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 2 camere,
semidecomandat, tip S, str. Iza
la parter. Informaţii 0744/6968-29, 0742/31-08-05. (6201)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

 Vând casă în Tinca, aproape
de Criş. Tel. 0748/61-07-37. (tv.)
 Vând casă în comuna Sârbi, nr. 170. Tel. 0758/29-74-91.
(5731)
S.C. COMPANIA DE APĂ
ORADEA S.A.
aduce la cunoştinţa consumatorilor de pe raza localităţilor Băile Felix
şi Cordău că, în noaptea zilei de luni
spe marţi 28.08.2017 / 29.08.2017,
în intervalul orar 23.00 - 03.00, furnizarea apei potabile se va întrerupe
total. Întreruperea alimentării cu apă
potabilă se datorează lucrărilor de intercalare a unei noi reţele de alimentare cu apă în localitatea Băile Felix,
lucrare executată de către antreprenorul S.C. AQUARANIA S.R.L.
Rugăm consumatorii să îşi asigure
rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru
inconvenientele provocate, iar la repunerea în funcţiune a serviciului de
alimentare cu apă, pot să apară deﬁcienţe în parametrii de furnizare şi
de calitate ai apei.
Pentru a putea acţiona prompt şi
eﬁcient în situaţia în care apa rece
furnizată va avea caracteristici de
calitate neconforme, vă rugăm să
anunţaţi telefonic Dispeceratul central al companiei la numerele de telefon: 0259-430.928 sau 0359 - 410.
203, program permanent.
Conducerea S.C. COMPANIA
DE APĂ ORADEA S.A.
(608)

ANUNŢ PUBLIC al deciziei
de încadrare PUZ fără evaluare de mediu
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bihor anunţă publicul
interesat despre decizia etapei
de încadrare conform H.G. nr.
1076/2004: PUZ – CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE
ZONALĂ, COMUNA VÎRCIOROG, JUDEȚUL BIHOR, titular
UAT COMUNA VÎRCIOROG,
nu necesită evaluare de mediu,
urmând a ﬁ supus procedurii de
adoptare fără aviz de mediu.
Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia
etapei de încadrare se depun în
scris la Agenţia Pentru Protecţia
Mediului Bihor, Oradea, B-dul.
Dacia, nr. 25/A, telefon 0259/4445-90, fax 0259/40-65-88, e-mail:
ofﬁce@apmbh.anpm.ro. în zilele
de luni-vineri, între orele 9.0014.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data anunţului.
(607)

Vineri, 25 august 2017

 Vând casă în Peștiș nr. 164
și 0,50 ari teren în Aleșd pe
str. Dâmboviței la capăt și 0,50
ari teren în Peștiș pe Valea de
Șinteu la capăt. 0751/89-42-00.

 S.C. Hospes S.R.L. pierdut
carte intervenţie şi registru special pentru Activa Royal-EJ AC
404816. Le declar nule. (6256)

 Vând casă în Totoreni,
cu 3600 mp teren, centru.
0770/16-12-82. (tv.)

VÂNZĂRI DIVERSE

VÂNZĂRI TEREN
 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 5 holde teren în Livada
de Bihor. Tel. 0773/14-31-81.
(T. 6199)
 Vând teren Coada Lacului, suprafaţă 1000 mp. Tel.
0742/94-22-76. (6260)

VÂNZĂRI AUTO
 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.

