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Cu nemărginită durere în suﬂete, ne despărţim de
scumpa noastră mamă, soacră,
bunică şi străbunică, după o
lungă şi grea suferinţă,
FLORICA ELENEŞ,
de 85 ani. Vei rămâne veşnic
în inimile noastre, pentru bunătatea şi dragostea ta pentru
noi. Înmormântarea va avea loc
luni, 24 aprilie 2017, ora 13.00,
din Capela Haşaş. Dumnezeu
să te odihnească în pace! Fiica
Florica Hora şi ﬁul Ioan Eleneş
cu familiile. (3304)

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 APARTAMENTE
 Vând apartament 3 camere,
în Sânmartin, 2 băi, 2 balcoane
închise, dublă orientare. Tel.
0744/98-59-70.
 Vând apartament în com.
Sântandrei,
2 camere, 60
mp, et. 1, complet renovat,
28.500 euro, negociabil. Tel.
0770/194-613.
 Vând apartament ultracentral cu o cameră. Tel. 0722/8107-19.

CUMPĂR CASĂ ÎN ORADEA
 Cumpăr casă mică sau apartament la casă, zona Horea.
0744/53-17-49. (T.362)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
 Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
 Vând casă Sânnicolau Român.
Tel.
0771/21-05-02.
(3098)

Sâmbătă, 22 aprilie 2017



Mă alătur durerii prietenei mele Florica Hora și familiei ei, acum când se despart
de draga lor mamă, soacră, bunică și străbunică. Dumnezeu
s-o odihnească-n pace! Sincere condoleanțe întregii familii!
Rodica și Doru Temian, cu familia.



Suntem alături de colegul nostru Hora Radu-Cătălin, în aceste momente de durere profundă când bunica lui
dragă s-a mutat la cele veşnice. Bunul Dumnezeu s-o ierte
şi s-o odihnească în pace. Biroul S.L.I. Bihor. (3298)

 Vând teren intravilan, în Tăşad, Bihor, la 20 km de Oradea,
cu fundaţie casă şi utilităţi, suprafaţă teren 1980 mp, ideal
pentru construcţie pensiune.
0720/19-35-82. (tv.)
 Vând teren 982 mp, front 25,
utilităţi, 50.000 euro. 0751/2467-80. (tv.)
 1439 mp teren intravilan, 12
km de Oradea, drum asfaltat.
0770/11-63-80. (T.3279)
 Vând teren 1000 mp, str.
Caişilor, negociabil, utilităţi.
0773/84-54-86. (tv.)

VÂNZĂRI ANIMALE
 Vând vacă Bălţată Românească, 8 ani. Săcădat 399, tel.
0756/51-29-48. (T.3204)
 Vând vacă 2,5 ani, rasa Belgă, cu viţel. Tel. 0374/62-00-61.
(T. 3215)

PIERDERI

 Vând 15 ari loc de casă în
Podgoria şi 15 ari loc de casă,
pe str. Făcliei, 0733/67-33-79,
0771/35-13-81. (tv.)
 Vând teren Paleu, 1.547
mp total (3 parcele una lângă
alta), extravilan, cu utilităţi în
zonă, posibilităţi de trecere în
intravilan, zonă construcţii noi.
0720/19-35-82. (tv.)

Sunt alături de cumnata mea Florica, acum când se
desparte de mama ei iubitoare
FLORICA ELENEŞ.
Viaţa a supus-o la multe încercări, dar a rămas acelaşi suﬂet bun, iubitor şi cinstit care
nu şi-a pierdut niciodată credinţa în Dumnezeu pe care-l rog să
o aşeze printre aleşii Săi. Sincere condoleanţe întregii familii. Elena Roiti. (3317)



Un gând de alinare Florica şi Nelu, acum la ceas de
grea încercare, când vă despărţiţi de mama voastră dragă. Silvia Roiti. (3319)

 Vând baloţi lucernă. Tel.
0259/43-09-40. (tv.)
 Vând 12 mc BCA. 0758/6234-54. (T.3233)
 Vând pat masaj (Ceragem),
foarte bun, preţ 4100 lei. Tel.
0743/21-58-56. (3272)
 Vând 2 lăzi pentru albine şi
faguri noi cu miere căpăcită.
Tel. 0770/16-22-79. (3299)

Cu profund regret am
aﬂat de trecerea la cele veşnice
a celei care a fost
tanti ELENEŞ.
Transmitem un gând de alinare şi sincere condoleanţe mătuşii noastre Florica şi întregii
sale familii. Raluca şi Răzvan
Roiti cu familiile lor. (3318)



PRESTĂRI SERVICII

VÂNZĂRI DIVERSE

 Meseriaş execut lucrări prin
sudură, porţi, garduri, balustrade, 0359/43-72-84, 0770/1021-60. (T.3017)

 Instalator autorizat, sanitare-încălzire Henco, cupru, polietilenă. Tel. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.3018)



 Îngrijesc (supraveghez) permanent femei în vârstă (deplasabile), în Oradea. 0736/0895-64. (tv.)

