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.

URĂRI
 Un gând frumos, o rază de
soare să-ţi lumineze viaţa dragul meu ﬁu, ing. GABRIEL HARAGOŞ. Îţi doresc din toată
inima şi din suﬂet tot binele din
lume, multă sănătate, fericire,
viaţă lungă, prosperitate şi tradiţionalul „La mulţi ani!”, alături
de cei dragi. Tata Gavril Haragoş, Oradea. (4554)

CUMPĂR GARSONIERĂ
 Cumpăr garsonieră conf. I.
Tel. 0742/35-43-21. (tv)

VÂNZARE AP. 2 CAMERE
 Vând apartament 2 camere,
et. II, str. Spartacus, Rogerius,
lângă Spitalul de Copii, 39.000
euro, negociabil. Tel. 0753/8608-38. (4724)

VÂNZĂRI CASE ÎN ORADEA
 Vând casă singur în curte,
Oradea. Tel. 0748/04-00-51.
(T. 4756)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând urgent casă în Tăşad, 3
camere, anexe, 60 ari grădină.
Tel. 0771/04-92-14. (4549)
 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)

VÂNZARE CABANĂ
 Vând cabană Pustă Bulz
din cărămidă, 200 m gară,
0745/07-08-32, 0264/55-10-51.
(T.541)

VÂNZĂRI TEREN
 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.
 Vând teren intravilan, 1.300
mp. Tel. 0742/92-25-69. (tv)
 Vând teren intravilan, 2.394
mp.
Tel.
0742/92-25-69,
0754/56-13-46. (tv)
 Vând teren, str. Petru Hristofor, 982 mp, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
 Vând teren 982 mp, utilităţi, front 25 m, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
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 Vând teren 1000 mp, str.
Caişilor, negociabil, utilităţi,
0773/84-54-86. (tv)

CUMPĂRĂRI
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.

 Vând teren 2.000 mp situat
la Valea Iadului în locul numit
Valea de Runc, preţ 8 euro/mp
negociabil. Tel. 0727/30-08-04.
(T. 4770)

 Cumpăr antichităţi, tablouri,
cărţi, mobilă, obiecte populare,
sticle de sifon, 0744/12-83-06.
(4474)

ÎNCHIRIERI

 Instalator autorizat execut
sanitare-încălzire, Henco, cupru, PPR. Tel. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T. 4219)

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

ÎNCHIRIERI SPAŢII
 Dau în chirie spaţiu 250 mp,
Bulevardul Decebal, 0744/3035-16. (T.4719)

VÂNZĂRI AUTO
 Vând Opel Astra 1.7 CDTI,
2005, înmatriculat, 3.350 euro.
Tel. 0745/63-21-03. (T.518)
 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 Opel Vectra cu GPL,
1992, preţ 470 euro negociabil.
0743/19-32-73. (T. 540)

PIERDERI
 Pierdut legitimaţie de transport student pe numele Gherle Bogdan Daniel eliberată de
U.M.F. „Iuliu Haţieganu” Cluj. O
declar nulă. (4791)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând set vase Berghome,
import Elveţia, masă demontabilă. Tel. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T. 4220)
 Vând plită gătit Berlinger
Haus, ﬁerăstrău circular, cărucior mână. 0744/96-30-58. (tv)
 Vând pick-up „Belcanto
3010”, ampliﬁcator „Tuner”, discuri muzică clasică, uşoară.
0259/45-65-41. (tv)
 Vând maşină de copt pâine,
ptr. colecţionari aparate foto
„Zenit 3 M”, „Fuji”. 0359/40-7662. (tv)

PRESTĂRI SERVICII

 Execut lucrări prin sudură,
porţi, garduri, balustrade. Tel.
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T. 4218)
 Predau engleză orice nivel
(examene, emigrare străinătate, adulţi sau copii, 0740/14-0090. (4708)
 Repar aragaze avantajos, la
domiciliul clientului, 0745/2243-73, 0259/41-61-62. (4552)
 Rezolv orice problemă de
calculator, rețea (WIFI) și
cablarea acestora. Telefon
0744/61.71.03.

ANGAJĂRI
 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)
Angajăm operatori producţie,
operatori logistică, ingineri, reglori, frezori, strungari, electricieni, sculeri matriţeri, lăcătuşi
mecanici. Tel. 0259/45-1026/239,
email:resurse.umane@uamt.ro.
 Angajăm ajutor în bucătărie, de preferinţă bărbat,
pentru sală de nunţi în Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/160.945.
 Restaurant în Oradea angajează bucătar. Tel.: 0769/048699.

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

S.C. Oradea Transport Local
S.A., str. Atelierelor 12, anunţă că
în data de 29 iunie 2017, începând
cu ora 12.00, va avea loc deschiderea plicurilor cu documentele
de caliﬁcare pentru licitaţia cu
strigare în vederea închirierii
unui spaţiu în Autogara Nufărul pentru amplasare ATM.
Detalii puteţi obţine consultând site-ul societăţii, urmărind
link-ul: http://www.otlra.ro/infoparteneri/anunturi , sau la sediul
societăţii, Biroul achiziţii. (483)
INFORMARE
Aceasta informare este efectuată de S.C. Miletera S.R.L.,
cu sediul în sat Poiana Tășad,
com. Copăcel, nr. 12, jud. Bihor
ce intenţionează sa solicite de la
A.N. Apele Române-Administraţia Bazinală de Apă Crişuri aviz
de gospodărire a apelor pentru
investiția: “Înﬁințare livadă de
măr ecologic, construire unitate
de procesare și împrejmuire, în
sat Păușa, comuna Nojorid, nr.
cadastrale 53099, 53096, 53113,
50504”.
Aceasta investiţie este nouă.
Ca rezultat al procesului de
producţie vor rezulta ape menajere uzate, care vor ﬁ vidanjate,
urmând a ﬁ epurate în stație de
epurare.
Aceasta solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modiﬁcările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului, după data de 26.06.2017. (486)

Companie angajează
spălător la vase.
C.V.-urile se vor putea depune pe str. Teatrului nr. 1-2, Oradea.
Informaţii la tel.
0767/87-75-04.

(456)

S.C. UAMT S.A., Oradea,
Str. Uzinelor, nr. 8, 410605, Bihor, Tel. 0259/45-10-26, 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, zincarenichelare”, 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)

S.C. OMER&GELU S.R.L
cu sediul în Oradea, Calea Aradului, nr. 4, bl. 3, sc. B, et. 5, ap.
39 angajează 1 spălător vitrine
şi geamuri, cod COR 912301.
Selecţia va avea loc pe baza
C.V.-urilor trimise până la data de
29.06.2017.

(488)

S.C. Oradea Transport Local
S.A. organizează selecţie pentru
angajarea unei persoane pentru postul de strungar universal - prelucrător prin aşchiere
(COR 722413) în cadrul Secţiei
1 Transport Electric.
Condiţii: caliﬁcarea şi minim
doi ani vechime în meserie şi,
minim, studii medii/şcoală profesională.
Persoanele interesate vor depune, până în 14 Iulie 2017, la secretariatul societăţii din Oradea, str.
Atelierelor 12, o cerere însoţită
de următoarele documente: copii
care să ateste caliﬁcarea în meserie, copii ale actelor de studii,
curriculum vitae.
(489)

Vă aşteptăm 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 16.00-18.00.

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.

