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. 1 CAMERĂ

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

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
 Vând apartament 2 camere,
tip X, str. Onisifor Ghibu. Tel.
0722/73-53-80. (6108)
 Vând apartament 2 camere,
semidecomandat, tip S, str. Iza
la parter. Informaţii 0744/6968-29, 0742/31-08-05. (6201)

CUMPĂR AP. 2 CAMERE
 Cumpăr urgent apartament
2 camere, conf. I. Tel. 0359/1955-27. (tv.)

VÂNZĂRI CASE ÎN ORADEA
 Vând gospodărie (casă şi
grădină), s.t. 5755 mp, cu toate utilităţile, str. Soﬁei, Oradea.
Informaţii, tel. 0722/25-29-06.
(6100)

Marţi, 22 august 2017

 Vând 5 holde teren în Livada
de Bihor. Tel. 0773/14-31-81.
(T. 6199)

ÎNCHIRIERI

 Dau în chirie apartament 1
cameră, pentru familie creştină, Ioşia. 0749/14-45-91.
 Dăm în chirie apartament 3
camere, str. Magheru 46, lângă
Hotel Dacia, pentru studenţi (e),
pe perioadă îndelungată. Tel.
0722/62-19-03 sau 0259/4125-02. (T.6154)

VÂNZĂRI DIVERSE

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

 De vânzare țigle Jimbolia și
coame. Te. 0259/41.30.20.

 Repar rolete, execut jaluzele,
plase de ţânţari, 0745/57-7390. (T. 683)

 Vând aparat aer condiționat
“Orion”, portabil, nou, 600 lei.
Tel. 0745/55-65- 97. (T. 698)

 Vând două maşini de cusut
Singer, una este industrială.
Tel. 0259/42-78-16. (tv)
 Vând set gătit elveţian, masă
demontabilă 8-10 persoane,
0359/43-72-84,
0770/10-2160. (T.5772)

 Electrice, sanitare, încălzire,
noi şi reparaţii. Tel. 0741/00-2663. (T. 5957)

 Dau în chirie apartament cu
2 camere, la parter, în Rogerius. Tel. 0723/16-33-31. (6198)

 Vând castraveţi amari, insulină vegetală. Tel. 0771/44-3713, 0768/73-05-25. (T.690)

 Predau engleză orice nivel
(experienţă 15 ani), examene,
emigrare. Tel. 0740/14-00-90.
(T. 6202)

ÎNCHIRIERI SPAŢII

CUMPĂR DIVERSE

ANGAJĂRI

 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.

 Han din Mădăras angajează
ospătari, bucătari, ajutori, muncitori necaliﬁcați. Tel. 0259/3734-81.

 Închiriez spaţiu comercial,
suprafaţă 50 mp, localitatea
Oşorhei (E60). Tel. 0770/2969-12. (6169)

VÂNZĂRI UTILAJE

 Vând tractor U 445 DT, 4x4.
Tel. 0758/77-33-43. (6184)

PIERDERI

 S.C. Diva Plast S.R.L., pierdut certiﬁcat de înregistrare
17329793, J05/532/2005 şi
certiﬁcatele constatoare. Le
declar nule. (6194)
 Pierdut certiﬁcat constatator, aparţinând S.C. Stupstudio
S.R.L., J05/2354/2005, CUI
18148175, eliberat de ORC Bihor. Îl declar nul. (6206)

 Achiziţionez tablouri, bibelouri, altele, 0743/75-81-64.
(5162)

 Cumpăr antichităţi, tablouri,
cărţi, mobilă, obiecte populare,
sticle de sifon. 0744/12-83-06.
(T.5955)

PRESTĂRI SERVICII


Renovez
fațade
și
acoperișuri, izolații, reparații
urgente, izolații, jgheaburi,
construcții, 0729/51-65-25. (T.
699)
 Execut tencuieli, gletuit, izolaţii polistiren, zugrăvit, podele
laminate, seriozitate maximă.
Tel. 0754/36-35-25. (T. 665)

 Angajăm menajeră în Londra, vârsta 30-50 ani. 004475-1542-1542, 0749/08-48-37.
(6165)
 Angajăm ajutor în bucătărie, de preferinţă bărbat,
pentru sală de nunţi în Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/160.945.
 Angajăm persoană pentru
operarea automatelor cafea.
Tel. 0726/71-37-29. (6203)

Vă aşteptăm şi în centru!

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.4243)
 Vând casă în Totoreni
cu 3.600 mp teren aferent.
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 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 982 mp, utilităţi, front
25 mp, utilităţi, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
 Vând teren 3520 mp, bun
pentru construcţii, împrejmuit,
acces la stradă. Tel. 0359/1955-27. (6193)

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.

 Restaurant în Oradea angajează bucătar. Tel.: 0769/048699.

MATRIMONIALE
 Tânără, simpatică ofer companie la domni peste 50 ani.
Tel. 0753/56-60-84. (T.5389)
 Băiat ofer masaj erotic femeilor peste 40 ani. Tel. 0754/7866-18. (T.6187)
Primăria Municipiului Oradea
organizează licitaţie publică deschisă cu strigare – Sesiunea a III-a
1. Informaţii privind concedentul:
Primăria Municipiului Oradea,
cu sediul în mun. Oradea - 410100,
P-ţa. Unirii nr. 1, jud. Bihor, Cod
ﬁscal: RO 35372589, tel: 0259/4088-12; 0259/43-70-00, int. 223; fax:
0259/43-62-76; E-mail: primarie@
oradea.ro; spatrimoniu@oradea.ro
2. Informaţii privind obiectul
licitaţiei:
Concesionarea unor parcele de
teren, cu suprafaţa de 250 mp ﬁecare, situate în municipiul Oradea,
zona Calea Clujului, Cartierul Tineretului, în vederea construirii de
locuinţe familiale.
3. Preţul de pornire (redevenţa) a
licitaţiei este de: 3,00 lei/mp/an.
4. Pasul de licitație: 0,5 lei.
5. Data limită de depunere a ofertelor: 11 septembrie 2017, ora 12.00.
6. Informaţii şi Documentaţia de
atribuire găsiţi accesând site-ul
www.oradea.ro, secţiunea Licitaţii.
(600)

Direcția Silvică Bihor,
Ocolul Silvic Remeți,
în calitate de titular, anunță
publicul interesat asupra elaborării alternativei ﬁnale a planului
,,Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Remeți, jud. Bihor
și ﬁnalizarea Raportului de
mediu”, care poate ﬁ consultat
la sediul Direcției Silvice Bihor,
din Oradea, str. Mihai Eminescu
nr. 15, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, și la sediul
A.P.M. Bihor, B-dul Dacia, nr.
25/A, de luni – vineri, între orele
9.00-14.00.
Comentariile publicului și propunerile scrise se primesc zilnic
la sediul A.P.M. BIHOR, tel.
0259/44-45-90, fax. 0259/40-6588, e-mail: oﬃce@apmbh.anpm.
ro și la sediul RNP ROMSILVA
D.S. Bihor tel. 0259/41-30-01,
fax. 0259/43-09-67, e-mail: oﬃce@oradea.rosilva.ro
(599)

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 august 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.

