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. LA CASĂ

 Vând urgent apartament o
cameră, lux, totul nou, în curte comună, mobilat parţial,
str. Andrei Mureşanu, imediat
ocupabil. Preţ 27.500 euro negociabil. Tel. 0359/23-29-34.
(6734)

VÂNZARE CASE ÎN ORADEA

 Vând casă P+2, pretabil locuinţă, sediu, etc., 170.000 euro.
Tel. 0724/07-30-15. (6763)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

 Vând casă în Tinca, aproape
de Criş. Tel. 0748/61-07-37. (tv.)
 Vând casă în Sânnicolau
Român. Tel. 0772/05-47-93.
(6700)
 Vând casă în comuna Sârbi, nr. 170. Tel. 0758/29-74-91.
(5731)
 Vând casă Rotăreşti, 4 camere, bucătărie, baie, grădină,
anexe. 0744/68-60-23. (tv)
 Vând casă Totoreni, comuna Tărcaia, 3600 mp teren.
0770/16-12-82. (tv)

VÂNZĂRI CASE ÎN UNGARIA

 Vând case în Mezosas-Ungaria şi Bihortorda, 3500 euro.
0745/26-36-16. (6736)

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 teren, str. Petru Hristofor, toate utilităţile, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
 Vând 982 mp, front 25 mp,
utilităţi, 55.000 euro, 0751/2467-80. (tv)
 Vând 1000 mp teren intravilan, cu utilităţi, la intrare în
Betﬁa, lângă satul Haieu, preţ
negociabil. Tel. 0722/25-55-21.
(6745)

ÎNCHIRIERI

 Dau în chirie apartament
pentru studenţi, mobilat. Tel.
0746/24-78-32. (T.6663)
 Închiriez apartament 2 camere, în spate la Şcoala D. Cantemir, 250 euro. Tel. 0743/11-7643. (6699)
 Dau în chirie apartament
cu o cameră, în zona Olosig,
0359/44-56-48. (769)
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VÂNZĂRI SPAŢII

 Vând spaţiu comercial în
Oradea, central, S.M. Klein, 60
mp, 35.000 euro. 0721/32-0464. (6451)

VÂNZĂRI AUTO

 Vând Dacia Break 1310, pentru Rabla. 0771/26-05-59. (T.
6489)
 Vând Dacia Logan 1,4, de
5 ani, 30.000 km la bord. Tel.
0259/41-12-79. (6717)

PIERDERI

 Pierdut certiﬁcat de înregistrare (CUI) al ﬁrmei SC Construcţii Copăcel SRL, CUI RO
26684980, eliberat de ORC Bihor. Îl declar nul. (6744)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând struguri pentru vin, neculeşi. Tel. 0259/43-09-40. (tv)
 Vând set gătit elveţian, masă
demontabilă 8-10 persoane.
0359/43-72-84,
0770/10-2160. (T.6473)
 Vând 300 kg struguri albi
amestec şi 500 kg Fetească Regală, pentru vin. Tel.
0742/61-69-20. (6687)
 Vând castraveţi amari-insulină vegetală. Tel. 0768/73-0525 sau 0771/44-37-13. (758)
 Vând circular tăiat lemne de
foc, cuști metalice pentru iepuri, 0752/95-03-85. (770)
 Vând pianină fabricată pentru export, placă bronz, stare
bună, 0758/34-27-49. (767)
 Vând mobilă bucătărie, vană
fontă şi sobe teracotă, noi. Tel.
0259/41-40-19. (6731)
 Vând sobă de teracotă. Tel.
0752/06-27-54. (6743)
 Vând presă de struguri, veche. 0748/11-69-77, după ora
20.00. (6757)
 Vând centrală Protherm,
stare funcțională perfectă 46
kw, pe ardere atmosferică, 10
elemenți fontă, cameră ardere mare (aproximativ 1 m), pe
combustibil lemn și cărbune.
Tel. 0722/76-68-77. (768)
 Vând mobilier și uși din lemn
simple și duble. Informații, tel.
0724/49-21-73. (772)

CUMPĂR DIVERSE

 Achiziţionez tablouri, bibelouri, altele. 0743/75-81-64.
(5162)
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03. (tv)
 Cumpăr antichităţi, tablouri,
cărţi, mobilă, obiecte populare,
sticle de sifon. 0744/12-83-06.
(T.6534)

 Cumpăr pene vechi şi noi.
Tel. 0753/50-06-98. (T.6671)

PRESTĂRI SERVICII

 Înﬁinţare/modiﬁcare ﬁrme.
Tel. 0744/84-00-44.
 Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0259/41-61-62, 0745/22-43-73.
(6728)
 Transport nisip, pietriş, balast, mărgăritar, pământ de
gazon, moloz, 0740/45-16-15.
(6458)
 Instalaţii electrice noi şi reparaţii. Tel. 0741/00-26-63.
(T.6685)
 Executăm orice lucrări de
construcţie, reducere 15%.
0752/67-92-72. (740)
 Renovez fațade, acoperișuri,
jgheaburi, garduri, foișoare,
reparații construcții. 0729/5165-25. (744)
 Acoperișuri, reparații, prețuri
mici, țiglă, reducere 15 %, deplasări județ. 0756/86-92-56.
(745)
 Execut acoperișuri țiglă metalică/ceramică,
dulgherie,
reparații și la blocuri. 0728//6972-93. (746)
 Repar rolete, jaluzele, plase de
țânțari, pervaze, recondiționez/
execut. 0745/57-73-90. (T.760)
 Instalator autorizat sanitare,
încălzire, Henco, cupru, PPR.
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T.6474)
 Curăţăm/vopsim haine de
piele, calitate. Str. Republicii nr.
47. (T.6729)

