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ÎNCHIRIERI

În atenţia cititorilor
din Salonta!

 Dau în chirie casă 4 camere,
singur în curte, central, zona
Spitalului Militar, la preţ foarte
Persoanele care doresc să dea convenabil. Tel. 0731/03-00anunţuri de mică publicitate sau 37. (86)
mare publicitate în CRIŞANA o  Acum, închiriez spaţiu copot face chiar în oraşul lor. Pentru mercial 230 mp, ultracentral,
aceasta trebuie să se adreseze către preţ 650 euro/mp. Tel. 0744/5706-16. (45)
SZABO L. MARIA Întreprindere
Individuală, de pe strada RepubliPIERDERI
cii nr. 27-29, lângă CEC Salonta.  Pierdut certiﬁcat constatator
Anunţurile vor apărea în ediţia de pentru activităţi desfăşurate
a doua zi.
ambulant al Mata Sergiu Florin
Intreprindere Individuală, C.U.I.
29570743, F05/84/2012. Îl deVÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
clar nul. (211)
 Vând apartament 2 camere,
conf. 2, vedere la parcare, Nufărul. 0740/12-45-60. (T.158)

 Pierdut certiﬁcat de înregistrare CUI al URABOTECH
SRL, CUI 26103387. Îl declar
nul. (218)

VÂNZĂRI CASE ÎN ORADEA

 Maruşca Ana P.F.A. pierdut certiﬁcat constatator, CUI
21083416, F05/217/2001, cu
sediu în Oradea, str. Ciheiului
nr. 21/A, pentru sediu profesional şi activităţi ambulante,
eliberat de ORC Bihor. Îl declar
nul. (242)

 Casă mare, central, imediat ocupabilă, 210/475 mp.
0788/07-02-53. (tv.)

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)

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

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

VÂNZĂRI AUTO
 Vând Dacia Break (1994),
în stare bună de funcţionare. Preţ 1900 lei. Telefon:
0723/225.328.
 Vânbd LOGAN 1,4 benzină,
din anul 2007, 121.200 km reali, unic proprietar. 2000 euro,
negociabil.
0735/16-04-89.
(250)

 Pierdut certiﬁcat de înregistrare CUI aparţinând SC Zadanis Com SRL, CUI 5895268,
număr de ordine în Registrul Comerţului J05/2554/1994, identiﬁcator unic la nivel european
ROONRC
J05/2554/1994,
eliberat
de
ORC
Bihor.
Îl declar nul. (243)
 Pierdut carnet de stundent,
pe numele Nan Ioana Laura,
eliberat de Facultatea de Drept
Oradea. Îl declar nul. (252)

VÂNZARE DIVERSE

 Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti, ţesute. Tel. 0359/4356-61. (tv)

 Mansardări acoperișuri, reparații generale, deplasare oriunde, reducere 20%, 0774/6058-38. (T.979)
 Reparații acoperișuri sau de
urgență montaj tablă, reducere
20%, 0774/60-58-38. (T.980)



ANGAJĂM

PERSONAL

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

 Reparaţii rolete, recondiţionez, jaluzele, plase de ţânţari,
execut, 0745/57-73-90. (T.97)

persoană vârstnică. 0721/67-

 Profesoară, predau engleză
orice nivel (examene, emigrare)
avantajos. Tel. 0740/14-00-90.
(T.91)

MATRIMONIALE

 Instalator autorizat, sanitare-încălzire, Henco, cupru,
PPR, 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.101)

05-17. (tv.)

 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)

ANGAJĂRI
 Asociație de Proprietari din
strada Republicii Nr. 51 caută
ﬁrmă pentru a face curățenie la
6 scări. Tel 0747.323.544
 Restaurant în Oradea angajează ospătar și bucătar. Tel.:

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

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 2017.
(12)
Asociaţia de păşunat şi
pădure
„FRĂŢIA” CACUCIU NOU
vă anunţă că în data de 14 ianuarie

 Restaurant în Oradea angajează femeie la bucătărie,
pentru post de bucătar, cu
posibilitate de caliﬁcare la locul de muncă, și ospătar. Tel.:
0769/048-699.

lă a asociaţilor, la Căminul Cultural

Vă aşteptăm şi în centru!

CUMPĂR DIVERSE

PRESTĂRI SERVICII

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.

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 ianuarie în cotidianul „Crişana”.

PRESTĂRI SERVICII

2018 va avea loc adunarea genera-

 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.

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

 Profesor universitar doctor
în neurologie Mihancea Petru,
consultă la Cabinet medical
Trimedica de pe Bulevardul
Decebal nr. 3 (Rogerius), marţi
şi joi, între orele 11.30-13.30.
Tel. 0721/08-30-28. (227)

0769/048-699.

 Vând vase marca Silver
Royal, masă demontabilă, saltea infraroşie, 077010-21-60,
0359/43-72-84. (T.102)

 Execut acoperișuri, dulgherie, renovări, reparații în construcții, în Bihor. 0721/40-2461. (1071)

DIVERSE

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.

Cacuciu Nou, ora 14.00.

(15)

AN U N Ț
Aducem la cunoștință persoanelor interesate că în ședința
ordinară a Consiliului Local al
municipiului Beiuș din luna ianuarie 2018 se vor dezbate următoarele proiecte de hotărâre care fac
obiectul Legii 50/2003 privind
transparența decizională în administrația publică:
1. Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului cadru
cu privire la parcarea vehiculelor,
precum și amenajarea și întreținerea locurilor de parcare pe raza
municipiului Beiuș.
2. Proiect de hotărâre aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurilor de evaluare şi
a criteriilor precise, în vederea
întocmirii listelor de prioritate,
pe baza cărora, bunurile aﬂate
în proprietatea publică și privată a municipiului Beiuș să poată
ﬁ atribuite în folosință gratuită potrivit prevederilor O.G. nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii raportat la art. 124 din
Legea administraţiei publice locale 215/2001.
În data de 15.01.2018, ora 12.00,
Primăria municipiului Beiuș va
organiza în Sala Mare a Primăriei municipiului Beiuș dezbatere
publică privind:
1. Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului cadru
cu privire la parcarea vehiculelor
precum și amenajarea și întreținerea locurilor de parcare pe raza
municipiului Beiuș.
2. Proiect de hotărâre aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurilor de evaluare şi
a criteriilor precise, în vederea
întocmirii listelor de prioritate,
pe baza cărora, bunurile aﬂate
în proprietatea publică și privată a municipiului Beiuș să poată
ﬁ atribuite în folosință gratuită potrivit prevederilor O.G. nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii raportat la art. 124 din
Legea administraţiei publice locale 215/2001.
(16)

