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 multi ani Buni Diana, la
împlinirea frumoasei vârste de
88 de ani! Să ne traiești, cu bucurie și sănătate! Familia.
 Cu ocazia zilei tale de naştere MONICA PÎRVULESCU,
a ﬁului tău, ŞERBAN şi a mamei şi bunicii voastre ZORICA
COSMAN, vă urăm „La mulţi ani”!. Familiile: Pîrvulescu,
Cosman şi Savu. (432)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă în Tinca, lângă Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.951)

VÂNZĂRI TEREN
 Vând teren 3520 mp, str. Fazanilor, bun pentru construcţii,
0359/19-55-27. (T.361)
 Vând 2.000 mp teren la Coada Lacului, Bihor. 0744/62-9458, 0744/76-97-32.(T.6696)
 Vând parcele teren agricol,
jud. Bihor. Tel. 0728/02-25-73.
(tv.)

Joi, 18 ianuarie 2018

 Vând Dacia Super Nova

 Reparații acoperișuri, etc.

2002, instalaţie gaz, în stare de

Prețuri mici, reducere 15%.

funcţionare. Tel. 0766/31-24-

Ne deplasăm oriunde. Tel.

75. (414)

0740/91-69-90. (T. 1113)

 Dezmembrez VW Sharan

 Execut tâmplărie și mici re-

din 1999, preţuri modice. Tel.
0748/13-89-00,

0748/13-89-

13. (425)

PIERDERI

 Execut acoperișuri și dulghe-

 Pierdut certiﬁcat constatator

rie, țiglă Lindab, terase, foișoa-

pentru terţi, al Lausim Fruct

re, modiﬁcări. Tel. 0721/40-24-

S.R.L., C.U.I. 34120958. Îl de-

61. (T. 1112)

clar nul. (442)

 Instalator. 0743/19-43-26.

 Pierdut carnet de student,

(312)

pe numele Selwa Abdu, eliberat de Facultatea de Medicină
Oradea. Îl declar nul. (447)

VÂNZĂRI DIVERSE

VÂNZĂRI AUTO

ri, terase, vopsitorii, reparații,

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

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

0774/60-58-38. (T.978)

S.C. CONSTRUCŢII

52 grade, 25 lei/litru. 0770/16-

parații generale, deplasare ori-

12-82. (tv.)

unde, reducere 20%, 0774/60-

 Vând vase marca Silver

58-38. (T.979)

Royal, masă demontabilă, sal-

 Reparații acoperișuri sau de

DEPOZIT MATERIALE DE

urgență montaj tablă, reducere

CONSTRUCŢII

tea infraroşie, 077010-21-60,
0359/43-72-84. (T.102)
 Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti, ţesute. Tel. 0359/4356-61. (tv.)
 Vând baloţi fân. Tel. 0770/1270-77. (T.359)
 Vând baloţi fân şi lucernă,

CUMPĂR DIVERSE

 Vând Logan 1,4 benzină, din
anul 2007, 121.200 km reali,
unic proprietar. 2000 euro, negociabil. 0735/16-04-89. (250)

de, dulgherie, izolații, jgheabu-

 Execut ﬁnisaje interior-exterior, de înaltă calitate, preţuri
avantajoase, 0741/74-07-88.
(T.346)

 Mansardări acoperișuri, re-

 Închiriez apartament 3 camere, mobilate, în Oradea, str.
Prutului, nr. 2 A, et. III, apartament 12. Tel. 0259/22-45-13.
(274)

ANIMALE

 Renovez acoperișuri, fața-

 Curăţenie totală pod/subsol
bloc, asigur transportul molozului, deşeurilor. 0769/90-3999. (305)

 Vând ţuică struguri, curată,

porc gras. Tel. 0756/51-29-48,

 Donez căţeluşă frumoasă metiş. Tel. 0748/13-89-00,
0748/13-89-13. (426)

15%. Tel. 0734/90-89-51. (T.
1111)

CHIRII

 Închiriez în Ioşia, casă+curte, suprafaţă 250 mp. Tel.
0747/87-12-33. (336)

parații. Reducere pensionari

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

Săcădat 399. (T.365)

 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.
 Cumpăr antichităţi, tablouri,
cărţi, mobilă, obiecte populare,
sticle de sifon. 0744/12-83-06.
(T.304)

PRESTĂRI SERVICII
 Execut fațade, acoperișuri,
dulgherie, garduri, mici reparații, construcții urgente. Tel.
0743/47-36-55. (T. 1114)

20%, 0774/60-58-38. (T.980)

