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. 2 CAMERE

 Vând apartament ultracentral
cu o cameră. Tel. 0722/810,719.
 Vând locuinţă cu 2 camere,

Miercuri, 26 iulie 2017

 Vând teren, str. Petru Hristofor, toate utilităţile, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
 Vând 982 mp, utilităţi, front
25 mp, 55.000 euro, 0751/2467-80. (tv)

ÎNCHIRIERI
 Caut chirie pe termen lung,
apartament 1-2 camere, nemobilat, preferabil Nufărul,
spre capăt. 0731/89-09-35,
0770/88-92-36. (tv)
 Închiriez garsonieră mobilată
şi utilată, situată în Rogerius.
Tel. 0744/58-68-51. (T.561)

mobilată, la etajul I, aproape

ÎNCHIRIERI SPAŢII

de centrul civic nou! Telefon

 Dau în chirie restaurant
250 mp, autorizat, 4 euro/mp.
0744/30-35-16. (T.5360)

mobil: 0049/176-472-142-69.

VÂNZĂRI CASE ORADEA

VÂNZĂRI AUTO

 Vând casă Oradea, central.
0745/86-74-00. (5559)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.4243)
 Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie la cheie, Budureasa,
0741/21-47-34. (tv)
 Vând casă în Ginta-Rohani
aproape de Criş, 9 ari, 2 camere mobilate, bucătărie, baie,
imediat ocupabilă. Asigurat tot
confortul. Tel. 0770/13-66-79.
(5562)
 Vând casă cu grădină, Cristur nr. 126, com. Abrămuţ,
0259/36-32-79. (T.5545)

VÂNZĂRI CASE UNGARIA

(T.5586)

VÂNZĂRI TEREN
 Vând 15 ari loc de casă în
Podgoria şi 15 ari loc de casă,
pe str. Făcliei, 0774/62-91-45.

mp total (3 parcele una lângă
alta), extravilan, cu utilităţi în

0720/19-35-82. (tv.)
 Vând teren intravilan, 1.300
mp, str. Făcliei. 0742/92-25-69.
(T.5326)
 Vând teren intravilan Alparea, cartierul nou, 1142 mp.
0753/81-37-23. (T.5327)

699.

 Cumpăr antichităţi, tablouri,

84. (T.5439)

 Angajăm ajutor în bucă-

cărţi, mobilă, obiecte populare,

 Repar rolete, execut plase de

tărie,

sticle de sifon. 0744/12-83-06.

ţânţari, jaluzele. 0745/57-73-

pentru sală de nunţi în Băi-

(T.5263)

90. (T.611)

le Felix. Informaţii la telefon

 Cumpăr loc de veci, nefolo-

 Spăl, curăţ vitrine, geamuri

0744/160.945.

pentru ﬁrme şi case, 0730/24-

 Firmă de construcţii străină

sit, în Cimitirul Municipal. Tel.
0770/19-32-46. (tv)

22-28. (T.612)
 Execut ﬁnisaje interior-exte-

AFACERI
 Renovez acoperişuri, plachez, pavez, piatră, tencuieli
decorative. Vând ţiglă Leu.
0744/11-71-11. (5553)

rior, înaltă calitate, preţuri avantajoase. 0751/35-42-06. (tv)
 Electrice, sanitare, încălzire,
noi şi reparaţii. Tel. 0741/00-2663. (T.5584)

PRESTĂRI SERVICII
 Repar aragaze avantajos
la

domiciliul

clientului.

0359/43-72-

Tel.

0259/41-61-62, 0745/22-43-73.


marfă

Angajăm
depozit

ulei

tate completă. Tel. 0740/14-46-

cent schimbate. Taxă nerecu-

72. (5272)

 Angajăm personal

perată. Preţ 1.550 euro, negoc.

 Rezolv orice problemă de
calculator, rețea (WIFI) și
cablarea acestora. Telefon
0744/61.71.03.

Tel.: 0746/15-85-30.
 Vând Aro 243, stare de funcţionare, motor Braşov, preţ
4.000 lei. Tel. 0727/36-40-35.
(5563)

Detalii

la

pentru servicii de
curăţenie la agenţiile BRD Oradea. Tel.
0799/01-18-75.

preferinţă

bărbat,

angajează ingineri construcţii civile, experienţă minimă,
cunoscători limba maghiară,
pentru lucrări execuţie şantiere
la Budapesta – Ungaria, condiţii avantajoase, seriozitate.

MATRIMONIALE

manipulant
vege-

tal uzat. Salar 1500 lei în
mână.

de

0722/39-50-26.

ANGAJĂRI

bună. Ulei, ﬁltre, distribuţie re-

telefon

 Simpatică ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.5389)

Notiﬁcări de deschidere procedură prev. de L. 85/14,
cu termene limită pt. depunerea declaraţiilor de creanţă:
BIASEMPRE SRL, CUI 30814450, dosar 4220/111/2017,
termen: 14.08.17, RADU&SEBI TRANSPORT SRL,
CUI 14333552, dosar 4495/111/2017, termen: 28.08.17,
ZOTRANS EXPRES SRL, CUI 18601747, dosar
3231/111/2017, termen: 30.06.17, Cererile de creanţă se vor
depune la Tribunalul Bihor în 2 exemplare cu documentele
justiﬁcative.
(557)

Vă aşteptăm şi în centru!

PIERDERI
 Societatea Agroind Cauaceu S.A., cu sediul în Cauaceu, Şos. Oradea Marghita, km
16, jud. Bihor, având CUI RO
113301 declară pierderea Declaraţiei model 2, nr. 15129 din
08.05.2006 şi a Declaraţiei model 2, nr. 12849 din 13.04.2007.
Le declarăm nule. (5588)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând centrală peleţi 34 kw,
preţ negociabil, 0722/31-3309; 0742/13-96-57. (5527)
 Vând circular pentru tăiat
lemne de foc, cuşti pentru iepuri, 0752/95-03-85. (5516)

CUMPĂR DIVERSE
 Cumpărăm pene noi şi vechi
şi nuci în coajă. Tel. 0753/5006-98. (T.5158)

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 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.



prafaţă teren 1980 mp, ideal
pentru construcţie pensiune.

0770/10-21-60,

0786/92-91-11. (5568)

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

cu fundaţie casă şi utilităţi, su-

(5162)

 Înﬁinţări ﬁrme, P.F., contabili-

intravilan, zonă construcţii noi.

şad, Bihor, la 20 km de Oradea,

jează bucătar. Tel.: 0769/048-

0743/75-81-64.

2001, culoare gri, stare foarte

zonă, posibilităţi de trecere în

 Vând teren intravilan, în Tă-

 Restaurant în Oradea anga-

încălzire, Henco, cupru, PPR,

altele,

(5434)

(tv.)
 Vând teren Paleu, 1.547

 Instalator autorizat sanitare,

louri,

 Vând maşină Opel Astra G,

 Vând casă cu grădină, 15 km
de vama Borş. 0770/15-25-80.

 Achiziţionez tablouri, bibe-

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.

