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Regretăm trecerea în
neﬁinţă a prietenului părinţilor
noştri,
col. (r) ALEXANDRU
KOCSIS.
Sincere condoleanţe! Adrian
şi Livia Procopie. (95)



Cu ochii plini de lacrimi şi durere în suﬂete ne
luăm rămas bun de la unchiul
nostru drag,
FLORIAN TORJ.
Odihnească-se în pace. Nepoţii Viky şi Nelu, strănepoata
Doiniţa cu familia. (98)

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
 Cu ocazia zilei Sfântului
Ioan, dorim prietenului nostru
JURCUŢ IOAN, multă sănătate, fericire, bucurii. Prietenii
Marika, Măriuca, Costică, Mircea şi Cristi. (66)



Un gând de alinare,
mângâiere şi sincere condoleanţe familiei Cheşcheş Aurica
şi Ionel, la pierderea celui care
a fost un tată, socru şi bunic iubitor. Dumnezeu să-l primească în Împărăţia Sa. Familia Lup
Mihai şi Lenuţa şi familia Ilisie
Oana şi Daniel şi familia Lup
Remus şi Mihaela. (104)



Cu lacrimi în ochi şi
durere în suﬂete ne despărţim
de scumpul meu frate,
IOAN SILAGHI.
Să-ţi ﬁe ţărâna uşoară, scumpul meu frate. Dumnezeu să-ţi
dea odihnă veşnică. Cu durere
al tău frate Ghiţă Silaghi, Marinela-Claudia, Oana-Ioseﬁna şi
Iosif. (103)

VÂNZĂRI TERENURI
 Vând loc de casă în Biharia.
0744/75-07-32. (tv.)

ÎNCHIRIERI
 Dau în chirie casă 4 camere,
singur în curte, central, zona
Spitalului Militar, la preţ foarte
convenabil. Tel. 0731/03-0037. (86)

ÎNCHIRIERI SPAŢII
 Închiriez spaţiu amenajat
pentru cabinet medical (inclusiv stomatologie) în Tileagd, ultracentral. Informaţii tel.
0744/55-59-78. (116)
 Închiriez spaţiu amenajat
pentru cabinet medical (inclusiv stomatologie) în Oradea,
str. Tudor Vladimirescu nr.
8 (Policlinica). Informaţii tel.
0744/55-59-78. (116)

 Ziua de naştere a distinsului
nostru camarad col. (r) DORCA
ACHIM, ne oferă plăcutul prilej
de a-i adresa cele mai calde

ANIMALE
 Donez căţei Metiş. Tel.
0748/13-89-00, 0748/13-89-13.
(49)

sincer „La mulţi ani”. General (r)
dr. Creţ Vasile, coloneii (r) Poliacof Costică, Catarig Mircea,

rim multă sănătate, bucurii împreună cu cei dragi şi un călduros „La mulţi ani!”. Fam. col. (r)
Popa Dan Felician. (87)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie, la cheie, Budureasa,
0741/21-47-34. (tv)

 Vând Opel Astra Caravan
1,4 cmc, alb, an 1993, benzină,
preţ 300 euro. Tel. 0770/10-9418. (53)

PIERDERI
 Pierdut certiﬁcat de înregistrare ﬁscală, certiﬁcat constator, statut ﬁrmă aparţinând
SC Ivamad SRL, CUI RO
12677282, J05/146/2000, eliberate de ORC Bihor, la data
de 10.02.2000. Le declar nule.
(109)

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

PRESTĂRI SERVICII

 Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0774/60-58-38. (T.978)



Suntem alături de sora
Şerbiuc Aurora şi ﬁicele Adriana şi Nadia, la trecerea în neﬁinţă a soţului şi tatălui lor drag.
Dumnezeu să-l odihnească.
Fratele Belea Gheorghe cu familia. (106)



Cu tristeţe în suﬂete ne

despărţim de unchiul nostru
PETRU FILIP,
de 66 ani. Înmormântarea
are loc azi, 6 ianuarie 2018, ora
14.00, din Capela Cimitirului
Sînmartin. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace.



