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.

URĂRI

Marți, 7 noiembrie 2017
PIERDERI

 Pierdut certiﬁcat de înregistrare,
CUI
32665177,
F05/67/2014, Negrea Mihaiela
Sorina PFA, emis de ONRC
Tribunalul Bihor. Îl declar nul.
(8266)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând Audi A4, 1,9 TDI, an
2001, stare bună. Pret 2000
euro. Tel. 0744.797.874.
 Vând mașină de cusut Singer mare și mașină de cusut
blană. Tel. 0359/17-27-40 sau
0770/11-16-14, orele 10.0017.00. (926)

 Cu ocazia aniversării zilei
tale de naștere, SIMONA MONENCIU, îți dorim multă sănătate, prosperitate și un călduros “La mulți ani!” alături de cei
dragi. Silvia, Alina și Mircea,
Anda și Bia. (931)

 Vând cărucior Baby Care,
stare f. bună, roz, saltea, somieră, demontabil, suporturi laterale pt. biberoane şi accesorii,
200 lei, neg. Tel. 0749/640-907.
(tv)

VÂNZĂRI APARTAMENTE 4 CAMERE

 Vând damigene de 50 litri,
pentru vin. Tel. 0259/43-09-40.
(tv)

 Vând apartament cu 4 camere în Aleșd, bloc M2, ap 6; Autoturism Renault 19 Chamad,
în stare bună, pentru circulație
sau „Rabla”, preț negociabil;
Mașină de scris și un pickup marca „Record”. Telefon:
0722/98-44-89.

VÂNZĂRI AP. LA CASĂ
 Vând apartament 2 camere, curte comună, central. Tel.
0746/10-18-89, 0748/96-84-14.
(T.928)

 Vând lemne de foc. Tel.
0769/75-25-54. (8221)

 Vând ţuică struguri curată,
de calitate 52 grade, 0770/1612-82. (tv)
 Vând ţiglă Jimbolia tip „Leu”
din demolări, 65 bani/bucată.
Tel. 0726/30-72-36, 0770/5486-52. (8194)
 Vând aparat nou pentru masaj Ceragem, manual, 0721/6705-17. (tv.)
 Vând televizor Sony, ecran
70 cm, foarte bun. Tel. 0770/1032-53. (tv.)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând/schimb casă, D+P, curte, grădină, teren arabil, zonă
montană, cu apartament 1 cameră sau garsonieră mare. Tel.
0749/16-01-52. (8251)

VÂNZARE TERENURI
 Vând teren în Grigorescu,
660 mp, utilităţi, demisol, fântână, gard. Telefon 0744/29-7169. (tv)
 Vând teren 15 ari loc de casă
în Podgoria şi 15 ari loc de
casă pe str. Făcliei, 0774/6291-45, 0770/12-34-60. (tv)
 Vând în Podgoria 2 parcele
teren cu suprafaţa de 6,5, respectiv 16,5 ari cu curent electric. Le desparte drumul, cu
front 30 ml, preţ 5 euro/mp. Tel.
0259/41-58-93. (8268)

 Dau în chirie garsonieră
utilată pe str. Vlădeasa. Tel.
0746/46-80-97. (T.929)

VÂNZĂRI UTILAJE
 Vând tractor 550, stare bună
de funcţionare. Hotar 275, tel.
0734/80-04-88. (T.913)

OFERTE ANIMALE
 Căţeluşi simpatici, gratuit,
pentru stăpâni iubitori de animale. 0740/17-83-26. (8235)

str. Gh. Bariţiu, nr. 9,
organizează concurs pentru
ocuparea postului de muncitorinstalator, pe perioadă determinată.
Condiţii de participare:
* studii: medii;
* 10 ani vechime în domeniu.
Concursul se va desfăşura la
Liceul Tehnologic Special Nr. 1
Oradea, în data de 24.11.2017,
ora 9.00.
Pentru înscrierea la concurs
candidaţii vor depune dosarele
până în data de 17.11.2017.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la tel. 0259/43-14-59.
(789)
 Tund şi stropesc pomi fructiferi. Tel. 0744/17-53-38. (8005)
 Repar rolete, plase de ţânţari, jaluzele şi execut. Tel.
0745/57-73-90. (T.8342)
 Profesor universitar doctor
în neurologie Mihancea Petru,
consultă la cabinetul medical
Trimedica, Oradea, Bulevardul Decebal 3, în ﬁecare marţi
şi joi, între orele 11.30-13.30.
Programări la tel. 0721/08-3028. (8246)

ANGAJĂRI

 Restaurant angajează bucătar. Tel.: 0769/048-699.

CUMPĂR DIVERSE

 ANGAJĂM PERSONAL
PENTRU SERVICII DE CURĂŢENIE LA AGENŢIILE BRD
ORADEA. TEL. 0799/01-1875.

 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.

