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CUMPĂR AUTOTURISME

În atenţia cititorilor
din Salonta!

 Vând casă în localitatea Burzuc. Tel. 0755/25-92-42. (4479)

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 TEREN

 Cumpăr autoturisme, stare
bună, sau Rabla şi remorci.
0745/42-10-45. (T.4254)

 Vând teren intravilan 661 mp,
zona Grigorescu, gard, beci
7/4 m, ﬁligorie, fântână, curent,
gaz, apă reţea oraş, canalizare, str. Zaharia Macovei. Informaţii la telefon 0744/29-71-69.

 Pierdut legitimaţie de călătorie, pe numele Chit-Stînean
Adonis, eliberată de Facultatea
de Medicină ORADEA. O declar nulă. (4555)

URĂRI
 Cu ocazia împlinirii vârstei de
87 ani, doresc domnului col. (r.)
TATAR ZOLTAN, multă sănătate, împlinirea dorinţelor alături
de mine. Cu drag Elena.
 Din toată inima un călduros
”La mulți ani” cu sănătate și
numai bucurii dragului nostru
col. (r.) TATAR ZOLTAN. Fiica
ta Doina și Cristi. (511)
 Urăm prietenului nostru, col.
(r.) TATAR GR. ZOLTAN, cu
prilejul aniversării zilei de naştere, azi, 19 iunie, la cei 87 de
ani. Ani şi mai mulţi, fericiţi, cu
sănătate, alături de cei dragi.
Fam. col. (r.) Ştefănescu Neculai.
 Azi, distinsul nostru camarad col. (r) TATAR GRIGORIU
ZOLTAN, secretar executiv al
ANCMRR Gl. Traian Moşoiu,
ﬁliala Bihor îşi sărbătoreşte
ziua de naştere, la împlinirea
frumoasei vârste de 87 de ani,
din care 37 de ani de activitate
în cadrul Armatei, în multe garnizoane militare şi participând
cu militarii la realizarea unor
obiective de interes naţional,
Transfăgărăşanul, Canalul Dunăre-Marea Neagră, precum
şi la lucrări miniere. Cu satisfacţia datoriei împlinite faţă de
ţară, îi urăm cu această ocazie,
multă sănătate, fericire, viaţă
lungă cu împlinirea tuturor dorinţelor alături de cei dragi şi un
sincer „La mulţi ani”. Comitetul
ANCMRR Gl. Traian MoşoiuFiliala Bihor. (3830)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

 DE VÂNZARE 31.069 MP
TEREN, LOCALITATEA BIHARIA, STR. GĂRII. INFORMAŢII, TEL. 0259/43-10-45,
0744/55-18-07. (513)
 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
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, str. Petru Hristofor, toate utilităţile, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
 Vând teren 982 mp, utilităţi, front 25 m, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
 Vând teren 1000 mp, str.
Caişilor, utilităţi, negociabil,
0773/84-54-86. (tv)

ÎNCHIRIERI
 Caut chirie, la ultimul etaj,
în Oradea, pe doi ani. Tel.
0770/05-96-50. (4389)

VÂNZĂRI AUTO
 Vând maşină Opel Astra G,
2001, culoare gri, stare foarte
bună. Ulei, ﬁltre, distribuţie recent schimbate. Taxă nerecuperată. Preţ 1.600 euro, negoc.
Tel.: 0746/15-85-30.
 Vând Dacia 1310 Berlină.
Tel. 0723/09-13-98. (4292)
 Vând Opel Astra 1.7 CDTI,
2005, înmatriculat, 3.350 euro.
Tel. 0745/63-21-03. (T.518)

 Vând urgent casă în Tăşad, 3
camere, anexe, 60 ari grădină.
Tel. 0771/04-92-14. (4549)
 Vând casă Spinuş, 1300
mp, vie, pomi. 0770/14-40-20.
(T.4390)
 Vând casă Totoreni, 3600
mp, teren aferent casei.
0770/16-12-82. (tv.)
 Vând casă, Sălard 138, 2
camere, anexe, 18.000 euro,
negociabil.
0770/10-81-98.
(T.503)
 Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.4243)

PIERDERI

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând set vase Berghome,
import Elveţia, masă demontabilă. Tel. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T. 4220)
 Vând țuică de struguri curată,
de calitate, 52 grade. 0770/1612-82. (tv)
 Vând tuburi de oxigen. Tel.
0359/47-62-95. (T.4438)
 Vând familii de albine roi
şi mătci. Tel. 0359/47-62-95.
(T.4439)
 Vând radio cu ochiul magic,
pick-up, maşină copt pâine,
aparat pirogravat. 0259/45-6541. (tv.)

