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.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
 Vând apartament 2 camere,
parter, Rogerius, preţ negociabil. Tel. 0770/13-51-95. (934)
 Vând apartament 2 camere,
preţul pieţei, str. Eminescu. Tel.
+36-70-504-6198.

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând urgent casă în Roşiori,
3 camere, living, curte cu intrare maşină, pivniţă, grădină cu
pomi fructiferi. Tel. 0744/8554-89, 0745/59-64-49. (856)
 Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie, la cheie, Budureasa,
0741/21-47-34. (tv)
 Vând casă în Tinca, Dorobanţilor 61. Tel. 0770/11-90-28
sau 0359/42-48-67. (tv)

CUMPĂR TEREN
 Cumpăr teren arabil în loc.
Batăr, la preţ negociabil. Tel.
0756/22-10-77, 0259/42-82-07,
după ora 15.00. (1050)

VÂNZĂRI SPAŢII
 Vând demisol central, bun
pentru depozitat: ﬂori, ciupercărie, neamenajat, 0749/1601-52. (tv)
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 Pierdut certiﬁcat constatator al S.C. DAVILAS S.R.L.,
J05/623/2004,
C.U.I.
RO
16318990, emis de O.R.C. Bihor. Îl declar nul. (1055)

 Mansardări acoperișuri, reparații generale, deplasare oriunde, reducere 20%, 0721/4024-61. (T.1123)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Curăţenie generală, subsol
pod bloc. Asigurăm transportul deşeurilor, 0769/90-39-99.
(985)

 Vând vase marca Silver
Royal, masă demontabilă, saltea infraroşie, 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.759)
 Vând baloţi lucernă, fân şi un
porc gras. Tel. 0756/51-29-48.
(1041)

CUMPĂR DIVERSE
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.
 Cumpăr loc de veci, central,
Cimitirul Municipal, pentru 2
persoane, 0744/82-83-41. (T.
1033)

VÂNZARE MOBILIER
 Vând mobilă „Luceafărul” 4
corpuri, 1200 lei. Tel. 0741/0778-83. (T.1022)

PRESTĂRI SERVICII
 Execut ﬁnisaje interior-exterior de înaltă calitate, la preţuri
avantajoase. Tel. 0741/74-0788.
 Renovez acoperișuri, fațade, dulgherie, izolații, jgheaburi, terase, vopsitorii, reparații,
0725/82-00-10. (T.1122)

 Instalator. Tel. 0743/19-4326. (885)

 Decupaţi! Păstraţi! Repar
sau instalez aragaze vechi şi
noi. Tel. 0771/48-40-76. (954)
 Asigurăm transport mobilă,
mutări! Asigurăm încărcători.
Tel. 0772/03-39-90. (T.1171)
 Îngrijesc persoane vârstnice la domiciliul clientului. Tel.
0724/02-13-61. (786)
 Instalator autorizat, sanitare-încălzire, Henco, cupru,
PPR, 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.760)
 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)

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

 Angajăm personal în curățenie, cu 8 ore. Tel. 0799/01-1875.
 Angajez cameristă în Băile 1
Mai, la Pensiune, 0745/30-5453. (T.1025)
 Asociaţie de Proprietari din
Ioşia Nord, angajează femeie
de serviciu. Tel. 0741/01-62-03.
(1026)
 Han din Mădăras angajează
cameristă, ospătari, bucătari și
ajutori.Tel. 0259/37-34-81.
 Angajez şofer profesionist,
categoria C+E, cu experienţă
sau fără. Tel. 0728/96-65-20.
(577)
 Angajăm personal în curăţenie, cu 8 ore. Tel. 0799/01-1875.

DIVERSE
 Valentine’s Singles Party.
Eşti singur, vrei să-ţi faci noi
prieteni, vrei să dansezi? Vino
sâmbătă, 17 februarie a.c.,
la petrecerea organizată de
Clubul Oamenilor Singuri. Tel.
0741/04-66-21. (930)

MATRIMONIALE
 Caut doamnă, 58-70 ani,
pentru conviețuire, Aleșd. Tel.
0751/77-53-77. (1175)
 Simpatică, ofer companie, la domni peste 50 de ani.
0753/56-60-84. (T.796)

AN U N Ț

Aducem la cunoștință
persoanelor interesate că

Consiliul Local
al municipiului Beiuș
va dezbate următorul proiect
de hotărâre care face obiectul
Legii 273/2006 privind ﬁnanţele
publice:
1. Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului local, a
activităţilor ﬁnanţate integral/
parțial din venituri proprii şi
subvenţii şi a fondurilor externe
nerambursabile, pe anul 2018.
În data de 19.02.2018, ora 18.00,

Primăria
municipiului Beiuș
va organiza în Sala Mare a
Primăriei municipiului Beiuș
dezbatere publică privind:
1. Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului local, al
activităţilor ﬁnanţate integral/
parțial din venituri proprii şi
subvenţii şi a fondurilor externe
nerambursabile, pe anul 2018.
(66)

Vă aşteptăm şi în centru!

SCHIMB
 Schimb locuinţă ultracentral,
Oradea, str. Jean Calvin, lângă
Liceul Iosif Vulcan, compusă
din două camere mari, dependinţe, pivniţă, garaj, cu locuinţă 2-3 camere, singur în curte,
Oradea. Tel. 0259/43-54-43,
0359/17-41-58. (1021)

VÂNZĂRI AUTO
 Vând Dacia Solenza, unic
proprietar, an 2004. Tel.
0770/14-04-61. (tv.)

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, între orele 9.00-18.00, vineri între orele 9.0016.00 şi duminica, între orele 16.00-18.00.

CUMPĂR AUTO
 Cumpăr autoturisme, remorci
sau maşini pentru ﬁer vechi.
Tel. 0745/42-10-45. (T.551)

VÂNZĂRI ANIMALE
 Vând 2 vițele
0259/31-27-28.

mari.Tel.

 Vând purcei Mangaliţă,
0755/90-68-57. (1046)

PIERDERI
 Pierdut certiﬁcat constatator
al S.C. CBAR DAVILAS IMOBILIARE S.R.L., J5/1819/2007,
C.U.I. 22108888 emis de
O.R.C. Bihor. Îl declar nul.
(1054)

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.

