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Marţi, 19 decembrie 2017

În atenţia cititorilor
din Salonta!

decese

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.



Profund îndureraţi ne
despăţim de unchiul nostru
TEODOR FLORUŢA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Nepotul Mircea cu familia. (8931)



Sincere condoleanţe familiei dr. Szasz Florin la marea
durere pricinuită de moartea fulgerătoare a socrului drag. Colectivul secţiei Obstetrică Ginecologie IV, SCJU Oradea. (8951)



Cu gânduri sincere de
mângâiere şi alinare suntem alături de tine Viorica, de Tavi, de
Sebi şi soţia ta la despărţirea dureroasă de soţul, tatăl şi socrul
vostru drag,
ADRIAN FLORUŢA.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar pe voi să vă
întărească. Fam. Gheorghe şi
Dorina Bica.



Suntem alături de voi
Bogdan, Adina, Daciana şi familiile voastre acum când vă
despărţiţi pentru totdeauna de
cel care a fost pentru voi un tată
şi socru bun,
DORIN LIPAI.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar pe voi să vă
întărească. Fam. Gheorghe şi
Dorina Bica.



Regretăm profund plecarea la cele veșnice a prietenului nostru
DORIN LIPAI.
Transmitem gânduri de alinare și mângâiere familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Liviu, Viorica, Virgil și
Angelica. (1053)



Întreaga noastră compasiune şi sincere condoleanţe transmitem colegei noastre
Floare Gavra în aceste momente de tristeţe la despărţirea de tatăl său drag,
GAVRIL GAVRA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Colegii de la Liceul Teoretic Aurel Lazăr.

comemorări



Se împlinește 1 an de
când a plecat dintre noi, iubita
noastră mamă și bunică,
ILEANA
VIDRA (LENUȚA).
Pios omagiu și recunoștință
pentru dragostea cu are ne-ai înconjurat. Dorina, Marcel și Liviu cu familiile. (1054)



Durerea şi tristeţea din
inimile noastre au rămas la fel
de mari ca în urmă cu 20 de
ani, când moartea nemiloasă a
răpit-o dintre noi pe cea mai iubită soţie, mamă şi bunică
VERONICA IGNAT,
născută Blaj. Pentru suﬂetul
său nobil înălţăm rugăciuni către bunul Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veşnică. Mulţumim celor care îi vor păstra o
clipă de aducere aminte. În veci
nemângâiaţi, soţul Eugen, ﬁicele Caliopia, Jeni, Simona, nepoatele Laura, Anamaria, Sandra, Denisa. (8702)



Cu multă durere în suﬂete, aducem un pios omagiu de tristă amintire părinţilor noştri,
MARIA
şi
GHEORGHE PANEA,
la împlinirea a 22 şi respectiv 10 ani de la trecerea la cele
veşnice. Dumnezeu să vă odihnească în pace. Fiicele Maria,
Geta şi Vivi cu familiile lor.
(8887) v

Anunţurile de
comemorări şi decese se
preiau:
 la ghişeul de pe Aleea
Gojdu nr. 3, luni-vineri între
orele 8.00-18.00, duminică, între orele 12.00-16.00
 la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 4 (lângă Teatrul
de stat) luni-vineri, între orele
9.00-18.00, duminică, 16.0018.00

URĂRI

 Cu ocazia zilei de naştere
îţi dorim dragul nostru CĂLINMIRCEA COZMAN, mult noroc
şi sănătate, fericire şi iubire în
suﬂet şi-n gândire, succese şi
realizări în viaţă, alături de cei
dragi. „La mulţi ani!” Soţia, ﬁica
şi părinţii. (8902)

VÂNZĂRI GARSONIERĂ

 Vând garsonieră, Aluminei
53, bloc D 2, mobilată, 27.000
euro, 0742/52-92-37. (T.8881)

CUMPĂR AP. 3 CAMERE

 Cumpăr apartament 3 camere, decomandat, et. I-III, exclus
PB, 0745/77-67-48. (T.8814)

VÂNZĂRI TERENURI

 Vând 15 ari loc casă pe str.
Făcliei. Tel. 0774/62-91-45,
0770/12-34-60. (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 1.980 mp, ideal
pentru construcţie. 0720/1935-82. (tv)

ÎNCHIRIERI CASE/APARTAMENTE

 Dau în chirie casă 4 camere,
singur în curte, f. foarte central,
zona Spitalului Militar. Informaţii, tel. 0731/03-00-37. (8840)

ÎNCHIRIERI SPAŢII

 Spaţiu de închiriat 90 mp, vad
comercial bun. Tel. 0742/9225-69. (8830)

VÂNZĂRI/ÎNCHIRIERI SPAŢII

 Vând/închiriez hală P+1, total
1.350 mp. 0359/17-53-31. (tv)

VÂNZĂRI AUTO

 Vând Dacia 1310 Break, pentru Rabla. Tel. 0771/26-05-59.
 Dacia pentru Rabla, maşină
cusut electrică, boxe profesionale. 0771/61-17-09. (tv.)

