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 AP. O CAMERĂ
 Vând apartament ultracentral
cu o cameră. Tel. 0722/810,719.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
 Vând apartament 2 camere, X mare, Războieni, etaj III,
36.000 euro. 0743/82-27-25.
(5063)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă Totoreni, 3600
mp teren aferent, 21.500 euro,

VÂNZĂRI SPAŢII

VÂNZĂRI MOBILĂ

 Vând urgent sală de evenimente şi 2 spaţii comerciale.
Cer şi ofer seriozitate. 0734/1883-58,
0034/698-335-134.
(5209)

 Vând canapea, fotolii, măsuţă. Tel. 0770/10-16-65. (tv)

VÂNZĂRI AUTO
 Vând autoturism Toyota Corola, 2006, 74.500 km. Tel.
0771/23-46-25. (T.5167)
 Vând Dacia 1310 şi remorcă
Padiş 500. Tel. 0771/23-46-25.
(T.5168)
 Vând Dacia Break 1310,
pentru Rabla. Tel. 0771/26-0559. (T.5181)
 Vând maşină Opel Astra G,
2001, culoare gri, stare foarte
bună. Ulei, ﬁltre, distribuţie recent schimbate. Taxă nerecuperată. Preţ 1.550 euro, negoc.
Tel.: 0746/15-85-30.

PIERDERI
 Pierdut legitimaţie CFR pe
numele Demian Adeline. O declar nulă.

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, str. Zaharia Macovei. Informaţii la telefon 0744/29-71-69.
 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

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând cazane de pălincă noi,
sau la comandă, 0745/55-0570. (5041)
 Vând avantajos mobilă, tv
color, covoare, cuverturi, saci
dormit, aragaz portabil cu două
butelii, cafetieră-ﬁltru cu ﬁltre
rezervă, rame pentru tablouri,
geamantane cu role, cizme
cauciuc din Germania. Tel.
0765/66-85-86. (5124)
 Vând centrală peleţi Milena
34 kw, puţin folosită, 0722/6288-68. (T.5120)

Vând țiglă “Leu”. Pentru detalii sunați la nr. de tel.
0771329509, după ora 18.00.

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.)

CUMPĂR DIVERSE
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03. (tv)
 Achiziţionez tablouri, bibelouri, altele, 0743/75-81-64.
(5162)
 Cumpărăm pene noi şi vechi
şi nuci în coajă. Tel. 0753/5006-98. (T.5158)

 Vând teren, str. Petru Hristo-

 Repar rolete, jaluzele, plase de ţânţari şi execut. Tel.
0745/57-73-90. (T.5050)
 Pietrar pavez garduri, curţi.
Acoperişuri, reparaţii, tencuieli. Vând ţiglă. 0744/11-71-11.
(T.560)
 P.F.A. Fac transporturi
până la 2 tone, nebasculabil,
0771/26-05-59. (T.5182)
 Rezolv orice problemă de
calculator, rețea (WIFI) și
cablarea acestora. Telefon
0744/61.71.03.

ANGAJĂRI
 Angajez vânzătoare legumefructe în piaţa mare. Rog seriozitate. 0746/94-73-74. (tv.)
 Angajez menajeră cu permis
de conducere. 0723/65-25-26,
0771/66-12-94. (4951)
 Restaurant Autoservire angajează spălătoreasă de vase.
Tel. 0756/83-30-31. (5195)
 Angajăm operatori producţie, operatori logistică, ingineri,
reglori, frezori, strungari, electricieni, sculeri matriţeri, lăcătuşi mecanici. Tel. 0259/4510-26/239,
email:resurse.
umane@uamt.ro.
 S.C. angajează ﬁerari şi dulgheri. Relaţii la tel. 0725/70-6162, str. Tudor Vladimirescu nr.
84, Oradea. (4340)

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)

Societatea TERMOFICARE
ORADEA S.A.,
cu sediul în Oradea, str. Jean
Calvin nr. 5, angajează pe perioadă determinată:
* instalator (5 posturi).
Condiţii de participare:
- studii medii de specialitate,
- adeverinţă medicală de la medicul de familie că este apt medical, pentru postul solicitat, valabilă la data prezentării.
Cererile însoţite de actele solicitate vor ﬁ depuse la sediul societăţii, până la data de 14.07.2017.
Numai persoanele selectate vor
ﬁ contactate.
Informaţii suplimentare, la
tel. 0359/40-95-11, int. 127.
(516)

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!

 Angajăm personal cu studii în domeniul social (îngrijire
copii). Tel. 0752/37-69-55 sau
0746/16-72-44. (5163)
 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 ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.5090)

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.

Cu 15 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

0751/24-67-80. (tv)
25 mp, 55.000 euro, 0751/24-

PRESTĂRI SERVICII

S.C. AGROCONSTRUCT
CRIŞANA S.R.L.,
cu sediul în com. Ciumeghiu
nr. 749, jud. Bihor, titular al proiectului: „Construire Fabrică de
Nutreţuri Combinate şi dotare
cu utilaje agricole”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Bihor: nu se supune
evaluării asupra mediului şi nu
se supune evaluării adecvate, în
cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi
de evaluare adecvată, pentru proiectul „Construire Fabrică de
Nutreţuri Combinate şi dotare
cu utilaje agricole”, propus a ﬁ
amplasat în loc. Avram Iancu, nr.
cad 51662, jud. Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot ﬁ consultate la sediul
autorităţii competente pentru
protecţia mediului Oradea, Bdul Dacia, nr. 25/A, în zilele de
luni-vineri, între orele 9.00-14.00,
precum şi la următoarea adresă
de internet: www.apmbh.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării
prezentului anunţ.
(515)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

for, toate utilităţile, 55.000 euro,
 Vând 982 mp, utilităţi, front

Luni, 10 iulie 2017

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 iulie 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.



67-80. (tv)

ÎNCHIRIERI
 Închiriez garsonieră mobilată
şi utilată, situată în Rogerius.
Tel. 0744/58-68-51. (T.561)
 Caut garsonieră ieftină pen-

TALON ANUNŢ
Numele şi prenumele____________________________________________Telefon______________________________
_______

TEXT ANUNŢ (max. 10 cuvinte) __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________Zile apariție___________________________

tru chirie, Rogerius, etaj I-II,



Pentru anunţuri care conţin mai mult de 10 cuvinte se poate utiliza un număr corespunzător de taloane.

0736/08-95-64. (tv)



Anunţurile funerare (decese, comemorări) nu fac obiectul acestui talon.

