14 Publicitate
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 Întreprindere Individuală, de pe strada
Republicii nr. 27-29, lângă CEC
Salonta. Anunţurile vor apărea în
ediţia de a doua zi.

MULŢUMIRI

 Mii de mulţumiri stimatei
doamne doctor FELICIA MARC
şi celor doi medici stagiari care
împreună cu toate asistentele
tratează cu multă dăruire suﬂetească pacienţii. Din partea familiei fostului pacient Gheorghe
Pop, pensionar C.F.R. (4080)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

 Vând apartament 2 camere, decomandat, et. IV, Piaţa
1 Decembrie, 0740/38-85-05.
(T.3978)

CUMPĂRĂRI APARTAMENTE

 Cumpăr apartament 1-2 camere sau apartament la casă,
0722/36-36-58. (T.4048)

VÂNZARE AP. 4 CAMERE

 Vând apartament patru camere, et. III, tip V, Rogerius,
0743/02-01-04. (T.3646)

VÂNZĂRI CASE ÎN ORADEA

 Vând casă 600 mp, str. Podgoria, 32.000 euro, negociabil,
0359/80-12-48. (T.3979)
 Casă 4+2 camere, central,
s.u. 210/475 mp. Tel. 0788/0702-53. (4055)

 Vând teren, str. Petru Hristofor, toate utilităţile, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
 Vând teren 982 mp, front 25
mp, 55.000 euro, 0751/24-6780. (tv)
 Vând teren 1.000 mp, str.
Caişilor, negociabil, utilităţi,
0773/84-54-86. (tv)

CHIRII

 Dau în chirie apartament 3
camere, zona Decebal, et. IV,
mobilat şi utilat, ocupabil din 1
iunie 2017, preţ 200 euro. Detalii la telefon 0744/29-71-69.
 Închiriez o cameră la curte,
zona Nufărul. Tel. 0722/73-5380. (4084)

VÂNZĂRI AUTO

 Vând Dacia 1310 Break, pentru Rabla. Tel. 0771/26-05-59.
(T.3924)
 Vând Toyota Avensis, fabricaţie 2006, 2,2 diesel, 119.000
km, 6.000 euro. Tel. 0745/6521-83. (4023)
 Vând autoturism Logan
1/4, benzină, cu toate dotările, 98.000 km la bord, culoare
roşu, an fabricaţie 2005, stare
foarte bună, 2200 euro, negociabil. Tel. 0359/40-45-64.
(4086)
 Vând maşină Opel Astra G,
2001, culoare gri, stare foarte
bună. Ulei, ﬁltre, distribuţie recent schimbate. Taxă nerecuperată. Preţ 1.850 euro, negoc.
Tel.: 0746/15-85-30.

CUMPĂRĂRI AUTO

 Cumpăr autoturisme, stare bună şi pentru Rabla. Tel.
0745/42-10-45. (T.3670)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

 Vând casă în localitatea
Petid şi teren 10.000 mp. Tel.
0745/30-15-35. (T.4051)
 Vând casă, anexe, grădină, vie, pomi fructiferi, 5.000
mp, Miersig 0740/57-99-55.
(T.3973)
 Vând casă în Totoreni şi
grădină aferentă 3.600 mp,
0770/16-12-82. (tv)

VÂNZĂRI TEREN

 Vând teren intravilan 661
mp, zona Grigorescu, gard,
beci 7/4 m, ﬁligorie, fântână,
curent, gaz, apă reţea oraş,
canalizare. Preţ 45.000 euro,
negociabil. Informaţii la telefon
0744/29-71-69.
 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.)
 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 intravilan, livadă,
1300 mp, 0742/92-25-69. (tv)
 Vând teren intravilan, livadă, 2394 mp, 0742/92-25-69,
0754/38-39-44. (tv)
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VÂNZĂRI ANIMALE

 Vând 3 purcei de 8 săptămâni. Tel. 0259/43-09-40. (tv)
 Vând vacă Holstein corcit
cu Simental, la a doua fătare,
0771/26-05-59. (T.3925)

PIERDERI

 Autoturismul BH 15 SZA a
fost furat. Găsitorul să anunțe
contra recompensă la Poliție
sau la tel. 0359/17-01-59, contra recompensă. (tv)
 Pierdut certiﬁcat constatator pentru sediu al S.C. Brandi & Partner Agent de Asigurare S.R.L., CUI 22912610,
J05/3132/2007. Îl declar nul.
(4085)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând plită gătit inducție (Berlinger Haus), aragaz 4 ochiuri,
cârnățar. 0744/96-30-58. (tv)
 Vând tv color, capră din ﬁer
pentru lemne, 50 lei, 0359/4549-12. (T. 3954)
 Vând ţiglă folosită pentru
acoperiş, Jimbolia şi ţiglă mică.
Tel. 0743/52-76-12. (3891)
 Vând cap maşină „Naumann”, 3 baloane sticlă 50 litri,
motor electric 350 w pentru maşină de cusut 220/380 V, 1500
rot./minut. Tel. 0259/41-40-16
sau 0771/39-96-10. (4010)
 Vând seminţe de castravete
amar, insulină vegetală. Tel.
0771/44-37-13. (T.469)
 Vând loc de veci în spatele
Capelei Orăşeneşti, aproximativ 100 metri. Tel. 0359/43-4415. (4052)
 Vând stropitor 20 litri, din cupru, 200 lei, tocător de fructe.
Tel. 0745/87-58-02. (4021)
 Vând 3 familii albine în lăzile
lor verticale şi lăzi verticale cu
magazii, la preţ negociabil. Tel.
0771/52-03-69. (4054)
 Vând geamantane cu role,
mobilă, tv. color, cafetiere,
masă călcat, 0765/66-85-86.
(tv)
 Vând tv Hyundai, diagonala
67, stare excelentă, negociabil,
0771/35-47-10. (tv)

