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, decomandat, 55 mp, preţ
45.000 euro, negociabil, str.
Sovata. Tel. 0745/31-24-65.
(6914)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă 4 camere, dependinţe, grădină mare, Diosig.
Tel. 0742/19-62-04, 0723/7697-49. (T.6862)
 Vând casă în comuna Sârbi, nr. 170. Tel. 0758/29-74-91.
(5731)
 Vând casă Totoreni, comuna Tărcaia, 3600 mp teren,
0770/16-12-82. (tv)

VÂNZĂRI CASE ÎN UNGARIA
 Vând casă, Ungaria, 14 km
de la Vama Borş, 0770/15-2580. (T.6839)

VÂNZĂRI TEREN
 Vând 15 ari teren casă pe str.
Făcliei și 15 ari teren de casă în
Podgoria. 0774/62-91-45. (tv.)
 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 intravilan situat central în satul Gepiu, 40
ari, bun pentru construcţie
casă, sau pentru privatizare,
0740/62-25-81. (6806)
 Vând 25 ari intravilan, Săldăbagiu de Munte, 0770/10-6043, 0766/31-11-66. (T.6825)
 Vând 982 mp, front 25 m, utilităţi, 55.000 euro, 0751/24-6780. (tv)
 Vând teren 800 mp, front
22 m, Nojorid, 25.000 euro.
0770/15-38-05. (tv)

 Dăm în chirie apartament
3 camere, pentru 2 studenți
(te), pe str. Magheru 46. Tel.
0722/62-19-03 sau 0259/4125-02. (778)
 Dau în chirie apartament mobilat, în centru, pentru studenţi,
0746/24-78-32. (T.6813)
 Închiriez apartament 2 camere, în spate la Şcoala D. Cantemir, 250 euro. Tel. 0743/11-7643. (6699)

VÂNZĂRI SPAŢII

 Vând spaţiu comercial în
Oradea, central, str. S.M. Klein, 60 mp, 35.000 euro. Tel.
0721/32-04-64. (6823)

VÂNZĂRI ANIMALE

 Vând iapă sură în Oradea.
Tel. 0259/43-35-39. (6792)

PIERDERI

 S.C. Adetro Tech S.R.L.,
J05/1844/2013,
CUI
RO
32475245, pierdut certiﬁcat
de înregistrare şi 3 certiﬁcate
constatatoare. Le declar nule.
 Pierdut certiﬁcat constatator cu activitatea suspendată,
aparţinînd P.F.A. Şanta Leontin, cu F5/409/2004. Îl declar
nul. (6913)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând struguri pentru vin, culeşi, 2,5 lei/kg, negociabil. Tel.
0359/43-09-40. (tv)
 Vând castraveţi amari-insulină vegetală. Tel. 0768/73-0525 sau 0771/44-37-13. (758)
 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 cazan baie cu tablă
groasă, focar fontă, baterie
duş, 0359/45-49-12. (6808)
 Vând pianină fabricată pentru export, placă bronz, stare
bună, 0758/34-27-49. (767)
 Vând set gătit elveţian, masă
demontabilă 8-10 persoane.
0359/43-72-84,
0770/10-2160. (T.6473)
 Vând lemne de foc la metru.
Tel. 0769/67-52-54. (6899)
 De vânzare tocător (dărălău)
de struguri, presă struguri, baloane de plastic, de 60 şi 200
litri, butoi de 140 litri, jilău pentru varză. Tel. 0721/17-50-35 RDS. (6865)

 Persoană ﬁzică dau în chirie
pe termen lung, apartament
mobilat, 3 camere decomandate, în cartierul Rogerius. Informaţii zilnic între orele 17.0020.00, la tel. 0744/58-07- 73.
(6771)

VÂNZĂRI MOBILIER

 Vând mobilier şi uşi din lemn
simple şi duble. Tel. 0724/4921-73. (772)

CUMPĂR DIVERSE

 Achiziţionez tablouri, bibelouri, altele. 0743/75-81-64.
(5162)
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03. (tv)
 Cumpăr pene vechi şi noi.
Tel. 0753/50-06-98. (T.6671)
 Cumpăr antichităţi, tablouri,
cărţi, mobilă, obiecte populare,
sticle de sifon. 0744/12-83-06.
(T.6534)
 Cumpăr pene, 0742/51-9672. (6910)

AFACERI

 Pietrar, reparaţii, acoperişuri,
faţade, tencuieli decorative,
polistiren, placat. Vând ţiglă,
0744/11-71-11. (T.6840)

