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Miercuri, 10 ianuarie 2018

Autostrada Sebeş-Turda, lotul trei

Circulabil din martie
Pe lotul 3 al Autostrăzii SebeşTurda, între Aiud şi Decea, s-ar
putea circula începând cu luna
martie, în prezent neﬁind întrunite elementele pentru siguranţa
rutieră, a declarat, marţi, în judeţul Alba, purtătorul de cuvânt
al al Companiei Naţionale de
Administrare a Infrastructurii
Rutiere (CNAIR), Alin Şerbănescu.
„Eu zic că până în maxim luna
martie, ca să dau, aşa, un termen
realist, se va putea circula, dar în
condiţiile în care constructorul va
înţelege că nu se mai face rabat de
la calitate în România. Nu cerem
alt tip de calitate decât cel care se
practică în ţările europene”, a susţinut Alin Şerbănescu.

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.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
 Vând apartament 2 camere,
conf. 2, vedere la parcare, Nufărul. 0740/12-45-60. (T.158)
 Vând apartament 2 camere,
PB, Nufărul, et. IV, bloc acoperit. 50.000 euro – mobilat,
48.000 nemobilat. Tel. 0743/0118-41. (194)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă în Tinca, lângă Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.951)
 Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie, la cheie, Budureasa,
0741/21-47-34. (tv)

VÂNZĂRI CASE ÎN UNGARIA
 Vând casă cu grădină, 15 km
de la vamă. Tel. 0770/15-2580. (T.196)

O comisie a CNAIR se aﬂă în
inspecţie, marţi, pe lotul 3, prilej
cu care s-a constatat că există anumite neconformităţi, cum ar ﬁ exces de bitum sau probleme legate
de aderenţa în sine a asfaltului.
„Am constatat că s-au menţinut
anumite neconformităţi descoperite şi în luna noiembrie a anului
trecut. Ca atare, vom vedea şi ce
spun şi celelalte două echipe, pentru că au fost trei echipe, practic,
astăzi în inspecţie, una care s-a
ocupat de veriﬁcarea structurilor,
una de siguranţa rutieră şi a treia
echipă, noi, cea care s-a ocupat
de partea de drumuri. După câte
aţi văzut, există aceste neconformităţi. Se va întruni comisia în
după-amiaza aceasta (marţi-n.r.)
va studia inclusiv documentele şi,

în funcţie de ce se va stabili, se va
decide dacă se acordă sau nu recepţia”, a declarat purtătorul de
cuvânt al CNAIR.
Întrebat care ar ﬁ neconformităţile, Alin Şerbănescu a menţionat
că „este vorba de exces de bitum,
probleme legate de rugozitate,
adică de aderenţa în sine a asfaltului, şi de elemente de planeitate executate neconform, care, din
perspectiva circulaţiei, pot crea
probleme”.
Şerbănescu a precizat că reprezentanţii constructorului urmează
să dea explicaţiile de rigoare în cadrul comisiei sau în cadrul analizării situaţiei descoperite şi la faţa
locului, dar şi în urma analizării
documentelor. 

PIERDERI

PRESTĂRI SERVICII

 Pierdut certiﬁcat de înregistrare (CUI), act constitutiv ﬁrmă (statut), aparţinând
S.C. Ivamad S.R.L., RO
12677282, J05/146/2000, eliberat de O.R.C. Bihor, la data
de 10.02.2000. Le declar nule.
(185)

 Rezolv orice problemă de
calculator, rețea (WIFI) și
cablarea acestora. Telefon
0744/61.71.03.

 Pierdut certiﬁcat de înregistrare (CUI), certiﬁcat constatator pentru sediu social şi anexă
pentru punctul de lucru din comuna Ineu, Nyaros, jud. Bihor,
ale Beton Balastiera Materiale
de Construcţii S.R.L., C.U.I.
12512276. Le declar nule. (184)
 S.C. Fracht Plus S.R.L. D
cu sediul în Livada de Bihor,
str. V. Alecsandri nr. 10, RO
33216940, J5/870/2014 declară pierdute cele două certiﬁcate constatoare (sediu şi ambulant). Le declarăm nule. (206)

VÂNZARE DIVERSE
 Vând aparat nou Ceragem,
pentru masaj. 0721/67-05-17.
(tv.)

