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În atenţia cititorilor
din Salonta!

 Vând casă în Miersig, cu grădină 5.000 mp. Tel. 0740/5799-55. (tv)

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.

 Vând casă, gradină 24 ari, în
satul Căuaşd. Tel. 0770/11-9028. (tv.)

VÂNZĂRI AP. 1 CAMERĂ

VÂNZĂRI TERENURI

 Vând apartament o cameră, parter, 36 mp, mobilat,
modiﬁcat, geamuri termopan,
Sînmartin. Informaţii, telefon
0746/62-88-29. (tv)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

 Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie, terasă, la cheie, Budureasa. 0741/21-47-34. (tv.)
 Vând casă, 13 ari vie,
pomi, localitatea Spinuş. Tel.
0770/14-40-20. (T.1253)
 Vând 576 mp loc casă, Sântandrei, curent, drum pietruit,
8.600 euro, 0741/34-05-87. (tv)
 Vând 15 ari loc de casă în
Podgoria şi 15 ari loc de casă,
pe str. Făcliei, 0774/62-91-45,
0770/12-34-60. (tv.)

 S.C. Intertour Transit S.R.L.
cu sediul în Oradea, având CUI
RO 17988085, J05/1992/2005,
declară pierdute următoarele:
carte de intervenţie şi registru
special pentru casă de marcat
tip EURO 500 T Handy seria
XIJ00186M. (1247)
 S.C. Polimed Bălaj & Filip
Prest, cu sediul în Oradea, str.
Nicolae Jiga 30, având CUI
2719917, J05/955/1992, declară pierdută cartea de intervenţie pentru casă de marcat Optima CR 300M, seria 5053081,
PC, 700 PLU. (1249)
 Pierdut certiﬁcat constatator
aparţinând II Jugan I. Nicuşor, loc. Ştei, oraş Ştei, pentru
punctul de lucru din Ştei, str.
Petrileni nr. 2, jud. Bihor, CUI
27418707, F5/2005/2010, eliberat de ORC Bihor. Îl declar
nul. (1251)

 Vând apartament 2 camere,
Rezidenţial Prima Nufărul, bloc
nou, s.u. 61 mp, mobilat complet, 51.000 euro. 0752/19-3582. (tv.)

 Vând teren Paleu, 1.547 mp
total (3 parcele una lângă alta),
extravilan, cu utilităţi în zonă,
posibilitatea de trecere în intravilan, zonă construcţii noi.
0720/19-35-82. (tv.)

 Vând apartament 2 camere, tip T, et. IV, în zona Velenţa, complet renovat, mobilat
şi modiﬁcat, 28.500 euro. Tel.
0771/29-56-27. (5914)

 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.)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

 Vând teren Paleu, 17.000
mp, curent, apă. Tel. 0744/5843-05. (T.1162)

 Vând iepuri de rasă mare, 15
lei/kg, viu. Tel. 0770/73-76-09.
(1226)

 Vând 4.300 mp teren, între
Sînmartin-Cihei, str. Decebal.
0770/15-31-01. (T.1236)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând apartament 3 camere,
et. 4/4, zona Nufărul, exclus a.i.
Tel. 0770/28-88-88. (T. 96)

VÂNZĂRI AP. LA CASĂ
 Vând apartament mare
cu demisol, et. I, în casă, 1
Decembrie,
0744/31-12-64.
(T.1068)
 Vând apartament 1 cameră
la casă, Oradea, gaz, 17.500
euro, 0745/28-95-51. (T.1097)

ÎNCHIRIERI
 Caut garsonieră la parter cu
50 euro/lună chiria. 0771/5871-62. (tv.)
 Dau în chirie apartament 3
camere, str. Dragoș Vodă. Tel.
0745/31-24-91. (5951)

PIERDERI

 Vând apartament 2 camere,
demisol, la casă, Oradea, str.
Republicii, preț negociabil. Tel.
0752/20-98-92. (T.5953)

 S.C. Mant Land S.R.L., CUI
16522388,
J05/1116/2004,
pierdut certiﬁcat constatator nr.
33048/2014, eliberat de O.R.C.
Bihor. Îl declar nul. (1235)

CUMPĂRĂRI APARTAMENT

 S.C. Tachonan Service
S.R.L. cu sediul în Oradea,
având CUI RO 8893970,
J05/1213/1996, declară pierdute următoarele: carte de intervenţie şi registru special pentru
casă de marcat tip ELKA 2000
EJ, seria VF 302404. (1246)

 Cumpăr apartament 3 camere, etaj I-II, ofer 36.000 euro.
Exclus agenţii imobiliare. Tel.
0771/50-42-18. (1011)

VÂNZĂRI CASE ORADEA
 Vând casă mare Oradea,
zona Horea, 2 corpuri de clădiri, mansardă neterminată,
curte mare, garaj, pivniţă, încălzire centrală, bună şi pentru
activităţi private. Tel. 0721/1178-55. (697)
 Vând casă Ioşia, preţ 44.500
euro şi sobe de teracotă demontate. Tel. 0744/77-49-13.
(851)

VÂNZARE CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă în Tinca, lângă
Criş sau schimb cu apartament
în Oradea. Tel. 0748/61-07-37.
(tv.)