ANGAJĂRI

 ANGAJĂM PERSONAL
PENTRU SERVICII DE CURĂŢENIE LA AGENŢIILE BRD
ORADEA. TEL. 0799/01-1875.
 Angajez şofer pe dubiţă de
3,5 tone, pe comunitate, 35
euro/zi. Tel. 0748/99-80-24.
(6549)
 Societatea angajează stivuitorist cu experienţă şi atestat.
Informaţii tel. 0734/66-77-77.
 Societate angajează şofer
cu experienţă pentru transport
intern şi intracomunitar. Informaţii tel. 0726/28-70-15.
 Angajez tractorişti, mecanici
agricoli. Tel. 0726/34-31-13.
(6648)
 Angajăm şofer distribuţie
paniﬁcaţie.
0740/15-35-65.
(6689)

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

MATRIMONIALE

 Băiat ofer masaj erotic femeilor peste 40 ani. Tel. 0754/7866-18. (T.6596)

Companie
angajează
* zugrav - ﬁnisor, instalator,
şofer cat. B şi şofer cat. B+C,
salariu atractiv.
Informaţii, la tel: 0767/8775-04, între orele 8.00-18.00.
(623)
NUTRIENTUL PALOTA,
PROCESATOR DE CEREALE ŞI MEMBRU O.I.P.A.,
ACHIZIȚIONEAZĂ PORUMB
ŞI SOIA BOABE LA BAZELE DIN JUDEŢUL BIHOR,
ÎN FIECARE ZI ÎNTRE ORELE 8.00-19.00. INFORMAŢII TELEFON
0259/47-1811 SAU 0725/20-09-60.
(648)
UAMT

angajează operatori presaj-sudură/montaj, inspectori calitate,
responsabili proces, ingineri proiectanţi, reglori, sculeri matriţeri, electricieni, strungari, achizitor, metrolog, operator măsurători 3D, laborant
încercări ﬁzico-mecanice.
Informaţii, la 0259/45-10-26,
0785/50-00-14, e-mail: resurse.umane@uamt.ro
(604)
Primăria comunei Remetea,
cu sediul în comuna Remetea nr.
299, judeţul Bihor, organizează concurs în vederea ocupării unei funcţii contractuale de execuţie vacante
,,asistent medical comunitar”.
Condiţii:
- studii medii,
- vechimea minimă în specialitate:
fără vechime,
- cetăţenia română,
- domiciliul în comuna Remetea.
Condiţii de desfăşurare a concursului:
- depunere dosare până în data de
29.09.2017,
- proba scrisă 09. 10.2017, ora
10.30,
- proba interviu 10. 10. 2017, ora
10.00.
Dosarele se depun la sediul Primăriei comunei Remetea, şi vor cuprinde documentele prevăzute la art.
6 din HGR 286/2011, completat de
H.G. 1027/2014
Informaţii suplimentare, la sediul
Primăriei comunei Remetea, tel.
0259/32-52-40, int 208.
(642)

INFORMARE

Aceasta informare este efectuatã
de: Primăria Comunei Bratca, cu
sediul în localitatea Bratca nr. 126,
județul Bihor, CIF 4738400, tel/fax
0259/31-56-50, email: primariabratca@yahoo.com, ce intenţioneazã
sa solicite de la Administrația Bazinală de Apă Crișuri, aviz pentru
realizarea lucrãrilor de ,Alimentarea cu apă a localității Ponoară’’,
comuna Bratca, județul Bihor și
a pentru realizarea lucrãrilor de ,,
Alimentare cu apă localitatea Lorău, comuna Bratca, județul Bihor.
Aceasta investiţie este nouă.
Aceasta solicitare de aviz este
conformã cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modiﬁcãrile şi
completãrile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obţinã
informaţii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodãrire
a apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menţionatã.
Persoanele care doresc sa transmitã
observaţii, sugestii şi recomandãri se
pot adresa solicitantului sau la domnul Bradea Ioan, tel. 0745/04-17-39,
dupã data de 15.09.2017.
(649)
INSTITUŢIA PRIMARULUI
COMUNA POPEŞTI
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de
execuţie vacante:
1 post - inspector, clasa I, grad
profesional debutant, nivelul studiilor S, în cadrul compartimentului
„Urbanism, amenajarea teritoriului
și autorizare transport public local”.
Concursul se va desfăşura la sediul Instituţiei Primarului comuna
Popeşti, localitatea Popeşti, nr. 288,
judeţul Bihor, după cum urmează:
17.10.2017 – proba scrisă, 20.10.2017
– interviul.
CONDIȚII DE PARTICIPARE
LA CONCURS pentru postul de
inspector, clasa I, grad profesional
debutant, nivelul studiilor S, în cadrul compartimentului “Urbanism,
amenajarea teritoriului și autorizare
transport public local”:
condiţiile generale prevăzute la
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
actualizată;
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă.
Dosarele de înscriere la concurs
vor conţine obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, actualizată, şi se pot depune la secretariatul instituţiei, în
termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, până la data de
04.10.2017, inclusiv, ora 15:30.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei Popeşti - compartimentul Resurse Umane şi la nr. de
telefon: 0259/327760.
(643)

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 septembrie 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.