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

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

 Execut acoperișuri, dulgherie, renovări, reparații în
construcții, în Bihor. 0721/4024-61. (1071)
 Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0774/60-58-38. (T.978)
 Mansardări acoperișuri,
reparații generale, deplasare oriunde, 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)

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

CUMPĂR DIVERSE
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.
 Cumpăr magnetofon Tesla
B4 cu 4 piste (vitezele 2, 4 și
9) în stare de funcționare. Telefon: 0721.177.635.

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

având CUI 4856058, loc. Cociuba Mare, nr. 210, jud. Bihor, tel.
0259-311232, e-mail: primariacociubamare@yahoo.com, organizează licitație publică deschisă în vederea concesionării unei suprafețe
de 14.000 mp, teren din CF 50034
Cociuba Mare, proprietate privată
a comunei, în vederea realizării de
investiții.
Persoanele interesate pot intra în
posesia documentației de atribuire
la sediul Primăriei Cociuba Mare,
compartiment secretariat.
Tarifele pentru participarea
la licitație sunt:
 100 lei, taxa de participare;
 1000 lei garanție de participare;
 100 lei caiet de sarcini.
Data limită de depunere a ofertelor este 15.01.2018, ora 10.00, iar
deschiderea ofertelor va avea loc la
sediul Primăriei Cociuba Mare, în
data de 15.01.2018, ora 11.00. (10)

S.C. CONSTRUCŢII
BIHOR S.A. ORADEA
ANGAJEAZĂ:
 MUNCITORI
ÎN CONSTRUCŢII,
FIERARI BETONIŞTI.
CERINŢE:


experienţă;


seriozitate.

Informaţii la telefon 0259/4175-12, 0259/41-75-13, sau la sediul ﬁrmei pe str. Berzei, nr. 4 ,
Oradea.
Dacă aveţi un C.V., îl puteţi trimite la nr. de fax 0259/41-27-16,
sau depune la sediul ﬁrmei.

(7)

MATRIMONIALE
 Simpatică, ofer companie, cu
programare, la domni peste 50
ani. 0753/56-60-84. (T.125)
 Văduv, 52 ani, caut doamnă
serioasă, de la oraş sau sat.
0744/33-38-29. (189)

S.C. HESPERISAXER
S.R.L.

cu sediul în Salonta, str. Mircea
cel Bătrân, nr. 38

angajează:

 2 manipulanţi marfă, cod
COR 933303.
Selecţia se va face pe baza C.V.urilor depuse până la 16 ianuarie 20
17.
(12)

Primăria Comunei
Cociuba Mare,

având CUI 4856058, loc. Cociuba Mare, nr. 210, jud. Bihor, tel.
0259/31-12-32, e-mail: primariacociubamare@yahoo.com, organizează licitație publică deschisă în vederea concesionării unei suprafețe
de 20.851 mp, teren din CF 51806
Cociuba Mare, proprietate privată
a comunei, în vederea realizării de
investiții.
Persoanele interesate pot intra în
posesia documentației de atribuire
la sediul Primăriei Cociuba Mare,
compartiment secretariat.
Tarifele pentru participarea la
licitație sunt:
 100 lei, taxa de participare;
 1000 lei garanție de participare;
 100 lei caiet de sarcini.
Data limită de depunere a ofertelor este 15.01.2018, ora 10.00, iar
deschiderea ofertelor va avea loc la
sediul Primăriei Cociuba Mare, în
data de 15.01.2018, ora 11.00.
(8)

Primăria Comunei
Cociuba Mare,

având CUI 4856058, loc. Cociuba Mare, nr. 210, jud. Bihor, tel.
0259-311232, e-mail: primariacociubamare@yahoo.com, organizează licitație publică deschisă în vederea concesionării unei suprafețe
de 23.363 mp, teren din CF 51807
Cociuba Mare, proprietate privată
a comunei, în vederea realizării de
investiții.
Persoanele interesate pot intra în
posesia documentației de atribuire
la sediul Primăriei Cociuba Mare,
compartiment secretariat.
Tarifele pentru participarea
la licitație sunt:
 100 lei, taxa de participare;
 1000 lei garanție de participare;
 100 lei caiet de sarcini.
Data limită de depunere a ofertelor este 15.01.2018, ora 10.00, iar
deschiderea ofertelor va avea loc la
sediul Primăriei Cociuba Mare, în
data de 15.01.2018, ora 11.00.
(9)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

VÂNZĂRI GARAJ
 Vând garaj din cărămidă,
zona gării. Tel. 0259/41-70-97.
(T.204)

Primăria Comunei
Cociuba Mare,

Cu 15 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

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.