 Pierdut certiﬁcat de înregistrare, eliberat de ORC Bihor, pentru Zihli SRL Curtuişeni, având CUI 18999023,
J5/1805/2006, anexa la certiﬁcatul de înregistrare şi certiﬁcate constatatoare. Le declar
nule. (1250)

VÂNZĂRI ANIMALE

 Vând presă struguri. Tel.
0771/70-46-32. (T.1186)
 Vând 2 maşini de cusut Singer, din care 1 pentru piele, cu
motor trifazic. Tel. 0359/43-3682, seara. (tv)
 Vând sobă teracotă, tip cizmă, cu plită, pentru bucătărie.
Tel. 0259/31-94-59. (1208)
 Vând televizor marcă japoneză cu diagonala de 37 cm,
funcţional, preţ 100 lei, negociabil. Tel. 0770/10-41-27. (1227)
 Vând sistem de gătit, import,
masă curbată 10-12 persoane,
0359/43-72-84,
0770/10-2160. (T.804)
 Vând aparat sudură şi robot
pornire, canapea 2 persoane,
4 scaune plastic+masă, sifon
inox, chiuvetă inox cu baterie,
canistră, ţeavă oţel 12 metri.
0770/15-28-32. (1056)

Anunţuri
rapide prin
SMS!
Sms 1361 = 3 apariţii în CRIŞANA şi postare gratis pe www.smsmagazin.
ro şi www.m.smsmagazin.ro .
Preţ/sms = 3 euro + TVA (Orange, Vodafone, Cosmote).
Text sms: BHCR # urmat de 10 cuvinte text anunţ fără diacritice.

Sms 7474 = 5 apariţii consecutive în CRIŞANA şi postare gratis pe
www.smsmagazin.ro şi www.m.smsmagazin.ro.
Preţ/sms = 5,10 euro + TVA (Orange, Vodafone, Cosmote).
Text sms: BHCR # urmat de 10 cuvinte text anunţ fără diacritice.

 Vând dulap Bonantza, boiler
50 litri, 2 canapele noi, Beiuş.
0745/78-47-55. (T.1194)
 Vând geam dublu, cu rolete,
faianţă 10 lei/mp. Tel. 0359/1753-31. (tv)
 Vând cuptor electric încorporabil+plită Siemens, 450 lei,
garanție, 0770/69-79-35. (tv)

VÂNZĂRI MOTOCICLETE
 Vând/schimb motocicletă
Suzuki GSX600F, înmatriculată, an 2000. Tel. 0770/69-7935. (T.5946)

VÂNZĂRI MOBILIER
 Vând canapea extensibilă, 3 locuri, stare foarte bună,
preţ 700 lei negociabil. Tel.
0771/48-34-78. (7309)

CUMPĂRĂRI
 Achiziţionez tablouri, realizate de pictori români şi maghiari.
Tel. 0743/75-81-64. (T. 1028)
 Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-8306. (T.820)

DIVERSE
 Serată pentru oamenii singuri, grup Cluj şi Oradea, sâmbătă, 1 octombrie 2016, ora
20.00. Informaţii, tel. 0741/0466-21. (T. 826)

PRESTĂRI SERVICII
 Zugrăvesc, 170 lei/cameră.
Tel. 0751/97-53-31. (T. 1064)

 Consultanţă pentru afaceri,
management, proiectarea metodelor sau procedurilor contabile, proceduri de control
bugetar, organizare eﬁcientă,
control, conform codului CAEN
7022. Tel. 0723/81-67-34. (408)
 Repar rolete, execut jaluzele,
plase de ţânţari. 0745/57-7390. (T.1160)
 Asistentă medicală pensionară fac injecţii la domiciliul
bolnavului. Tel. 0770/51-47-74.
(tv.)
 Instalator. 0743/19-43-26.
(tv)
 Societate comercială, confecţionează geamuri, uşi, interioare-exterioare din lemn stratiﬁcat sau termopane plastic.
De asemenea confecţionează
tot felul de uşi şi geamuri lemn
stratiﬁcat sau plastic, reducere
5%. Tel. 0754/66-72-91, orele
6.00-22.00. (1069)
 Acum, curăţ teracote-coşuri
fum, reparaţii faţade şi acoperişuri. 0744/11-71-11. (1058)
 Autorizat instalaţii sanitare,
încălzire, montat cazane, boilere, hidrofoare. Tel. 0770/1021-60, 0359/43-72-84. (T.802)
 Meseriaş execut lucrări de
sudură, inclusiv balcoane,
porţi, balustrade. 0770/10-2160, 0359/43-72-84. (T.803)
 Electrice, sanitare, încălzire,
noi şi reparaţii, lucrări diverse.
Tel. 0741/00-26-63. (T.1073)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 10 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări, 10 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l pe care tu le alegi.
publici în luna septembrie în cotidianul „Crişana”. 

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.