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

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

PIERDERI
 Pierdut atestat profesional
de marfă, pe numele Bonce
Alin, eliberat de ARR Bihor. Îl
declar nul. (6255)

 Vând țiglă Jimbolia și coame. Tel. 0259/41.30.20. 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)
 Vând castraveţi amari, insulină vegetală. Tel. 0771/44-3713, 0768/73-05-25. (T.690)
 Vând fotoliu pat, nou, (90
cm lăţime). Tel. 0729/47-65-15.
(T.6229)
 Vând porumb. 0259/45-2947. (6243)
 Vând pat Ceragem (pat masaj), în stare foarte bună. Tel.
0743/21-58-56. (6196)
 Vând congelator „Arctic” cu 5
sertare, 100 lei, frigider „Arctic”
mediu, 100 lei, drujbă electrică,
rusească, 150 lei. Tel. 0359/1716-08. (6244)
 Vând mobilă veche, dulap,
vitrină, canapea, tv, dulap nou.
0753/79-90-34. (T.6254)

CUMPĂR DIVERSE
 Achiziţionez tablouri, bibelouri, altele, 0743/75-81-64.
(5162)
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.
 Cumpăr antichităţi, tablouri,
cărţi, mobilă, obiecte populare,
sticle de sifon. 0744/12-83-06.
(T.5955)

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.

 Cumpărăm pene vechi şi noi
şi nuci în coajă. Tel. 0753/5006-98. (T.5903)

PRESTĂRI SERVICII
 Reparaţii acoperişuri, faţade,
tencuieli normale, decorative.
Pietrar plachez, pavez. Tel.
0744/11-71-11. (T. 6263)
 Execut tencuieli, gletuit, izolaţii polistiren, zugrăvit, podele
laminate, seriozitate maximă.
Tel. 0754/36-35-25. (T. 665)
 Renovez faţade şi acoperişuri, reparaţii urgente, izolaţii,
jgheaburi, construcţii. 0729/5165-25. (T.699)
 Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0259/41-61-62, 0745/22-43-73.
(6091)
 Rezolv orice problemă de
calculator, rețea (WIFI) și
cablarea acestora. Telefon
0744/61.71.03.

ANGAJĂRI
 Societate comercială angajează şofer mare tonaj şi mecanici. Relaţii la tel. 0725/70-6162, str. Tudor Vladimirescu, nr.
84, Oradea. (5619)
 S.C. angajează stivuitorit cu
atestat și experiență. Informații
la tel: 0734/66-77-77.
 Angajez femei pentru plăcintărie cu normă întreagă. Tel.
0745/32-02-44. (6266)
 Restaurant în Oradea angajează bucătar. Tel.: 0769/048699.
 Angajăm ajutor în bucătărie, de preferinţă bărbat,
pentru sală de nunţi în Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/160.945.

MATRIMONIALE
 Tânără, simpatică ofer companie la domni peste 50 ani.
Tel. 0753/56-60-84. (5921)
 Domn, 56 ani, doresc să cunosc o doamnă. Tel. 0747/9795-05. (6246)

Notiﬁcări de deschidere procedură
prevăzute de Legea 85/14, cu termene
limită pentru depunerea declaraţiilor
de creanţă: ATELIER MOSSA SRL,
CUI 33890797, dosar 5004/111/2017,
termen: 03.10.17; TEOTONI SRL, CUI
29485338, dosar 4878/111/2017, termen:
25.09.17. Cererile de creanţă se vor depune la Tribunalul Bihor în 2 exemplare cu
documentele justiﬁcative.
(605)

Anunţ public privind decizia
etapei de încadrare
S.C. TRANSGEX S.A.
S.C. TRANSGEX S.A., titular
al proiectului:
,,Creşterea producţiei de apă
geotermală în municipiul Beiuş prin săparea unei noi sonde
de producţie şi interconectarea acesteia la magistrala de
transport apă geotermală str.
N Cristescu intersecţie str. Gen.
L. Mociulski”,
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bihor: nu
se supune evaluării impactului
asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului de mediului şi de evaluare
adecvată, pentru proiectul cu titlu
de mai sus, propus a ﬁ amplasat în
parcela cu nr. cadastral 103816 la
ieşirea din Beiuş pe partea dreaptă a DJ 764 A.
Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează
pot ﬁ consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia
mediului Oradea, Bd. 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.
(606)
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.