PRESTĂRI SERVICII

 Înﬁinţare/modiﬁcare ﬁrme.
Tel. 0744/84-00-44.
 Execut tencuieli, gletuiri, izolaţii, zugrăveli, podele laminate.
Seriozitate maximă, 0754/3635-25. (T.665)
 Renovez fațade, acoperișuri,
jgheaburi, garduri, foișoare,
reparații construcții. 0729/5165-25. (744)
 Decupaţi! Păstraţi! Repar sau
instalez aragaze vechi sau noi.
Tel. 0771/48-40-76. (T.6841)
 Instalator autorizat sanitare,
încălzire, Henco, cupru, PPR.
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T.6474)
 Repar rolete, execut plase de
ţânţari, jaluzele, recondiţionez,
modiﬁc, 0745/57-73-90. (T.776)
 Servicii contabilitate complete. Înﬁinţări ﬁrme, PFA, II. Tel.
0740/14-46-72. (T.786)
 Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0259/41-61-62, 0745/22-43-73.
(6728)
 Curăţăm sobă teracotă, reparaţii şi coşuri de fum. Tel.
0758/34-25-93,
0748/49-1896. (6746)

ANGAJĂRI

 Angajăm şofer distribuţie
paniﬁcaţie.
0740/15-35-65.
(6689)

 S.C. angajează şofer pentru
transport intern, program de lucru între orele 9.00-17.00. Informaţii tel. 0726/28-70-15.
 Caut persoană sau familie
pentru curăţenia şi întreţinerea
unei case de vacanţă în localitatea Nucşoara, judeţul Argeş.
Se asigură cazare şi salariu net
de 2000 lei/persoana. 0730/7115-19.
 Societate Comercială din
Aleşd angajează şef birou ﬁnanciar-contabilitate. Detalii la
tel. 0359/80-08-08.
 Angajăm muncitor necaliﬁcat
la paniﬁcaţie, oferim salarizare bună. Tel. 0740/15-35-65,
0741/20-30-47. (6870)
 Angajăm şoferi categoria B+C. Tel. 0721/36-94-80.
(6911)
 Angajăm şoferi profesionişti
cat. C+E. Tel. 0744/78-39-42.
(tv)

MATRIMONIALE
 Roşcată, simpatică, ofer
companie la domni peste 50
ani, 0753/56-60-84. (6848)
SC Panda Tour Prest SRL,
cu sediul în Salonta, str. Mircea cel Bătrân nr. 38, angajează
3 vânzători ambulanţi de produse nealimentare, Cod Cor
952001.
Selecţia se face pe baza CVurilor depuse până la data de
26.09.2017. (660)
SC Sefsali SRL
cu sediul în Salonta, str. Dr.
Victor Babeş nr. 2, angajează 8
ambalatori manuali, Cod Cor
932101.
Selecţia se face pe baza CVurilor depuse până la data de
26.09.2017.
(661)
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)

 Domn 46 ani, 1,75, 79 kg doresc să cunosc o doamnă pentru căsătorie, 0756/31-63-26.
(6909)
Primăria Municipiului
Oradea,
cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii
nr. 1, organizează licitaţie publică
deschisă cu ofertă în plic închis
a unui spaţiu cu altă destinaţie
decât aceea de locuinţă situat în
imobilului din Oradea, Str. Primăriei nr. 30.
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 20.09.2017 –
03.10.2017, ora 9.00, se vor depune la Primăria Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor, la ghişeul nr.
7, documentele de caliﬁcare de
către potenţialii ofertanţi, conform caietului de sarcini pus la
dispoziţie de către organizatorul
procedurii;
- şedinţa de licitaţie publică cu strigare şi adjudecarea va
avea loc la data de 03.10.2017,
ora 13.00, în prezenţa comisiei de
licitație şi a reprezentanţilor ofertanţilor.
Documentele de caliﬁcare necesare pentru participarea la licitaţie se gasesc pe site-ul www.
oradea.ro, secțiunea Licitații.
(671)
Primăria Comunei Săcădat,
cu sediul în Săcădat nr. 178, județul
Bihor, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă determinată
a postului contractual de execuție, vacant
de:
- Agent turism, debutant, nivelul studiilor medii în cadrul compartimentului
Centrului de Informare și Marketing Turistic Săcădat
Condițiile de participare la concursul
pentru ocupare a postului contractual sus
menționat sunt:
- cele generale , prevăzute la art. 3 din
HG. Nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui
post vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice
și cele speciﬁce
Concursul constă în:
- depunerea dosarelor de înscriere
până la data de 12.10.2017,
- proba scrisă - în data de 17.10.2017,
ora 10.00,
- interviu – în data de 17.10.2017, ora
14.00.
Dosarele se depun la sediul Primăriei Săcădat și vor cuprinde documentele
prevăzute la art. 6 din HG nr.286/2011,
completat de HG nr.1027/2014
Bibliograﬁa se aﬁșează la sediul Primăriei Comunei Săcădat, județul Bihor.
Relații suplimentare se pot obține la
sediul Primăriei Comunei Săcădat sau la
telefon 0259/458.239.
(672)

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.



ÎNCHIRIERI
 Caut chirie, la casă, în satul Gepiu. Tel. 0756/62-05-45.
(6858)

Vineri, 22 septembrie 2017

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.