Cu adâncă durere în
suﬂete facem cunoscut că iubitul nostru tată, socru, bunic şi
străbunic,
DUMITRU ARDELEAN,
în vârstă de 88 de ani, a trecut
în veşnicie. Înmormântarea are
loc duminică, 7 ianuarie 2018,
ora 13.00, din capela cimitirului ortodox din Tinca. Fie ca suﬂetul lui să aibă parte de linişte
şi împăcare în lumea pururi vie
şi senină în care s-a aşezat. Familia îndoliată.


Mansardări

reparații
re

acoperișuri,

generale,

oriunde,

deplasa-

reducere

20%,

0774/60-58-38. (T.979)
 Reparații acoperișuri sau de
urgență montaj tablă, reducere
20%, 0774/60-58-38. (T.980)
 Reparaţii rolete, recondiţionez, jaluzele, plase de ţânţari,
execut, 0745/57-73-90. (T.97)

ANGAJĂRI
 Angajăm femei de serviciu la
blocuri, program de 8 ore. Tel.
0725/54-64-21. (36)


Angajez

menajeră

pen-

tru o persoană vârstnică. Tel.
0721/67-05-17. (tv)
 Persoană cu handicap din
zona Beiuşului, caut femeie
pentru menaj uşor. Ofer casă,
masă+salar.

Informaţii

orele

15.00-20.00, tel. 0752/93-1640. (89)


ANGAJĂM

PERSONAL

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

Nepoţii Varodi Ioan şi Porumb
Mariana. (118)



Suntem alături de nașa

noastră, Adriana Incze, la trecerea în neﬁință a tatălui său
drag
IOAN SERBIUC.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace, iar celor rămași să le dea
liniște. Familia Gavra. (1074)

S.C. VIOMEGACONSTRUCT S.R.L.

cu sediul în Oradea, str. Poet
Alexandru Andriţoiu nr. 33, bl.
PB 26, ap. 2 angajează 20 de
muncitori necaliﬁcaţi la demolarea clădirilor, căptuşeli,
zidărie, plăci, mozaic, faianţă, gresie, parchet, Cod Cor
931301.
Selecţia se va face pe baza
c.v.-urilor depuse până la 10.01.
2018.
(2)

S.C. OTL S.A.

organizează selecţie de personal pentru funcţia de:
ELECTRICIAN
AUTO
Condiţii:
- caliﬁcare de electrician
auto.
Experienţa – nu este o condiţie obligatorie.
Candidaţii interesaţi pot depune o cerere, însoţită de documente relevante în sensul celor
de mai sus, la SECRETARIAT,
str. Atelierelor nr. 12, până în
data de 15.01.2018, ora 10.00.
Persoanele selectate vor ﬁ
contactate pentru interviu. Angajarea se va face pentru perioadă nedeterminată.
(4)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 15 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

lt. (r) Coşarcă Mircea. (8825)

ACHIM, cu mult respect, îi do-

 Vând Dacia Break (1994),
în stare bună de funcţionare. Preţ 1900 lei. Telefon:
0723/225.328.

 Vând Fiat Grande Punto,
fabricaţie 2005, stare perfectă, negociabil, 0753/35-47-92.
(T.9105)

dru, Tatar Zoltan, Jurcuţ Ioan,

re a domnului col. (r) DORCA



Cu adâncă durere în
suﬂete ne despărţim de unchiul
nostru drag,
TRAIAN PĂTROC.
Chipul său drag va rămâne viu în amintirea noastră.
Dumnezeu să-l ierte şi să-i dea
odihnă veşnică. Odihneascăse în pace. Condoleanţe familiei îndoliate. Nepotul Gheorghe
Luncan cu soţia Monica. (105)

VÂNZARE AUTO

Lupea Nicolae, Tudor Alexan-

 Cu ocazia zilei de naşte-

Cu multă durere în suﬂet anunţ moartea fratelui meu,
IOAN SILAGHI.
Nu te vom uita niciodată. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fratele Mitru cu soţia
Marioara şi copiii Stela, Mitică,
Mariana şi Adrian. (113)

 Execut acoperișuri, dulgherie, renovări, reparații în
construcții, în Bihor. 0721/4024-61. (1071)

urări de sănătate, fericire, bucurii alături de cei dragi şi un



Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări, 15 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l care tu le alegi.
publici în luna ianuarie în cotidianul „Crişana”.


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.