DIVERSE

 Dau livadă în arendă, gratis,
20 km de Oradea, 0770/12-3161. (tv)

CUMPĂRĂRI

 Achiziţionez tablouri realizate de artişti români şi maghiari.
0743/75-81-64. (2456)
 Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon, 0744/12-8306. (4014)
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.

AFACERI

 Renovez acoperişuri case,
faţade. Pietrar plachez garduri, curţi, alei, 0744/11-71-11.
(3346)

PRESTĂRI SERVICII

 Doamnă serioasă, credincioasă, îngrijesc, supraveghez
femei în vârstă, deplasabile.
0745/19-84-44. (tv)

 Transport marfă cu duba frig,
3,5 tone, intern şi internaţional.
Telefon 0726/21-21-36.
 Stropesc pomi. Vând Tuia,
climatizaţi. Tel. 0744/17-53-38.
(T.3628)
 Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0734/90-89-51. (T.461)
 Mansardări acoperișuri,
reparații generale, deplasare oriunde, reducere 20%,
0758/64-11-90. (T.463)
 Amiabil zugrăvesc 200 lei/
cameră. Tel. 0751/97-53-31.
(T.3696)
 Tencuieli, gletuiri, zugrăveli,
izolaţii polistiren. Seriozitate
maximă. Tel. 0754/36-35-25.
(T.413)
 Instalator autorizat sanitareîncălzire Henco, cupru, PPR,
0770/10-21-60.
0359/43-7284. (T.3500)
 Meseriaş execut lucrări prin
sudură, porţi, garduri, balustrade, 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.3501)
 Repar rolete, jaluzele, plase de ţânţari şi montez. Tel.
0745/57-73-90. (T.4047)
 Maseur profesionist. Tel.
0745/60-57-30. (2323)
 Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0745/22-43-73, 0259/41-61-62.
(3546)
 Montăm sobe teracotă, curăţăm sobe şi coşuri de fum.
0758/34-25-93. (3920)
 Expert contabil efectuez cenzorate pentru asociaţii proprietari. Tel. 0733/81-87-81. (T.472)

ANGAJĂRI

 Firma IT, angajează absolvent de liceu sau student. Tel.
0744/29-71-69.
 Angajez personal în domeniul patiseriei, în zona Rogerius. Tel. 0741/16-20-33. (3730)
 Caut persoană credincioasă
pentru vânzare obiecte bisericeşti Piaţa Cetate, 0757/64-1428. (3977)
 Angajăm mecanic auto pentru aparat reglat direcţie. Tel.
0727/86-59-60. (tv)
 Angajăm vânzătoare în magazin cu produse brutărie, patiserie, cofetărie. Oferim salarizare bună. Tel. 0740/15-35-65.
(3994)

 Fabrica automotive din
Oradea angajează muncitori
caliﬁcaţi şi necaliﬁcaţi. Tel.
0259/451.026/239, email: resurse.umane@uamt.ro
 Societate comercială angajează mecanici deservenţi de
utilaje (EXCAVATORIŞTI, BULDOZERIŞTI) cu experienţă. Se
oferă carte de muncă şi salar
atractiv. Informaţii la telefon
0730/01-70-08, 0731/12-14-49.

MATRIMONIALE
 Caut doamnă singură, 55-70
ani, fără venit, pentru convieţuire. 0747/61-62-78. (T. 431)
Direcţia pentru Agricultură
Județeană Bihor,

cu sediul în Oradea, str. Dimitrie
Cantemir nr. 24-26, organizează
concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de:
- auditor, clasa I, grad
profesional superior - 1 post
Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la
art. 54 din Legea 188/1999, privind
Statutul funcționarilor publici republicată (r2), cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Condiţii speciﬁce:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diploma de licență sau echivalentă
în domeniul științelor economice;
- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției minim: 9 ani;
Concursul are loc în data de 27
IUNIE 2017, ora 10.00 proba scrisă,
iar proba de interviu va avea loc la o
data stabilită ulterior susţinerii probei scrise, conform art. 56 alin.( 1)
din HG 611/2008.
Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu
modiﬁcările și completările ulterioare și se depun la sediul Direcţiei pentru Agricultură Județeană Bihor, cu
sediul în mun. Oradea, str. Dimitrie
Cantemir nr. 24-26, în termen de 20
de zile de la data publicării anunțului
în Monitorul Oﬁcial al României,
Partea a-III-a, respectiv 26 mai – 14
iunie 2017, ora 15.00.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliograﬁa stabilită se aﬁşează la sediul instituţiei, din str. Dimitrie Cantemir nr. 24- 26, loc. Oradea,
jud. Bihor.
Informaţii suplimentare, la telefonul 0259/41-67-22.
(417)

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 mai 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.

