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.

VÂNZĂRI GARSONIERE
 Vând garsonieră tip D, 32 mp,
et. 4/4, îmbunătăţiri, aproape
de „Lotus”, 27.000 euro, negociabil. Informaţii tel. 0723/5883-24, 0259/41-66-88. (4195)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

VÂNZĂRI ANIMALE
 Vând 3 purcei de 8 săptămâni. Tel. 0259/43-09-40. (tv)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând set vase Berghome,
import Elveţia, masă demontabilă. Tel. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T. 4220)
 Vând stropitor 20 litri, din
cuprum stare foarte bună.
0745/87-58-02. (T.4181)

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)

 Vând apartament 2 camere,
et. 4, decomandat, P-ţa 1 Decembrie. Tel. 0740/38-85-05.
(T. 4161)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă în localitatea Petid, cu grădină 10.000 mp. Tel.
0745/52-56-86. (T.4153)
 Vând casă în Salonta, str.
Mircea Eliade, nr. 10. Tel.
0770/85-04-42.
 Vând casă bătrânească,
Bicaciu, grădină 20 ari. Tel.
0770/10-62-43, 0740/15-66-19.
(T. 3596)

VÂNZĂRI CASE UNGARIA
 Vând casă în Ungaria aproape de vama Borş. 0770/15-2580, 0745/50-44-14. (T.4147)

VÂNZĂRI TEREN
 Vând 15 ari loc de casă în
Podgoria şi 15 ari loc de casă,
pe str. Făcliei, 0774/62-91-45.
(tv.)
 Vând teren Paleu, 1.547
mp total (3 parcele una lângă
alta), extravilan, cu utilităţi în

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

PRESTĂRI SERVICII
 Stropesc pomi. Vând Tuia,
climatizaţi. Tel. 0744/17-53-38.
(T.3628)
 Repar rolete, jaluzele, plase de ţânţari şi montez. Tel.
0745/57-73-90. (T.4047)

0720/19-35-82. (tv.)
 Vând teren intravilan - livadă,
1.300 mp, 0742/92-25-69. (tv)
 Vând teren intravilan - livadă, 2.394 mp, 0742/92-25-69,
0754/38-39-44. (tv)

 Simpatică, tânără ofer companie domnilor peste 50 ani.
Tel. 0753/56-60-84. (T.4157)

ANGAJĂRI
 Angajăm vânzătoare magazin ABC. Tel. 0726/03-31-11.
(tv)
 Caut persoană credincioasă
pentru vânzare obiecte bisericeşti Piaţa Cetate, 0757/64-1428. (3977)

VÂNZĂRI AUTO

 Vând maşină Opel Astra G,
2001, culoare gri, stare foarte
bună. Ulei, ﬁltre, distribuţie recent schimbate. Taxă nerecuperată. Preţ 1.750 euro, negoc.
Tel.: 0746/15-85-30.
ANUNȚ

Liceul Teoretic
“Aurel Lazăr” Oradea,

 Angajăm mecanic auto pentru aparat reglat direcţie. Tel.
0727/86-59-60. (tv)

Str. Avram Iancu nr.10,

 Angajăm vânzătoare în magazin cu produse brutărie, patiserie, cofetărie. Oferim salarizare bună. Tel. 0740/15-35-65.
(3994)

organizează înscrieri
pentru anul școlar
2017-2018 la clasa a V-a.
Înscrierile se fac zilnic la secretariatul liceului între orele
8.00-16.00.

 Societate comercială angajează
stivuitorist/manipulator marfă. Informaţii la tel.
0734/66-77-77.

Informații suplimentare
la tel 0259-436208,
web:www.alazar.ro

 Restaurant în Oradea angajează bucătar. Tel.: 0769/048699.

Vă aşteptăm şi în centru!