 Angajăm muncitor necaliﬁcat în producţie paniﬁcaţie.
Oferim salariu de 2.000 lei. Tel.
0740/15-35-65. (8255)

 Achiziţionez tablouri, bibelouri, aparate foto, ceramică
ţărănească, ceasuri, altele.
0743/75-81-64. (7330)

PRESTĂRI SERVICII

 Execut acoperișuri, izolații,
vopsitorii, jgheaburi, reparații
urgente, construcții, restaurări.
Pentru pensionari 15 % reducere. Tel. 0758/37-42-79. (T.
927)
 Execut acoperişuri, faţade,
vopsitorii, reparaţii urgente la
acoperişuri, construcţii. Tel.
0729/51-65-25. (T. 921)
 Execut tencuieli, gletuiri, izolaţii, polistiren, zugrăveli, podele laminate. Seriozitate maximă, 0754/36-35-25. (T.699)

 Vând teren 1.700 mp, Borşului, fostele sere. Tel. 0754/6582-18. (tv)

CHIRII

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 1
ORADEA,

 Angajăm vânzătoare în magazin de desfacere produse
cofetărie şi paniﬁcaţie. Tel.
0741/20-30-47, 0740/15-35-65.
(8256)
 Angajăm brutar. Oferim salarizare de la 2500 lei. Tel.
0740/15-35-65. (8257)

MATRIMONIALE
 Roşcată, ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.8154)

Colegiul Tehnic
„Unirea” Ştei, Judeţul
Bihor

organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale
de execuție, vacante de tâmplar
– Compartiment administrativ,
gospodărire, deservire.
Condiţiile speciﬁce necesare
în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
* studii medii sau generale;
* vechime în domeniu, minimum 5 ani.
Concursul se va organiza
conform calendarului următor
la sediul instituţiei:
23 noiembrie 2017, ora 12:00:
termenul limită de depunere a
dosarelor;
07 decembrie 2017, ora 09.00:
proba scrisă;
07 decembrie 2017, ora 14.00:
proba practică.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Colegiul Tehnic
„Unirea” Ştei , Judeţul Bihor,
telefon: 0259/33-26-42, secretar
Dana Farcaş.
(790)

INFORMARE

PRIMĂRIA COMUNEI
FINIŞ
cu sediul în Comuna FINIŞ,
nr. 263, judeţul BIHOR, telefon/
fax 0259/32-18-84 / 0259/40-6112, e-mail:primaria.ﬁnis@cjbihor.ro, intenţionează să solicite
de la Administraţia Bazinală
de Apă Crişuri Oradea aviz
pentru realizarea lucrărilor de
CONSTRUIRE POD PESTE
RÂUL CRIŞUL NEGRU, amplasat în comuna FINIŞ - satul
IOANIŞ, judeţul BIHOR.
- Investiţie nouă.
- Ca rezultat al procesului de
producţie vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modiﬁcările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să
transmită observaţii, sugestii şi
recomandări se pot adresa solicitantului după data de 07.11.20
17.
(788)

ANUNŢ

Poliţia Locală Oradea, cu sediul în Piaţa Unirii, nr. 1, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice speciﬁce de execuţie vacante, din cadrul instituției:
Serviciul Ordine Publică și Rutieră
Poliţist local, clasa I, grad profesional principal - 1 post
Poliţist local, clasa I, grad profesional asistent - 4 posturi
Compartiment Patrulă de serviciu
Poliţist local, clasa III, grad profesional superior - 1 post
Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii generale:
candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modiﬁcările şi
completările ulterioare.
Condiţii speciﬁce:
Pentru postul de poliţist local, clasa I, grad profesional principal:
* studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
* vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
minim 5 ani.
Pentru postul de poliţist local, clasa I, grad profesional asistent:
* studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
* vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
minim 1 an.
Pentru postul de poliţist local, clasa III, grad profesional superior:
* studii liceale, respectiv studii medii liceale, ﬁnalizate cu diplomă de bacalaureat;
* vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
minim 9 ani.
Condiţii speciﬁce (pentru toate posturile):
* apt din punct de vedere medical, ﬁzic și psihic;
* apt psihologic pentru permis „port armă”;
* permis de conducere: categoria B;
* abilităţi de comunicare şi relaţionare cu cetăţeanul;
* rezistenţă la stres şi efort prelungit.
Condiţiile de desfăşurare a concursului:
- Proba sportivă: 07.12.2017, ora 1000 – bază sportivă agreată de către Poliţia Locală Oradea (se va anunţa prin aﬁşare la sediul Poliţiei Locale Oradea,
cu cel puţin 10 zile calendaristice înaintea desfăşurării probei);
- Proba scrisă: 12.12.2017, ora 1000 – sediul Poliţiei Locale Oradea;
- Proba interviu: 15.12.2017, ora 1400 – sediul Poliţiei Locale Oradea.
Depunerea dosarelor în perioada 07.11 – 27.11.2017, la Compartimentul Resurse Umane al Poliţiei Locale Oradea. Condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliograﬁa şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de concurs se
aﬁşează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.politialocalaoradea.
ro. Relaţii suplimentare la telefon: 0259/40-88-39.
(787)

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 noiembrie 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.