CUMPĂRĂRI

 Cumpăr antichităţi, tablouri,
cărţi, mobilă, obiecte populare,
sticle de sifon, 0744/12-83-06.
(4474)
 Achiziţionez tablouri realizate de artişti români şi maghiari.
0743/75-81-64. (2456)
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.

VÂNZARE MOBILIER

 Vând canapea extensibilă
mică (bej) stare foarte bună,
0729/47-65-15. (T.4499)
 Vând cuier, ladă aşternut,
masă 6 persoane, bibliotecă,
negociabil.
0359/45-49-12.
(T.4559)

AFACERI

 Pietrar, pavez garduri, curţi.
Vând ţiglă. Acoperişuri, repar
faţade, decorative, tencuieli,
0744/11-71-11. (4337)

PRESTĂRI SERVICII

 Repar aragaze avantajos, la
domiciliul clientului, 0745/2243-73, 0259/41-61-62. (4552)
 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, execut, montez rolete,
plase antiinsecte, jaluzele. Tel.
0745/57-73-90. (T.4444)
 Reparații acoperișuri, mansardări, învelitori cu tablă
de orice tip, reducere 15%.
0756/86-92-56. (T. 517)
 Acoperișuri, reparații sisteme complete acoperiș, izolații
carton. Ne deplasăm oriunde.
0756/86-92-56. (T. 516)
 Înﬁinţare ﬁrme. Servicii
complete de contabilitate. Tel.
0740/14-46-72. (T.4294)
 Expertize contabile, pentru asociaţii proprietari. Tel.
0733/81-87-81. (519)
 Expert contabil fac cenzorate
pentru asociaţii proprietari, 100
lei. 0733/81-87-81. (519)

ANGAJĂRI

 Firmă IT, angajează absolvent de liceu sau student. Tel.
0744/29-71-69.
 Societate angajează şofer
pentru transport intern marfă,
cat. C+E. Informaţii, telefon
0726/28-70-15.
 Societate angajează şofer
pentru intern şi internaţional.
Informaţii, telefon 0726/28-7015.
 S.C. angajează muncitori
drumuri civile, şoferi, mecanici utilaje. Relaţii la telefon
0725/70-61-62,
str.
Tudor
Vladimirescu, nr. 84, Oradea.
(4020)
 S.C. angajează ﬁerari şi dulgheri. Relaţii la tel. 0725/70-6162, str. Tudor Vladimirescu nr.
84, Oradea. (4340)
 Companie de transport angajează mecanici auto. Tel.
0745/12-36-72. (4477)
 Restaurant în Oradea angajează bucătar. Tel.: 0769/048699.

MATRIMONIALE

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

Companie angajează

SC UAMT SA

Oradea, Str. Uzinelor nr. 8,
410605, Bihor, Tel. 0259/45-1026, intenţionează să solicite
la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ “CRIŞURI”
ORADEA aviz de gospodărire
a apelor pentru activitatea de
Acoperiri de protecţie în cadrul
Liniei zincare alcalină necianurică, zincare-nichelare, localizată la aceeaşi adresă.
Urmare a procesului vor rezulta
permanent ape uzate cu conţinut
de metale grele, ce se vor evacua
în canalizarea municipală, după
epurare ﬁzico- chimică.
Această solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii
apelor
nr. 107/1996, cu modiﬁcările şi
completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare sau
să transmită observaţii, sugestii
şi recomandări cu privire la solicitarea avizului de gospodărire
a apelor, pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menţionată,
Persoana de contact – Responsabil PMI – Flavia Ţoca, după
data de 19.06.2017.
(475)

SC Oradea
Transport Local SA

vinde următoarele piese rezultate din casarea autobuzelor marca Liaz:
- cutie viteze automată Voith –
11 buc.;
- axă faţă -11 buc.;
- axă spate – 11 buc.;
- diverse elemente de caroserie.
Detalii puteţi obţine la sediul
societăţii din Oradea, str. Atelierelor 12, de luni până vineri, între
orele 8.00 şi 14.00, sau la nr.de telefon 0259/42-32-12, int.445. (474)

Companie angajează
spălător la vase.
C.V.-urile se vor putea depune pe str. Teatrului nr. 1-2, Oradea.
Informaţii la tel.

ajutor bucătar, cu caliﬁcare şi experienţă. C.V.urile se vor putea depune

0767/87-75-04.

(456)

Angajăm
pe str. Teatrului nr. 1-2,
urgent agent pază cu
Oradea.
atestat și experiență.
Informaţii la tel. 0767/87- Informații la telefon
75-04.
(447) 0722/231.483.

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
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.