VÂNZĂRI ANIMALE

 Vând 400 capete oi rasă Ţurcană (mioare şi strămioare),
gestante în luna a 4-a, înscrise în Registrul genealogic. Tel.
0751/04-00-34.

PIERDERI

 Pierdut certiﬁcat constatator
pentru activităţi desfăşurate la
terţi (beneﬁciari) al ﬁrmei Vidican Călin-Vet SRL, cu număr
de ordine în R.C. J5/805/2000
şi CUI 13467815. Îl declar nul.
(8927)
 Declar nulă legitimaţia student, pe numele Şteţco Andreea, eliberată de Facultatea de
Medicină şi Farmacie Oradea.
 Pierdut CUI pentru Cozma
Petrol SRL, având R 17802084,
J05/1604/2005, Cheresig nr.
318. Îl declar nul. (8936)
 Delean Diana Anamaria PFA
pierdut certiﬁcat constatator
eliberat în 20 decembrie 2016,
F5/718/2015, CUI 34408080,
eliberat de ORC Bihor. Îl declar
nul. (8937)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând masă demontabilă,
8-10 persoane, set gătit, import Elveţia, 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.8589)
 Vând pălincă de struguri
curată de calitate, 52 grade,
0770/16-12-82. (tv)
 Vând baloţi trifoi şi fân şi un
porc gras. Săcădat nr. 399, tel.
0756/51-29-48. (8858)
 Vând feţe masă, prosoape
ţărăneşti, tacâmuri 12 persoane. Tel. 0359/41-74-40. (tv)

CUMPĂR DIVERSE

 Achiziţionez tablouri, bibelouri,
aparate foto, ceramică ţărănească, ceasuri, altele. 0743/75-81-64.
(7330)
 Cumpărăm antichităţi, tablouri,
cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle
de sifon, 0744/12-83-06. (T.8666)

DIVERSE

 Posibilitate pensie în 5 ani. Tel.
0740/51-63-17. (8941)

PRESTĂRI SERVICII

 Autorizat, instalaţii sanitare-încălzire, Henco, cupru, PPR. Tel.
0770/10-21-60,
0359/43-72-84.
(T.8590)
 Execut, curăţ sobe teracotă, hornuri, cazane. Tel. 0758/34-25-93.
(T.8869)
 Profesoară cu experienţă, meditez la limba engleză pentru teste
Cambridge şi Ielts. Tel. 0747/41-0271. (8839)

MATRIMONIALE

 Simpatică, ofer companie la domni peste 50 ani. Tel. 0753/56-60-84.
(T.8810)

 Domn, 51, doresc doamnă pentru relaţie serioasă, sms 0771/12-0156. (T.1032)
 Generos, manierat caut relaţie
discretă cu domnişoară serioasă,
drăguţă, 20-30 ani. Ofer ajutor ﬁnanciar. Tel. 0756/75-17-25. (T.
1030)
S.C. PETROSANTANDER
ROMÂNIA S.R.L.,
cod ﬁscal RO 26889099, nr. înregistrare Registrul Comerţului,
J2/825/2010, având sediul în municipiul Arad, str. Academia Teologică, nr. 14, judeţul Arad, anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul: „EXECUŢIE FORAJ DE MONITORIZARE ÎN PARCUL NR. 1 TINCA”,
propus a ﬁ amplasat în incinta parcului nr. 1 Tinca, comuna Tinca, judeţul Bihor.
Informaţii privind proiectul propus pot ﬁ consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia
mediului APM Bihor, B-dul Dacia
nr. 25/A, localitatea ORADEA, zilnic între orele 8.00-14.30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM BIHOR.
(887)
Direcţia Regim Permise de
Conducere şi Înmatriculare a
Vehiculelor
organizează concurs,
în perioada 12.03 – 16.03.2018,
pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de inginer
de sistem din cadrul Serviciului
Public Comunitar Regim Permise
de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor al judeţului Bihor.
Condiții de participare la concurs:
- Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 3 a Anexei la H.G. nr.
286/2011,
- Condiţiile speciﬁce de participare sunt:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă Ingineria
sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei.
- vechime în specialitate / în muncă – nu.
Condiţiile de participare şi bibliograﬁa de concurs stabilită se aﬁşează pe www.drpciv.ro/carieră, la sediul Instituţiei Prefectului – judeţul
Bihor, str. Parcul Traian, nr. 5, Oradea şi pe www.prefecturabihor.ro.
Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune până la data 09 ianuarie 2018, ora 16.00, la sediul
D.R.P.C.I.V., Şos. Pipera, nr. 49, sector 2, Bucureşti.
Proba scrisă - 12.03.2018, ora
10.00, iar interviul - 16.03.2018, ora
10.00 la sediul D.R.P.C.I.V. Bucureşti.
Relaţii suplimentare - 021/301-9573, interior 14327, Serviciul Resurse
Umane din cadrul D.R.P.C.I.V., în
zilele lucrătoare între orele 8.00 –
16.00. (885)

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 decembrie 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.

