14 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.
Cabinet Individual Practician
în Insolvenţă Rusu Constantin
organizează
LICITAŢIE PUBLICĂ
CU STRIGARE
Pentru valoriﬁcarea bunurilor următoarelor falite:
S.C. THOMAS PROTECT
S.R.L.- bunuri mobile cu speciﬁc
de tipărire
S.C.
AGROCONSTRUCT
GHEORGHE S.R.L.- mijloace
ﬁxe, Casă de locuit şi teren aferent, situată în sat Bobohalma, jud.
Mureş.
S.C. GIADANA TRADING
S.R.L: - teren intravilan 6.800 mp
şi construcţie (suprafaţa construită
223 mp. suprafaţa construită desfăşurată 549 mp), situate în comuna
Dorolţ, sat Petea nr.260/A., SATUMARE.
SOCIETATE COOPERATIVA
DE CONSUM CONSUMCOOP
DIOSIG - construcţie şi teren aferent parţial în indiviziune., în suprafaţă de 266 mp, proprietate înscrisă
în CF 7160 şi CF 7150 /Diosig, şi
350 mp teren în indiviziunea înscris
în CF cu nr.7150/Diosig. situată în
comuna Diosig, str. Livezilor nr.
146, jud. Bihor - construcţie şi teren
aferent, CF nr. 771/Vaida şi CF cu
nr. 848/Vaida, situată în localitatea
Vaida nr. 213, comuna Roşiori, jud.
Bihor.
SC BUGCRIST S.R.L. - teren cu
construcţii, situate în comuna Toboliu, sat Cheresig FN, nr. top. 1425/3,
1425/4 şi 1429/1, jud. Bihor
S.C. PARTERAL
EXIM
S.R.L.: - teren liber pentru construcţii în suprafaţă de 8.600 mp
situat în Oradea, str. Ogorului FN
(lângă CET 2).
S.C. MOTOR STAR S.R.L.- teren intravilan (11.509 mp), Oradea
Calea Aradului nr 127A.
SC HIDROGAN S.R.L.- autoturism AUDI A3.
SC MEGAWAT SRL - utilaje
pentru termopane, autoturisme Dacia Solenza şi papuc.
SC MONYDOR S.R.L. – 2 autoutilitare Renault Master şi stivuitor
Komatsu.
S.C. PROCOMEX S.A.: - apartament cu 3 camere situat în Oradea,
str.Peneş Curcanul nr.24, bl.X 24,
ap.10, teren (8.969 mp) cu construcţii, Chiribiş FN, jud Bihor, teren
intravilan (9.714mp) cu construcţii,
Sălacea FN, jud.Bihor
SOCIETATEA COMERCIALĂ DE COMERŢ RENO S.R.L.stoc de marfă (confecţii damă), bunuri mobile (maşini şi utilaje pentru
confecţii).
S.C. GUNNEX RO S.R.L.- stoc
marfă: ﬁerărie, instalaţii, vopsit
S.C. GROUPROMO PUBLICITATE S.R.L.- bunuri mobile
(mobilier, calculatoare, monitoare,
aparat aer condiţionat.)
S.C. DACIA SAMIR S.R.L. –
construcţie şi teren aferent, comuna
Borş, DN E60, jud.Bihor, înscrise în
CF NDF 220/A, Borş, cu nr. cadastral 434.
SC COMPTECRI EXIM SRL –
construcţii în cotă parte (fără teren
aferent), autoturism Fiat Punto.
Licitaţia va avea loc în ﬁecare zi
de luni, ora 10.00, în Oradea, str.
Aleea Sulﬁnei nr.8, bl.G 1,sc. B, ap.
22, parter, Bihor.
Relaţii la tel. 0741/50-4-29, orele
8.00-14.00.
(63)

Marţi, 6 februarie 2018

Primăria Municipiului
Oradea

cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii nr.1,
organizează licitaţie publică deschisă cu strigare în
vederea vânzării, în baza Legii 550/2002, a unui spaţiu cu
altă destinaţie decât aceea de
locuință, situat în Oradea, B-dul
Dacia,nr.106, bl.AM5, înscris în
CF nr.155107-C1-U21/Oradea.
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 06.02.2018 –
20.02.2018 ora 900 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 licitaţie publică
cu strigare şi adjudecarea vor
avea loc la data de 20.02.2018
ora 12:00, în prezenţa comisiei
de vânzare şi a reprezentanţilor
ofertanţilor.

Primăria Municipiului
Oradea

cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii nr.1,
organizează licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea vânzării, în baza Legii
550/2002, a unui spaţiu cu
altă destinaţie decât aceea de
locuință, situat în Oradea, B-dul
Dacia,nr.108, bl.AM6, înscris în
CF nr.151432-C1-U19/Oradea.
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 06.02.2018 –
21.02.2018 ora 900 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 licitaţie publică cu strigare şi adjudecarea va
avea loc la data de 21.02.2018
ora 12:00, în prezenţa comisiei
de vânzare şi a reprezentanţilor
ofertanţilor.
Documentele de caliﬁcare necesare pentru participarea la licitaţie se găsesc pe site-ul www.
oradea.ro, secţiunea Licitații.

