18 Publicitate
PIERDERI

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
 Cumnatei PAL LILIANA cu
ocazia zilei de naştere, inima
de bucurie-ţi ﬁe plină ca atunci
când în braţe ţii nepotul. Multă
sănătate, fericire, voie bună.
„La mulţi ani!” Pal Ioan, Carmen şi Corina. (546)
 Cu ocazia zilei de naştere a
camaradului nostru, col. TONCEAN VALER, îi dorim multă
sănătate, fericire şi un sincer
„La mulţi ani!” General Creţ Vasile, coloneii: Poliacof Costică,
Catarig Mircea, Lupea Nicolae,
Tudor Alexandru, Tatar Zoltan,
Jurcuţ Ioan, lt. (r.) Coşarcă Mircea. (539)

MULŢUMIRI
 Mulţumesc echipei de medici
dr. IANCEU SORIN, dr. TOPALĂ VLADIMIR, pentru operaţia
reuşită. Rog pe bunul Dumnezeu şi pe Maica Domnului să vă
aibă în grijă şi să vă răsplătească. Mulţumesc pentru şansa pe
care mi-aţi a acordat-o. Totodată mulţumesc personalului
AMBULANŢEI ŞTEI care mi-a
dat primul ajutor, personalului
URGENŢE BEIUŞ, apoi secţiei ATI şi personalului din secţia
CHIRURGIE pentru tot sprijinul
şi tratamentul acordat. Cu respect pacienta Bîtea (buni), din
Cîmpani .

Joi, 25 ianuarie 2018

Pierdut certiﬁcat
constatator

cu activitățile desfășurate de
Almodent S.R.L., (J5/2472/1991,
CUI 68049), la sediul social.
Îl declarăm nul.
(40)
 Pierdut certiﬁcate constatatoare şi rezoluţie nr.
0025
pentru
Intreprindere Individuală Mărcuţ Marius Pavel, CUI 19562310,
F05/768/2006.09.05. Le declar
nule. (525)
 Pierdut certiﬁcat de înregistrare Preutu Vasile Intreprindere Individuală, CUI 25707431,
F5/1022/2009, certiﬁcat constatator 25770/20.05.2014, Rezoluţie 9986/27.05.2014.

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând injector Lamborghini
25 kw, nou, 3 butelii STAS.
0746/19-66-89. (T.486)
 Vând baloţi fân şi lucernă,
porc gras. Tel. 0756/51-29-48,
Săcădat 399. (T.365)

 Vând sobă Calorex SM, 250
lei, bicicletă 28, 120 lei. Tel.
0746/71-72-50. (T. 477)

CUMPĂR DIVERSE
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.

PRESTĂRI SERVICII
 Hornar-coşar, curăţ coşuri
de fum, teracote, centrale, reparaţii acoperişuri. 0744/11-7111. (473)
 Renovez acoperișuri, fațade, dulgherie, izolații, jgheaburi, terase, vopsitorii, reparații,
0774/60-58-38. (T.978)
 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)
 Execut fațade, acoperișuri,
dulgherie, garduri, mici reparații, construcții urgente. Tel.
0743/47-36-55. (T. 1114)

 Vând ţuică struguri, curată,
52 grade, 25 lei/litru. 0770/1612-82. (tv.)

 Reparații acoperișuri, etc.
Prețuri mici, reducere 15%.
Ne deplasăm oriunde. Tel.
0740/91-69-90. (T. 1113)

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

 Execut acoperișuri și dulgherie, țiglă Lindab, terase, foișoare, modiﬁcări. Tel. 0721/40-2461. (T. 1112)

Vă aşteptăm şi în centru!

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

VÂNZĂRI ANIMALE
 Vând viţei şi tauri din rasa
Bălţata Românească. Tel.
0734/91-83-84. (1119)

VÂNZĂRI AUTO
 Vând Renault Simbol, perfectă stare de funcţionare, 8.800
km rulaţi. 0771/16-08-96. (tv)

cu sediul în Oradea, str. Poet
Al. Andriţoiu, nr. 33, bl. PB 2, ap.
2, angajează
* 30 muncitori necaliﬁcaţi în
construcţii, cod COR 931301.
Selecţia se va face pe baza C.V.-urilor depuse până la 27.01.2018. (35)

S.C. EASY RECYCLE
CLOTING S.R.L.

cu sediul în Salonta, str. Victor
Babeş, nr. 2, angajează
* 4 manipulanţi marfă,
Cod COR 933303.
Selecţia se va face pe baza C.V-urilor depuse până la 27.01.2018. (36)
 Repar, execut, recondiţionez
rolete, plase de ţânţari, jaluzele. Tel. 0745/57-73-90. (T.1117)
 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.