Vă aşteptăm

 Tencuieli, gletuiri, zugrăveli,
izolaţii cu polistiren. Seriozitate
maximă. Tel. 0754/36-35-25.
(T.3282)

 Repar rolete, execut plase de
ţânţari, jaluzele toate tipurile.
0745/57-73-90. (T.3297)

 Lucrări acoperişuri, reparaţii
din toate tipurile de tablă, ţiglă.
Echipă serioase, deplasări la
domiciliu. Tel. 0758/56-58-85,
0747/96-64-89. (3220)

Cu toată compasiunea,
suntem alături de colega noastră Popa Adriana în aceste clipe grele când îşi conduce pe
ultimul drum iubita mamă. Bunul Dumnezeu s-o călăuzească
spre Lumina veşnică. Colectivul Şcolii Gimnaziale „Floare
de Lotus” Sînmartin. (3305)

Suntem alături de tine
dragă Dorel în aceste momente
de durere pricinuite de moartea
soţiei. Sincere condoleanţe din
partea cuscrilor Cornel şi Ana
Popa. Dumnezeu s-o odihnească în pace. (3287)

VÂNZARE MOBILĂ

 Vând ieftin colţar pentru cameră, culoare maro, dimensiuni 3,15x2,15 m, preţ 550 lei.
Tel. 0259/41-64-92, 0787/8992-57. (3293)



Suntem alături de voi
Dorel, Adriana, Dana şi familia, la trecerea la cele veşnice a
soţiei, mamei şi bunicii dragi,
ICA MATEI.
Veşnică odihnă. Fam. Târb
Ica, Vasile, Claudia. (3300)

CUMPĂRĂRI

 Achiziţionez tablouri realizate de artişti români şi maghiari.
0743/75-81-64. (2456)

 Pietrar, zidar, plachez garduri, curţi, faţade, reparaţii, polistiren, decorative, turnăm alei.
0744/11-71-11. (T.3192)

 Vând sare bulgări. 0740/6752-77. (3094)



 Execut acoperişuri, jgheaburi, izolaţii, vopsitorii, reparaţii
construcţii, dulgherie monumente istorice. 0729/51-65-25.
(363)

 Pierdut certiﬁcat de înregistrare (CUI) şi certiﬁcat
constatator pentru sediu social, al Bebe Design S.R.L.,
J05/2104/2011, CUI 29436572,
eliberate de ORC Bihor. Le declar nule. (3328)

ANGAJĂRI
 ANGAJĂM PERSONAL
PENTRU SERVICII DE CURĂŢENIE
LA
AGENŢIILE
BRD ORADEA. INF. LA TEL.
0799/01-18-75.
 Angajez doamnă pentru îngrijire doamnă vârstnică. Condiţii avantajoase. Contact telefon 0744/56-03-41.
(T.2847)

şi în centru!
Anunţurile de publicitate
pot ﬁ depuse şi achitate şi la
Punctul de preluare deschis
lângă Teatrul de Stat din
Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni până vineri,
între orele 9.00-18.00, şi
duminica, între orele 16.0018.00.

S.C. Dajida Li S.R.L.

cu sediul în Salonta, str. Mircea cel Bătrân, nr. 38, jud. Bihor, angajează 2 vânzători ambulanţi produse nealimentare,
cod COR 952001.
Selecţia va avea loc pe baza
C.V.-urilor primite până în data
de 28 aprilie 2017.
(318)

 Fabrica automotive din Oradea
angajează
muncitori caliﬁcaţi şi
necaliﬁcaţi.
Tel.
0259/451.026/239,
email: resurse.umane@uamt.ro

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

VÂNZĂRI TEREN
 Vând teren cu casă în construcţie, str. Gh. Doja. 0744/7889-25. (T.251)



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 aprilie 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.

