18 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
 „La mulţi ani”, multă sănătate, fericire şi viaţă lungă dorim
camaradului nostru, col. (r) NICOLAE LUPEA, cu ocazia zilei
de naştere. General brigadă
Creţ Vasile şi Todor Gheorghe,
coloneii Poliacof Costică, Tatar
Zoltan, Tudor Alexandru, Jurcuţ Ioan, Bidilean Ion, lt. (r) Coşarcă Mircea cu Maria. (937)
 Acum când întorci o nouă
ﬁlă în cartea vieţii tale, îţi urăm
scumpa noastră soţie, mămică
şi bunicuţă, MARIA BALAJ,
multă, multă sănătate „La mulţi
ani!”. Familia. (8661)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
 Vând apartament 3 camere,
Decebal-Scala. Tel. 0723/2504-17. (933)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă în Tinca, lângă Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.951)
 Vând/schimb casă în Felcheriu, 15 km de Oradea. Tel.
0771/21-28-23. (8492)
 Vând casă cu grădină şi anexe în Girişu de Criş. 0770/1288-89,
0771/61-17-09.
(T.
8590)
 Vând casă în Tinca, Dorobanţilor 61. Tel. 0770/11-90-28
sau 0359/42-48-67. (tv)
 Vând casă cu grădină în
Peștiș nr. 164 și 50 ari teren în
Aleșd, pe strada Dâmboviței la
capăt și 50 ari teren în Peștiș
pe Valea de Șinteu la capăt.
Telefon 0751/89-42-00.

VÂNZĂRI TERENURI
 Vând 2.000 mp teren la Coada Lacului, Bihor. 0744/62-9458, 0744/76-97-32.(T.6696)

ÎNCHIRIERI

PIERDERI
 Pierdut cod unic de înregistrare 3392219, J05/1717/1992,
eliberat de O.R.C. Bihor Oradea, pentru S.C. Metal Casa
S.R.L. Îl declarăm nul. (8655)
 Pierdut certiﬁcat de înregistrare pentru plătitor de TVA,
seria B, nr. 225719, eliberat la
1.01.2007, de ANAF Bihor Oradea, pentru S.C. Metal Casa
S.R.L. Îl declarăm nul. (8656)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând ţiglă Jimbolia tip „Leu”
din demolări, 65 bani/bucată.
Tel. 0726/30-72-36, 0770/5486-52. (8194)
 Vând baloţi lucernă şi fân.
Săcădat, nr. 399, tel. 0756/5129-48. (T. 8478)
 Vând generator pe benzină,
950 AT, 800 W. Tel. 0259/4151-62. (T.8507)
 Vând fotolii pat, combină
frigoriﬁcă, colţar bucătărie
cu masă, toate folosite. Tel.
0771/24-46-56. (8662)

CUMPĂR DIVERSE
 Achiziţionez tablouri, bibelouri, aparate foto, ceramică
ţărănească, ceasuri, altele.
0743/75-81-64. (7330)
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.
 Cumpăr antichităţi, tablouri,
cărţi, mobilă, obiecte populare,
sticle de sifon, 0744/12-83-06.
(T.8437)

PRESTĂRI SERVICII
 Execut acoperişuri, izolaţii,
vopsitorii, jgheaburi, reparaţii
urgente, construcţii, restaurări,
pentru pensionari 15 % reducere. Tel. 0758/37-42-79. (927)
 Autorizat, instalaţii sanitare-încălzire. Tel. 0770/10-2160, 0359/43-72-84. (T.8394)
 Meseriaş, execut toate tipurile de lucrări în construcţii.
0745/90-17-57. (T.8623)
 Vopsim haine piele, cojoace,
căciuli. Curăţăm piele întoarsă, blană. Str. Republicii 47.
(T.8421)
 Tund şi stropesc pomi fructiferi. Tel. 0744/17-53-38. (8005)
 EXECUT FORAJ PUŢ APĂ.
TEL. 0722/82-28-04. (8087)
 Tâmplar, tapiţer execut diferite lucrări din lemn masiv, brad,
stejar, 0752/46-02-92. (T.8602)

