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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 Intreprindere Individuală, de pe strada
Republicii nr. 27-29, lângă CEC
Salonta. Anunţurile vor aparea în
ediţia de a doua zi.

VÂNZĂRI AP. 1 CAMERĂ
 Vând apartament o cameră, parter, 36 mp, mobilat,
modiﬁcat, geamuri termopan,
Sînmartin. Informaţii, telefon
0746/62-88-29. (tv)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
 Vând apartament 2 camere,
Rezidenţial Prima Nufărul, bloc
nou, s.u. 61 mp, mobilat complet, cu loc de parcare privat,
52.500 euro. 0720/19-35-82.

VÂNZĂRI TERENURI

 Vând 15 ari loc de casă în
Podgoria şi 15 ari loc de casă,
pe str. Făcliei, 0733/67-33-79,
0771/35-13-81.
 Vând 5.800 mp parcelă cu
pădure în Peştiş, lângă Aleşd,
0766/75-44-12, 0771/63-59-17.
 Vând-schimb 3 ha teren la 18
km de Oradea. Tel. 0773/8700-29. (tv)
 Vând 1.000 mp teren, str.
Caişilor, Oradea, utilităţi, negociabil, 0773/84-54-86. (tv)
 Vând 500 mp teren intravilan
Episcopia, construibil, utilităţi
aproape, 0359/42-09-50. (tv)
 Vând 2.000 mp teren la Coada Lacului, Bihor. Tel. 0744/6294-58, 0744/76-97-32. (T.6709)

CHIRII

 Dau în chirie casă la curte,
2 camere, bucătărie+dependinţe, birouri, depozit, laborator, etc. Tel. 0359/44-08-60,
0770/11-96-48. (616)

ÎNCHIRIERI SPAŢII

 Vând apartament 2 camere,
tip Z, str. Italiană. Tel. 0746/8930-39. (T.5849)

 Dau în chirie hală-depozit 180 mp, utilităţi, Nufărul,
0722/34-60-47. (T.313)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

 Vând Raba tip Irak, 16,5 t,
preţ negociabil. Tel. 0743/1328-64. (T. 620)

 Vând apartament 3 camere,
4/4, zona Nufărul. Exclus agenţii imobilare. Tel. 0770/28-8888. (T.96)
 Vând apartament 3 camere,
dublă orientare, B-dul Dacia,
Oradea, preţ 38.000 euro. Tel.
0770/16-45-59. (585)

VÂNZĂRI AP. 4 CAMERE

 Vând apartament cu 4 camere, cu îmbunătățiri sau schimb,
în Rogerius. Telefon 0752/8970-48.

VÂNZĂRI AUTO

VÂNZĂRI UTILAJE

 Vând tractor U 650 în stare
de funcţionare, 0742/18-01-35.
(sms)

VÂNZĂRI PIESE ACCESORII AUTO

 Vând portbagaj şi cârlig remorcare pentru Logan, omologate, folosite 7 luni. Tel.
0744/43-57-17. (626)

VÂNZĂRI ANIMALE

 Vând 4 vaci de lapte, Bălţată
Românească, toate gestante.
0773/87-00-29. (tv)

VÂNZĂRI CASE ORADEA
 Casă 4+2 camere, locuit,
birouri, cabinete, 210/475 mp,
0788/07-02-53. (T.571)

VÂNZARE CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă în Burzuc cu 2 camere, hol şi magazie, preţ 3500
euro, negociabil, 0746/10-0256. (tv)

PIERDERI

 Pierdut motan roşcat, zona
Paleu.
Ofer
recompensă.
0741/22-95-45. (5850)
 Pierdut certiﬁcat constatator de autorizare cu data de
11.12.2007 pentru sediu I.I.
Bule Lazăr Constantin cu sediul în comuna Popeşti, sat
Bistra, nr. 321, având nr. ordine în R.C. F5/2119/2007, C.U.I.
22901181. Se declară nul. (641)

 Vând casă în Ceica, nr. 314.
Accept și variante de schimb.
Tel. 0748/12-54-40. (T. 5834)
 Vând casă în Miersig cu grădină şi anexe, 5.000 mp. Tel.
0740/57-99-55. (590)
 Vând casă în Tinca, lângă
Criş sau schimb cu apartament
în Oradea. Tel. 0748/61-07-37.
(tv.)