MATRIMONIALE
 Simpatică ofer companie, cu
Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse şi achitate şi
la Punctul de preluare deschis lângă Teatrul de Stat

programări, la domni peste 50
ani. 0753/56-60-84. (T.125)

din Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni până

 Băiat ofer masaj erotic feme-

vineri, între orele 9.00-18.00, şi duminica,

ilor peste 50 ani. Tel. 0754/78-

între orele 16.00-18.00.

66-18. (444)

1. Primăria Municipiului
Oradea cu sediul în Oradea,
P-ţa Unirii nr.1, organizează
licitaţie publică deschisă cu
ofertă în plic închis pentru închirierea unui spaţiu cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în imobilul din Oradea, B-dul Dacia nr.103.
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 25.01.2018 –
12.02.2018 ora 9.00 se vor depune
la Primăria Municipiului Oradea,
Sala Ghişeelor, la ghişeul nr. 2,
documentele de caliﬁcare de către potenţialii ofertanţi, conform
caietului de sarcini pus la dispoziţie de către organizatorul procedurii;
- şedinţa de deschidere a
ofertelor va avea loc la data de
12.02.2018 ora 13.00, în prezenţa
comisiei de licitație şi a reprezentanţilor ofertanţilor.
2. Primăria Municipiului Oradea cu sediul în Oradea, P-ţa
Unirii nr.1, organizează licitaţie
publică deschisă cu ofertă în plic
închis pentru închirierea unui
spaţiu cu altă destinaţie decât
aceea de locuinţă, situat în imobilul din Oradea, str. Duiliu Zamﬁrescu. nr. 10.
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 25.01.2018 –
12.02.2018 ora 9.00, se vor depune la Primăria Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor, la ghişeul nr.
2, documentele de caliﬁcare de
către potenţialii ofertanţi, conform caietului de sarcini pus la
dispoziţie de către organizatorul
procedurii;
- şedinţa de deschidere a
ofertelor va avea loc la data de
12.02.2018 ora 14.00, în prezenţa
comisiei de licitație şi a reprezentanţilor ofertanţilor.
3. Primăria Municipiului Oradea cu sediul în Oradea, P-ţa
Unirii nr.1, organizează licitaţie
publică deschisă cu ofertă în plic
închis pentru închirierea unui
spaţiu cu altă destinaţie decât
aceea de locuinţă, situat în imobilul din Oradea, str. Republicii,
nr. 12.
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 25.01.2018 –
13.02.2018 ora 9.00, se vor depune la Primăria Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor, la ghişeul nr.
2, documentele de caliﬁcare de
către potenţialii ofertanţi, conform caietului de sarcini pus la
dispoziţie de către organizatorul
procedurii;
- şedinţa de deschidere a
ofertelor va avea loc la data de
13.02.2018 ora 12.00, în prezenţa
comisiei de licitație şi a reprezentanţilor ofertanţilor.
Documentele de caliﬁcare necesare pentru participarea la licitaţie se gasesc pe site-ul www.
oradea.ro, secțiunea Licitații. (39)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

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

S.C. VIOMEGA
CONSTRUCT S.R.L.



VÂNZĂRI CASE ÎN ORADEA
 Vând casă 3 camere şi dependinţe cu încă 2 camere la
demisol şi plus spaţiu comercial cu garsonieră la etaj lângă
casă, teren 500 mp, zona Calea Aradului. Tel. 0726/39-9639. (462)

ASOCIAŢIA DE PĂDURIT
ŞI PĂŞUNAT MĂGURA
-BEZNEA,
jud. Bihor scoate la licitaţie,
pentru efectuarea unor lucrări forestiere:
- doborât, tras lemne în rampă
cu TAF;
- lucrări de degajări, decopleşiri, curăţări fond forestier;
- lucrări de curăţat păşuni;
- lucrări fasonat lemne în rampă, aranjat, stivuit, 10 metri steri.
Informaţii tel. 0742/69-69-80,
0754/58-42-36.
(37)

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.

