căsuțe lemn, 30
mp. 0752/95-03-85. (T. 227)
 Vând ţuică prune, 5 litri cu
100 lei. Tel. 0745/09-01-86.
(T.1932)
 Vând baloţi lucernă, fân, seminţe ghizdei, trifoi, lucernă,
mei. 0748/63-71-77. (1733)

DIVERSE
 Dau în arendă livadă la 20
km de Oradea. Tel. 0770/1231-61. (T.241)

CUMPĂR AUTO
 Cumpăr Lada 1200-1500.
Tel. 0769/63-66-12, după ora
16.00. (T. 226)

VÂNZĂRI TEREN
 Vând loc casă Podgoria,
2.200 mp, cu utilităţi. Tel.
0744/47-20-65. (T.1879)
 Vând 15 ari loc de casă în
Podgoria şi 15 ari loc de casă,
pe str. Făcliei, 0774/62-91-45,
0770/12-34-60. (tv.)
 Vând teren 1.000 mp, str.
Caişilor, negociabil, utilităţi.
0773/84-54-86. (tv)
 Vând teren 1.700 mp, Borşului, zona fostelor sere. 0754/6582-18. (tv)

VÂNZĂRI ANIMALE
 Vând porc gras, 180-200 kg.
Tel. 0259/43-09-40. (tv)

involuntar. „Roamingul involuntar poate apărea în localitățile de
graniță de pe teritoriul României
numai în cazul în care utilizatorii
au activat serviciul de roaming,
iar telefonul mobil sau tableta sunt
setate pe identiﬁcarea automată a
rețelei, caz în care echipamentul
mobil se va conecta automat la
rețeaua operatorului cu cel mai
bun semnal în punctul în care se
aﬂă utilizatorul. Fiind vorba de
localități aﬂate la graniță, este posibil ca echipamentul mobil să se
conecteze la rețeaua unui operator
din țara vecină, iar utilizatorul să
ﬁe facturat pentru serviciile utilizate la tarife de roaming”. Atenție,
avertizează ANCOM, „faptul că
ați folosit telefonul/tableta în roaming involuntar nu vă scutește de
plata acestui serviciu. Costurile

vor ﬁ și mai mari dacă este vorba
de țări care nu sunt membre UE
și în care nu se aplică tarifele de
roaming reglementate la nivelul
Uniunii, precum Republica Moldova, Serbia și Ucraina”. Potrivit
ANCOM, puteți evita accesarea
involuntară a serviciilor de voce
sau date în roaming la granița
României cu statele vecine prin
următoarele metode: selectați manual rețeaua (dezactivați opțiunea
telefonului de selectare automată a
rețelei); solicitați operatorului să
vă activeze serviciul de roaming
numai la cerere; veriﬁcați la ce
rețea e conectat telefonul sau tableta înainte de a le utiliza, în cazul în care selectarea rețelei rămâne pe modul automat. 

CUMPĂR DIVERSE

 Instalator autorizat repar,
montez instalaţii sanitare, încălzire. Tel. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.1828)

REGIA NAŢIONALĂ A
PĂDURILOR
ROMSILVA
– DIRECŢIA SILVICĂ BIHOR, cu sediul în Oradea, str.
Mihai Eminescu nr. 15, jud. Bihor, tel. 0259/41-30-01, 0359/4134-84, e-mail: oﬃce@oradea.
rosilva.ro, organizează în data
de 23.03.2017, ora 12.00, o licitaţie publică pentru vânzarea
de masă lemnoasă pe picior,
materiale lemnoase fasonate
și cherestea. La licitație se oferă și materiale lemnoase fasonate și cherestea provenind din
conﬁscări. Înscrierea se poate
face până la data de 15.03.2017,
ora 16.00. Listele detaliate pot ﬁ
consultate pe site-ul www.rosilva.ro.
Informaţii suplimentare se pot
obţine de la sediul direcţiei sau
la telefoanele de mai sus. (203)

 Instalator. Tel. 0743/19-4326. (T.1833)

 Magazin de gresie şi faian-

 Achiziţionez tablouri (porţelanuri, mobilier), ceasuri,
0743/75-81-64. (3337)
 Cumpărăm pene vechi şi noi.
Tel. 0753/50-06-98. (2016)

PRESTĂRI SERVICII
 Meseriaş, execut toate tipurile de lucrări în construcţii. Tel.
0745/90-17-57. (T.2088)
 Curăţăm covoare, recamiere,
fotolii, cu aspirator performant.
Tel. 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.1829)

 Îngrijesc/supraveghez femei
în vârstă, numai în Oradea.
0730/70-14-04. (tv)

ţă angajează vânzătoare cu

 Pietrar, plachez garduri,
curţi, faţade polistiren, tencuieli
normale, decorative, zugrăveli.
0747/91-72-05. (2065)

meniu constituie un avantaj. Se

 Transport nisip, pietriş, balast, mărgăritar, pământ, moloz. 0748/63-71-77. (1734)

ANGAJĂRI
 Angajăm zidari cu experienţă. Tel. 0756/41-65-91. (218)

experienţă cu vârsta de până
la 50 de ani. Activitatea în dooferă salariu atractiv şi bonuri
de masă. Informaţii suplimentare la telefonul 0744/ 913.400.
 Angajăm menajeră pentru o
pensionară. Tel. 0721/67-05-17.
(T.2051)
 Angajez portar. Tel. 0722/3929-19. (1908)

S.C. NOEL UNI S.R.L.,

cu sediul în Oradea, str. N. Jiga
nr. 48, ap. 4, jud. Bihor angajează 15 muncitori necaliﬁcaţi la
demolarea clădirilor, căptuşeli
zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet, COD COR
931301. Selecţia va avea loc pe
baza cv-urilor depuse până în 14.
03.2017.
(194)

S.C. STORE AMI S.R.L.,

cu sediul în Oradea, P-ţa 1 Decembrie nr. 4-6, jud. Bihor angajează 2 manageri achiziţii,
COD COR 132448 şi 2 manipulanţi marfă COD COR 933303.
Selecţia va avea loc pe baza cvurilor depuse până în 14.03.2017.
(195)

S.C. HESPERISAXER
S.R.L.,

cu sediul în Salonta, str. Mircea cel Bătrân nr. 38, jud. Bihor
angajează 2 manipulanţi marfă
COD COR 933303. Selecţia va
avea loc pe baza cv-urilor depuse
până în 14.03.2017.
(196)
PRIMĂRIA
COMUNEI
FINIŞ organizează licitaţie
publică în data de 30.03.2017,
ora 12.00 la sediul primăriei comunei, Finiş nr. 263, jud. Bihor
1. Pentru vânzarea unor
mijloace ﬁxe:
-trei Buldoexcavatoroare =
44.676,19 lei
-placă vibrantă 60/40 =
1191,51 lei
-placă vibrantă 100/80 =
1841,51 lei
-motopompă = 45,50 lei
-motopompă = 58,50 lei
-autoutilitară = 6423,82 lei
-basculantă 6 to = 4550 lei
-microbus = 22090,38 lei
2. Caietul de sarcini se poate achiziţiona până la data de
27.03.2017, ora 14.00.
Taxa participare la licitaţie
= 10% din valoarea de pornire
a licitaţiei.
Relaţii suplimentare găsiţi la sediul primăriei telefon
0259/32-18-84.
(204)
 Caut femeie îngrijire, menaj,
bătrân sănătos mental, (merge
singur), Oradea, o săptămână, cu cazare. 0770/15-14-33.
(2013)

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 martie 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.