 Închiriem apartament 2 camere, mobilat, zona Ramada.
Tel. 0741/32-22-92. (T.8627)

VÂNZĂRI ANIMALE
 Vând porc gras, 150-160 kg.
Tel. 0259/43-09-40. (tv)
 Vând căţei Bichon Havanez,
9 săptămâni, carnet de sănătate. 0747/64-78-08. (T.8584)
 Vând vacă de 5 ani și 10 luni
Metiș (Bălțată Românească),
gestantă. Loc Remetea nr. 347,
tel. 0259/32-52-32. (977)

VÂNZĂRI AUTO
 Vând autoturisme Ford Ka şi
Matiz, stare bună. Tel. 0751/0387-39. (8633)

Joi, 23 noiembrie 2017
 Execut acoperișuri, reparații, izolații, jgheaburi, dulgherie, construcții de toamnă.
0729/51-65-25. (T. 991)
 Repar mobilă, zugrăvesc,
construiesc fațade, lucrări de
toamnă. 0799/34-98-22. (T.
990)

SCHIMB

 Schimb locuință ultracentral în Oradea, str. Jean Calvin, lângă Liceul Iosif Vulcan,
compusă din 2 camere mari,
dependințe, pivniță, garaj, cu
locuință 2-3 camere, singur în
curte, în Oradea. Tel. 0259/4354-43, 0359/17-41-58. (980)

ANGAJĂRI

 ANGAJĂM PERSONAL
PENTRU SERVICII DE CURĂŢENIE LA AGENŢIILE BRD
ORADEA. TEL. 0799/01-1875.
 Angajăm muncitor necaliﬁcat
în producţie, secţie paniﬁcaţie. Oferim salar 2.000 lei. Tel.
0740/15-35-65. (8545)
 Han din Mădăras angajează bucătari, ospătari. Tel.
0259/37-34-81.

SC UAMT SA,

cu sediul în localitatea Oradea, Str. Uzinelor nr. 8, Bihor,
anunţă organizarea sedinţei de
dezbatere publică a solicitării
autorizaţiei integrate de mediu
pentru activitatea prevăzută în
Anexa I Legea 278/2013 pct.
2.6. -Tratarea de suprafaţă a
metalelor sau a materialelor
plastice prin procese electrolitice sau chimice în care volumul cuvelor de tratare este
mai mare de 30 mc, în data de
14.12.2017, ora 10.00, la Sala
mică a Primăriei Oradea.
Documentaţia de susţinere
a solicitării pentru obţinerea
autorizaţiei integrate de mediu
se poate consulta zilnic, între
orele 09.00- 16.00, până la data
de 13.12.2017, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Bihor, B-dul Dacia nr. 25/A,
Oradea.
Propunerile justiﬁcate ale
publicului privind solicitarea de autorizaţie integrată se
pot transmite zilnic, până la
data de 13.12.2017, la Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bihor, din municipiul Oradea,
B-dul Dacia nr. 25/A, telefon
0259/44-45-90, fax 0259/4065-88, e-mail : ofﬁce@apmbh.
anpm.ro .
(842)

 Angajăm vânzătoare în magazin produse paniﬁcaţie şi
cofetărie. Tel. 0740/15-35-65,
0741/20-30-47. (8546)
 Angajez coafeză frizeriţă la
salon cu vechime şi clientelă.
Tel. 0740/70-20-16. (982)

MATRIMONIALE

AGROINDUSTRIALA
TREI LEŞ S.R.L.
anunţă toţi arendatorii, că
PLATA ARENDEI se va efectua sâmbătă, 25 NOIEMBRIE
2017, la sediul fostei Staţiuni
Experimentale.

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

VĂ AŞTEPTĂM!

