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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
 Dragă mamă, TATIANA SILAGHI, acum când împlinești o
foarte frumoasă vârstă, cu drag
îți spunem ”La mulți ani” cu sănătate și bucurii. Ne-ai crescut
și iubit, ne-ai protejat și ne-ai
fost alături mereu, iar pentru
asta și pentru tot ce ne-ai oferit
te iubim și te vom iubi mereu.
Copiii Paula, Simona și Petrică,
cu familiile lor.

VÂNZĂRI CASE ORADEA

VÂNZĂRI AUTO
 Vând Ford Focus din 2012,
27.559 km, 9950 euro, 0730/7615-77. (tv)

 Vând ţiglă veche, coame,
grinzi, coarne. Tel. 0259/42-1481. (T.8439)
 Vând baloţi lucernă şi fân.
Săcădat, nr. 399, tel. 0756/5129-48. (T. 8478)

 Vând generator pe benzină,
 Vând Audi A4, 1,9 TDI, an 950 AT, 800 W. Tel. 0259/412001, stare bună. Pret 2000 51-62. (T. 8507)
euro. Tel. 0744.797.874.
 Vând cazan încălzire Viadrus puţin folosit, preţ 1600 lei,
 Vând 4 jante de Opel, dimen- 0259/41-64-92. (tv)
siune R14, cu 4 prezoane, în
 Vând loc de veci. Tel.
stare impecabilă. Preţ: 250 lei.
0359/17-91-89. (968)
Telefon: 0755.370.614.
 Vând ulei de ﬂoarea soarelui
presat la rece, 0727/37-67-38.
PIERDERI
(8509)
 Pierdut certiﬁcat de înregis-  Vând aparat nou Ceragem,
trare şi certiﬁcat constatator
ale S.C. Iadora Caﬀe S.R.L., nr.
de înregistrare J05/535/2009,
CUI 25385344. Le declar nule.
(8510)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând ţiglă Jimbolia tip „Leu”
din demolări, 65 bani/bucată.
Tel. 0726/30-72-36, 0770/5486-52. (8194)

 Casă mare, central, pentru
locuit, cabinete, birouri, s.u.
210/475 mp, 0788/07-02-53.
(tv)

pentru masaj. Tel. 0721/67-0517. (tv)

 Vând câini Ciobăneşti Carpatini, porci și vaci de reproducție.
Tel: 0747/345.538.
 Vând gunoi de oaie bio, cu
certiﬁcat pe ruta Tinca. Avem
utilaj de încărcare. Info telefon
0774/481-582, preferabil seara,
sau lăsaţi mesaj şi vă contactăm.

CUMPĂR DIVERSE
 Achiziţionez tablouri, bibelouri, aparate foto, ceramică
ţărănească, ceasuri, altele.
0743/75-81-64. (7330)
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.

PRESTĂRI SERVICII
 Execut acoperişuri, faţade,
vopsitorii, reparaţii urgente la
acoperişuri, construcţii. Tel.
0729/51-65-25. (T. 921)
 Execut acoperişuri, izolaţii,
vopsitorii, jgheaburi, reparaţii
urgente, construcţii, restaurări,
pentru pensionari 15 % reducere. Tel. 0758/37-42-79. (927)
 Autorizat, instalaţii sanitareîncălzire. Tel. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.8394)
 Repar rolete, jaluzele, plase de ţânţari, montez, execut,
0745/57-73-90. (8391)
 Rezolv orice problemă de
calculator, rețea (WIFI) și
cablarea acestora. Telefon
0744/61.71.03.

Vă aşteptăm şi în centru!

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă la ţară din cărămidă, dependinţe, grădină mare,
la şosea, preţ 17.500 euro, negociabil. Tel. 0740/35-88-85.
(8441)
 Vând/schimb casă, Hidişelu
de Jos cu apartament 3 camere, Oradea. Casa este compusă dintr-o baie, living, bucătărie
la parter, 3 dormitoare şi baie la
mansardă, 65.000 euro, nogociabil. Tel. 0743/39-71-35.
 Vând casă din cărămidă,
Rontău, nr. 97. Tel. 0741/77-1885. (tv)
 Vând/schimb casă în Felcheriu, 15 km de Oradea. Tel.
0771/21-28-23. (8492)

VÂNZARE TERENURI
 Vând teren în Grigorescu,
660 mp, utilităţi, demisol, fântână, gard. Telefon 0744/29-7169. (tv)
 Vând urgent 3.100 mp teren
intravilan, număr cadastral, 18
euro/mp negociabil. Informaţii,
tel. 0744/52-23-16. (8459)

CHIRII
 Închiriem apartament 3 camere, utilat complet, Rogerius,
termen lung. Tel. 0744/52-1817. (8444)
 Închiriez apartament 3 camere, Calea Aradului, Oradea.
Tel. 0770/11-21-95. (T.950)

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.

 Instalator, 0743/19-43-26.
(8382)
 Asigurăm transport mobilă,
mutări. Asigurăm încărcători.
Tel. 0772/03-39-90. (T.964)

ANGAJĂRI
 ANGAJĂM PERSONAL
PENTRU SERVICII DE CURĂŢENIE LA AGENŢIILE BRD
ORADEA. TEL. 0799/01-1875.
 Angajez spălător auto. Ofer
cazare gratuită. Tel. 0741/1132-33. (8517)
 Firmă de recrutare caută
şarpantier-montator acoperiş,
montator rigips şi tencuitor, deplasare în Franţa. Tel. 0359/1797-64. (966)
 Angajăm muncitor necaliﬁcat
în producţie, secţie paniﬁcaţie. Oferim salar 2.000 lei. Tel.
0740/15-35-65. (8545)
 Angajăm vânzătoare în magazin produse paniﬁcaţie şi
cofetărie. Tel. 0740/15-35-65,
0741/20-30-47
 Restaurant angajează bucătar. Tel.: 0769/048-699.

MATRIMONIALE
 Roşcată, ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.8154)
S.C. PETROSANTANDER
ROMÂNIA S.R.L., cu sediul
în municipiul Arad, str. Academia Teologică, nr. 14, judeţul
Arad, cod ﬁscal RO26889099,
J2/825/2010, solicită de la Administraţia Bazinală de Apă Crişuri,
avizul de gospodărire a apelor
pentru realizarea lucrării: „EXECUŢIE FORAJ DE MONITORIZARE ÎN PARCUL NR.
1 TINCA ŞI PARCUL NR. 2
TINCA” în extravilanul comunei
Tinca, judeţul Bihor.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de
gospodărire a apelor pot contacta
solicitantul de aviz.
Persoanele care doresc să
transmită observaţii, sugestii şi
recomandări se pot adresa solicitantului la datele de contact menţionate, sau la adresa: str. Biserica
Florească, nr. 6, sector 2, Bucureşti, persoana de contact: ing.
Liviu Ioniţă, tel. 0726/11-24-46,
după data de 17.11.2017.
(832)

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.