ANUNŢ PUBLIC

SC SINTEZA SA, cu sediul în municipiul Oradea, Șos. Borșului, nr. 35,
judeţul Bihor, anunţă organizarea şedinţei de dezbatere publică a solicitǎrii
autorizaţiei integrate de mediu pentru
activitatea prevǎzutǎ în Anexa I a Legii nr. 278 din 2013 privind emisiile industriale, la pct. 4.1: Producerea compușilor chimici organici, cum sunt: b)
hidrocarburile cu conţinut de oxigen,
cum sunt alcooli, aldehidele, cetonele,
acizii carboxilici, esterii și amestecurile de esteri, acetaţii, eterii, peroxizii
și rășinile epoxidice (acid benzoic),
desfășurată ȋn instalaţie existentă, situată ȋn municipiul Oradea, Șos. Borșului, nr. 35, judeţul Bihor, în data de
06.02.2018, ora. 15, la sediul său din
mun. Oradea, Șos. Borșului, nr. 35, judeţul Bihor.
Documentaţia de susţinere a solicitǎrii pentru obţinerea autorizaţiei
integrate de mediu se poate consulta
zilnic, între orele 9.00 – 16.00, până
la data 05.02.2018 (o zi înainte de
data desfăşurării dezbaterii), la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Bihor, B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea.
Propunerile justiﬁcate ale publicului
privind solicitarea de autorizare integratǎ se pot transmite zilnic, până la
data de 05.02.2018 (o zi înainte de data
desfăşurării dezbaterii), la Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bihor, din
municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr.
25/A, telefon 0259-444590, fax 0259406588, e-mail: ofﬁce@apmbh.anpm.
ro
(29)

BIHOR S.A. ORADEA
ANGAJEAZĂ:

STIVUITORIST PT.

(cu domiciliul în loc. Oradea)
Informaţii la telefon 0259/4175-12, 0259/41-75-13 sau la sediul ﬁrmei pe str. Berzei nr. 4,
Oradea.

(22)

Titular S.C. MHS ORADEA TRUCK&BUS S.R.L.

anunţă publicul interesat asupra
declanşării etapei de încadrare cf.
HG 1076/2004 (actualizat) privind
procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe, în vederea
obţinerii avizului de mediu pentru
PUZ – CONSTRUIRE SHOWROOM AUTO, BIROURI, SERVICE
AUTO, ELEMENTE SIGNALISTICA STRADALA, PLATFORMA PARCAJE AUTO, IMPREJMUIRE, ACCESURI AUTO,
localitatea Sîntion, comuna Borş,
CF. nr. 57916, jud. Bihor. Prima
versiune a planului poate ﬁ consultată la sediul - A.P.M. Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A din data
18.01.2018 intre orele 9.00 – 14.00.
Publicul interesat poate transmite,
în scris, comentarii şi sugestii, până
în data de 06.02.2018, la A.P.M. Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A,
e-mail ofﬁce@apmbh.anpm.ro, în
zilele de luni –vineri, între orele
9.00-14.00.
(28)

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”.

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.

MATRIMONIALE
 Simpatică, ofer companie, cu
programări, la domni peste 50
ani. 0753/56-60-84. (T.125)
 Băiat, ofer masaj erotic femeilor peste 50 ani. Tel. 0754/7866-18. (444)

S.C. Silver Holiday
Travel S.R.L.

Adresa Str. Republicii nr. 28
A, Oradea
Nr. Înregistrare 1/16.01.18
Declaraţie rectiﬁcativă a Sc
Silver Holiday Travel Srl CUI
32321700 J 05/1604/2013 cu sediul în Oradea str. Republicii nr.
28 A.
În perioada 06.06.17-12.09.17
SC SILVER HOLIDAY TRAVEL SRL avea postat pe siteul
www.silverholiday.ro anunţul
publicitar ‚’cele mai bune servicii pt cele mai bune preţuri.”
În urma veriﬁcărilor efectuate a rezultat că anunţul publicitar
avea caracter înşelător menit să
inducă în eroare persoanele cărora li se adresează. Astfel,a fost
încălcat de către SC SILVER
HOLIDAY TRAVEL SRL, prevederile art.4 coroborat cu art.5
lit b) din Legea 158/2008 privind
publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă, fapt pentru
care societatea a fost sancţionată
cu avertisment.
Menţionăm că în perioada
cercetărilor SC SILVER HOLIDAY TRAVEL SRL şi-a retras/
modiﬁcat anunţul publicitar
care a făcut obiectul procesului
verbal nr 12219/12.09.17.
Administrator
Bulzan Sebastian.
Şi publicarea unui extras din
Procesul verbal:
„În temeiul prevederilor legii
158/2008 republicată ne-am sesizat din oﬁciu, în baza art 7 din
Legea 158/2008 asupra faptului
că în perioada 06.06.17-12.09.17
SC SILVER HOLIDAY TRAVEL SRL avea postat pe pagina de web www.silverholiday.
ro mesajul publicitar ‚’cele mai
bune servicii pt cele mai bune
preţuri”. În urma veriﬁcărilor
efectuate şi din analiza documentelor, datelor şi informaţiilor
obţinute de la SC SILVER HOLIDAY TRAVEL SRL rezultă
faptul că societatea nu deţine un
studiu de piaţă sau un clasament
făcut de o ﬁrmă de specialitate
în domeniu care să susţină aﬁrmaţiile din mesajul publicitar,
motiv pentru care considerăm ca
mesajul publicitar are caracter
înşelător şi încalcă prevederile
art 4 coroborat cu art 5 lit b) din
Legea 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea
comparativă republicate.’’
(27)