 Domn doresc cunoştinţă cu
o doamnă 50-55 ani, 0752/4602-92. (T.8601)

INSTITUŢIA PRIMARULUI COMUNA POPEŞTI,
JUDEŢUL BIHOR

 Domn, 67, dorește doamnă
singură, siluetă, 52-62, Oradea. Tel. 0743/99-71-00. (tv)
LICEUL TEHNOLOGIC
NR. 1 POPEȘTI,

jud. BIHOR, organizează concurs
de recrutare, în data de 19.12.2017,
pentru ocuparea următoarelor posturi:
* 1 post vacant – Îngrijitor curățenie, treapta profesională debutant,
nivelul studiilor M/G.
* 1 post temporar vacant– Îngrijitor curățenie, treapta profesională
debutant, nivelul studiilor M/G.
Concursul se va desfăşura la
sediul Liceului Tehnologic Nr. 1
Popești, localitatea Popeşti, nr. 80,
judeţul Bihor, după cum urmează:
19.12.2017, ora 8:00 – proba scrisă;
21.12.2017, ora 8:00 – proba practică;
28.12.2017, ora 8:00 – interviul.
CONDIŢII DE PARTICIPARE
LA CONCURS:
condiţiile generale prevăzute la
art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.
286/2011;
nu a fost sancționat disciplinar la
locul de muncă în ultimii 2 ani;
studii minime: 10 clase sau școală profesională;
Dosarele de înscriere la concurs
vor conţine obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr.
286/2011, actualizată, şi se pot depune la secretariatul din cadrul instituţiei, după cum urmează:
-în termen de 10 zile lucrătoare
de la data aﬁșării anunțului, până la
data de 11 decembrie 2017, inclusiv,
ora 14:00 pentru postul vacant
-în termen de 5 zile lucrătoare de
la data aﬁșării anunțului, până în
04.12.2017, inclusiv, ora 14:00 pentru postul temporar vacant
Condiţiile de desfăşurare, condiţiile de participare a concursului
şi bibliograﬁa se aﬁşează la sediul
instituţiei şi pe pagina de internet
(popesti.licee.edu.ro).
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Liceului Tehnologic Nr. 1
Popești - secretariat, şi la nr. de telefon: 0259/32-77-35.
(833)

(840)

organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea a 2 posturi contractuale de execuție vacante:
1 post vacant – inspector de
specialitate – topograf, grad I, nivelul studiilor S, din cadrul compartimentului “Registrul agricol
– fond funciar”;
1 post vacant – mediator sanitar, nivelul studiilor M.
Concursul se va desfăşura la sediul Instituţiei Primarului comuna
Popeşti, localitatea Popeşti, nr. 288,
judeţul Bihor, după cum urmează:
19.12.2017 – proba scrisă;
22.12.2017 – interviul.
CONDIŢII DE PARTICIPARE
LA CONCURS pentru postul de
inspector de specialitate – topograf, grad I, nivelul studiilor S,
din cadrul compartimentului “Registrul agricol – fond funciar”:
condiţiile generale prevăzute la
art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.
286/2011;
studii superioare de lungă durată
în specializarea: măsurători terestre
și cadastru; topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice;
cadastru și managementul proprietăților sau geodezie și geoinformatică, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă;
4 ani vechime în specialitatea
studiilor.
CONDIŢII DE PARTICIPARE
LA CONCURS pentru postul de
mediator sanitar, nivelul studiilor
M:
condiţiile generale prevăzute la
art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.
286/2011;
absolvirea învăţământului obligatoriu;
absolvent al cursurilor de mediator sanitar (certiﬁcat de mediator
sanitar).
Dosarele de înscriere la concurs
vor conţine obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G.
nr. 286/2011, actualizată, şi se pot
depune la compartimentul Resurse
umane din cadrul instituţiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data
aﬁşării anunţului, până la data de
08.12.2017, inclusiv, ora 14.00.
Condiţiile de desfăşurare, condiţiile de participare a concursului
şi bibliograﬁa se aﬁşează la sediul
instituţiei şi pe pagina de internet
www.comunapopesti-bh.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Instituţiei Primarului
Comuna Popeşti - compartimentul Resurse Umane, dl. Giarca
Sergiu-Vlad, şi la nr. de telefon:
0259/32-77-60.
(837)

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.