 Instalator autorizat execut
sanitare-încălzire, Henco, cupru, PPR. Tel. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T. 4219)
 Execut lucrări prin sudură,
porţi, garduri, balustrade. Tel.
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T. 4218)
 Repar maşini de spălat,
apaatura casnică, reşouri, la
domiciliu. 0752/45-65-58. (tv.)

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 16.00-18.00.

S.C. UAMT S.A.

anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: ’’Achiziţionare Linie zincare alcalină necianurică, zincare – nichelare,
în cadrul Secţiei Acoperiri de
protecţie a S.C. UAMT S.A.’’,
propus a ﬁ amplasat în Oradea,
Str. Uzinelor, nr. 8, 410605, Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot ﬁ consultate la
sediul autorităţii competente
pentru protecţia mediului Oradea, Bd. DACIA, nr. 25/A şi la
sediul S.C. UAMT S.A., Oradea, Str. Uzinelor, nr. 8, 410605,
Bihor, în zilele de LUNI – VINERI, între orele 9.00-14.00.
Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, Bd. DACIA, nr. 25/A.
(439)

Primăria Comunei Derna,

cu sediul în loc. Derna, nr. 216, judeţul Bihor, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea, pe perioadă
nedeterminată, a două posturi contractuale de execuție vacante de muncitor
caliﬁcat în cadrul Compartimentului
administrativ-gospodăresc al aparatului de specialitate al primarului comunei Derna.
Candidații trebuie să îndeplinească
condițiile generale prevăzute de art. 3
din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale,
modiﬁcată și completată.
Condiţiile speciﬁce necesare în vederea participării la concurs sunt:
- școală profesională;
- domiciliul stabil în comuna Derna;
- vechime necesară ocupării postului
– minim 3 ani;
- disponibilitate privind programul
de lucru (program prelungit sau pe
timp de noapte);
- permis de conducere categoria B
(pt. unul dintre posturi).
Termenul de depunere a dosarelor
pentru concurs este de 10 zile lucrătoare de la data apariției anunțului,
respectiv până la data de 21.06.2017,
ora 16.00. Dosarele se depun la secretariatul comisiei de organizare a concursului din cadrul Primăriei comunei
Derna. Concursul se va desfășura la
sediul primăriei comunei Derna, după
cum urmează:
în data de 29 iunie 2017, ora 10.00 proba scrisă;
în data de 30 iunie 2017, ora 12.00
– interviul.
Bibliograﬁa și alte relații suplimentare se găsesc la secretariatul Primăriei
Comunei Derna, telefon/fax 0259/3270-24.
(434)

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 iunie 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

prafaţă teren 1980 mp, ideal
pentru construcţie pensiune.

MATRIMONIALE

 Expert contabil țin evidențe
contabile la prețuri convenabile. Tel. 0733/81-87-81. (T.484)

0720/19-35-82. (tv.)

cu fundaţie casă şi utilităţi, su-

CATAUDELLA PIETRO, având ultimul domiciliu cunoscut în Italia,
Vittoria, str. F.lli Bandiera, Nr. 7, este
citat pentru termenul din 09.06.2017,
în calitate de pârât în Dosarul nr.
432/111/2016/a1, aﬂat pe rolul Tribunal Bihor, având ca obiect antrenarea
răspunderii patrimoniale, în contradictoriu cu C.I.I. Moldovan Ana Corina. (438)

 Transport nisip, pietriş, balast, mărgăritar, pământ, moloz. 0740/45-16-15.

intravilan, zonă construcţii noi.

şad, Bihor, la 20 km de Oradea,

CITAȚII

 Auditor energetic gradul I,
execut certiﬁcat energetic şi
audit pentru orice tip de clădiri.
Tel. 0745/11-29-10. (3379)

 Expert contabil ţin evidenţe
contabile, 150 lei. Tel. 0733/8187-81. (T. 473)

zonă, posibilităţi de trecere în

 Vând teren intravilan, în Tă-

Marți, 6 iunie 2017

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.