Vă aşteptăm şi în centru!
Anunţurile de publicitate pot
ﬁ depuse şi achitate şi la Punctul de preluare deschis lângă
Teatrul de Stat din Oradea,
pe strada Patrioţilor nr. 2, de
luni până joi, vineri între orele
9.00-16.00, şi duminica,
între orele 16.00-18.00.

MULŢUMIRI
 Cuvintele sunt prea sărace
pentru a putea mulțumi distinsului doctor MIRCEA MINEA,
de la Spitalul de Ftiziologie
Aleșd, cu întreg colectivul, care
prin pricepere, răbdare și mult
respect se ocupă de toți bolnavii în mod egal, ceea ce face
cinste orașului Aleșd. Cu mult
respect Bolnava FL. S.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
 Vând apartament 2 camere,
preţul pieţei, str. Eminescu. Tel.
+36-70-504-6198.
 Vând apartament 2 camere,
PB, et. IV, Nufărul. Tel. 0743/0118-41. (791)

VÂNZĂRI AP. 4 CAMERE
 Apartament 4 camere, Aleea
Rogerius, et. III, 62.500 euro.
0749/09-27-31. (T.695)

 Închiriez/vând spaţiu comer-

 Vând pian cu coadă scurtă,

cial lângă statuia Cantemir. Tel.

culoare negru, placă bronz,

0755/15-22-91. (792)

marca

VÂNZĂRI AUTO
 Vând Ford Focus, stare ex-

 Vând Renault Megan 1,5

ţânţari, jaluzele orizontale, ver-

DCI, ianuarie 2008, 3.000 euro.

ticale. 0745/57-73-90. (691)

0745/62-95-60. (T.746)

 Meseriaş execut toate tipuri-

 Vând Daewoo Matiz, 58.000

le de lucrări în construcţii. Tel.

km rulați, culoare alb 13, an

0745/90-17-57. (727)

fabricație 2006, preț negocia-

 Renovez acoperișuri, fațade,

bil. Informații tel. 0766/41-19-

dulgherie, izolații, jgheaburi,

96.

terase,

VÂNZĂRI ANIMALE
 Vând 2 vaci gestante în faza
de fătare. Tel. 0771/26-05-59.
(T. 557)

PIERDERI
tator şi rezoluţie, emisă la

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

F5/398/2017, cod CAEN 0111

15.03.2017, pentru Boroş Johanna PFA, CUI 37218463,

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


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)
 Îngrijesc/supraveghez femei
în vârstă, să nu ﬁe imobilizată.

Îl declar nul. (790)

 Instalator autorizat, sanitare-

 Pierdut certiﬁcat constatator

încălzire, Henco, cupru, PPR,

VÂNZARE CASĂ ÎN UNGARIA

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând casă în Ungaria, primul sat după Biharkeresztes.
0770/15-25-80, 0745/50-4414. (T.694)

 Vând cazan Wiessmann

 Închiriez spaţiu bun pentru
magazin, birouri, cabinet, P+M.
0742/92-25-69, 0753/81-37-23.
(665)

reparații,

0736/96-68-60. (tv)

pentru sediul social al Surfax

VÂNZĂRI-ÎNCHIRIERI SPAŢII

vopsitorii,

şi 0113, eliberat de ORC Bihor.

 Vând casă Burzuc, anexe
cu/fără teren 3,60 hectare.
0771/31-23-17. (tv.)

 Vindem teren situat în Oradea, str. Beldiceanu, suprafaţă 2518 mp, intravilan. Tel.
0259/43-75-06. (794)

PRESTĂRI SERVICII
 Repar rolete, execut plase de

 Casă 5 camere, Ioşia, 1000
mp, 93.500 euro. 0749/09-2731. (T.696)

 Vând 3,76 hectare teren
arabil, în zona Salonta. Tel.
0727/86-81-37. (T.682)

0741/75-08-21. (804)

(tv)

 Pierdut certiﬁcat consta-

VÂNZĂRI TEREN

Sandor,

preţ 900 euro, negociabil. Tel.

cepţională. Tel. 0751/03-87-39.

VÂNZĂRI CASE ÎN ORADEA

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

Keresztely

S.R.L., CUI 30660106. Îl declar

0770/10-21-60,
84. (T.760)

nul. (814)

24 kw, boiler electric 10 litri.

0359/43-72-

ANGAJĂRI
 Angajez coafeză-frizeriţă la
salon cu vechime şi clientelă,
Calea Aradului. Tel. 0740/70-

0741/31-44-00. (T.656)

20-16. (tv.)

 Vând aparat nou Ceragem,

 Societate comercială anga-

pentru masaj manual. 0721/6705-17. (tv.)
 Vând vase marca Silver
Royal, masă demontabilă, saltea infraroşie, 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.759)
 Vând țuică de struguri curată,
52 grade, 25 lei/litru, 0770/16-

jează designer interior, cunoscător al programului CAD şi
CAD DECOR. Aşteptăm CV pe
adresa de email viadia95@yahoo.com.


Angajez

personal

caliﬁ-

cat în construcţii - Belgia. Tel.
0744/33-59-28. (731)

MATRIMONIALE

12-82. (tv)

Simpatică,

ofer

compa-

 Vând mobilă bucătărie, geam



lemn, ţuică prune şi struguri.

nie, la domni peste 50 de ani.

0770/83-19-66. (tv.)

0753/56-60-84. (T.796)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

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 februarie 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.