VÂNZĂRI CASE UNGARIA
 Vând urgent casă cu grădină
în Ungaria, Berekboszormeny.
0745/50-44-14,
0770/15-2580. (T.581)

 Pierdut certiﬁcat constatator de la Registrul Comerţului
pentru P.F.A. Bogdan Florina
Ancuţa, număr de înregistrare F5/890/10.05.2011, C.U.I.
28455630. Îl declar nul. (644)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând 2 geamuri cu trei canate, din lemn, cu roletă, în stare foarte bună, 200 lei/bucată.
Tel. 0741/11-32-33. (T.631)
 Vând boiler 104 litri, combustibil solid, 500 lei şi sobă tip
şemineu, 300 lei, negociabile.
Tel. 0723/71-20-11. (126)
 Vând sistem de gătit, import
Elveţia, masă curbată 8-10
persoane,
0359/43-72-84,
0770/10-21-60. (T.141)

CUMPĂR
 Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-8306. (T.7627)

PRESTĂRI SERVICII
 Transport nisip, pietriş, balast, pământ de gazon, moloz.
Tel. 0748/63-71-77. (T.400)
 Instalator. Tel. 0743/19-4326.
 Firmă autorizată, inventariem calorifere asociaţii proprietari, calculăm suprafaţa utilă,
reactualizată, 0772/03-04-73.
(T.420)
 Meseriaş execut toate tipurile de lucrări în construcţii. Tel.
0745/90-17-57. (T.467)
 Consultanţă pentru afaceri,
management, proiectarea metodelor sau procedurilor contabile, proceduri de control
bugetar, organizare eﬁcientă,
control, conform codului CAEN
7022. Tel. 0723/81-67-34. (408)
 Repar rolete, execut plase de
ţânţari, jaluzele. Tel. 0745/5773-90. (T. 599)
 Cabinet psihologic terapii:
nevroză, atac de panică, depresie, stres. 0742/01-38-72.
(T.5859)
 Îngrijesc permanent femei în
vârstă, deplasabile, numai în
Oradea. 0727/87-83-85 (tv)

Anunţuri
rapide prin
SMS!
Sms 1361 = 3 apariţii în CRIŞANA şi postare gratis pe www.smsmagazin.
ro şi www.m.smsmagazin.ro .
Preţ/sms = 3 euro + TVA (Orange, Vodafone, Cosmote).
Text sms: BHCR # urmat de 10 cuvinte text anunţ fără diacritice.

Sms 7474 = 5 apariţii consecutive în CRIŞANA şi postare gratis pe
www.smsmagazin.ro şi www.m.smsmagazin.ro.
Preţ/sms = 5,10 euro + TVA (Orange, Vodafone, Cosmote).
Text sms: BHCR # urmat de 10 cuvinte text anunţ fără diacritice.

 Execut zugrăveli, gletuiri,
vopsit, faianţări, laminate, parchetare, raşchetare, lăcuire,
0742/38-99-48. (T.384)
 Acum execut acoperişuri,
ţiglă metalică, jgheaburi, burlane şi mici reparaţii (multiple
recomandări). Tel. 0748/61-9420. (647)
 Electrice, sanitare, încălzire,
noi, reparaţii, lucrări diverse.
Tel. 0741/00-26-63. (T.335)
 Repar aragaze, avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0259/41-61-62, 0745/22-43-73.
(407)
 Servicii curăţenie. Spălăm
mochete, covoare, tapiţerii, la
domiciliu. Tel. 0359/40-56-89,
0747/28-07-78. (T.5581)
 Autorizat, instalaţii sanitare-încălzire, montat cazane,
boilere. Tel. 0359/43-72-84,
0770/10-21-60. (T.143)
 Meseriaş execut lucrări de
sudură, închis balcoane, porţi,
balustrade. Tel. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.142)

ANGAJĂRI
 Caut menajeră în zona Sînmartin. Tel. 0723/81-67-34.
(409)
 Angajez tâmplar pentru mobilier pal. 0744/62-42-17. (515)

Companie angajează
bucătar, ajutor bucătar,
ospătari şi recepţioneră cu
caliﬁcare şi experienţă.
C.V.-urile se vor depune pe
str. Teatrului nr. 1-2, Oradea.
Informaţii la tel.
0767/87-75-04.
 Angajăm muncitori (oare) necaliﬁcaţi. Tel. 0740/15-35-65.
(T.541)
 Angajez femei pentru plăcintărie. Tel. 0745/32-02-44. (553)
 Angajăm vânzător/preparator salate cu sau fără experienţă în Lotus Center, Oradea.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0740/25-87-07.
 ANGAJĂM! Fabrica UAMT
angajează electrician, sculeri matriţeri, operatori producţie, personal calitate. Program de lucru în 3 schimburi,
WEEKEND LIBER. Detalii tel.
0785/50-00-14.

MATRIMONIALE

 Angajăm vânzătoare paniﬁcaţie. Tel. 0741/20-30-47. (T.
538)

 Tânără ofer companie domnilor peste 50 ani. Tel. 0753/5660-84. (T.341)

 Angajăm brutar cu experienţă, salarizare bună. Tel.
0740/15-35-65. (T. 539)

DIVERSE

 Angajăm patiseră şi ajutor
patiseră. Salarizare bună. Tel.
0740/15-35-65. (T. 540)


Caut
femeie
îngrijire femeie în vârstă, condiţii
avantajoase.
Telefon
0744/56-03-41. (sms)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 10 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, 10 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l pe care tu le alegi.
publici în luna august 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.

