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.

VÂNZARE AP. 2 CAMERE
 Vând apartament ultracentral
cu o cameră. Tel. 0722/810.719.
 Vând apartament 2 camere, PB, et. IV, Nufărul. Tel.
0743/01-18-41. (T.1459)
 Vând apartament 2 camere,
50 mp, lux, refăcut complet,
Rogerius, 49.500 euro. Tel.
0744/39-63-59. (1634)

VÂNZARE AP. 3 CAMERE
 Vând apartament 3 camere,
D, Avântul. Aştept Prima Casă,
0743/17-89-40. (T.1552)

VÂNZĂRI CASE ÎN ORADEA
 Vând casă P+E, în Cihei, 240
mp, pe teren de 1064 mp, preţ
76.000 euro. Tel. 0743/75-3894. (1407)
 Vând casă trei camere şi dependinţe cu încă două camere
la demisol plus spaţiu comercial cu garsonieră la etaj, lângă
casă, teren 500 mp, zona Calea Aradului. Tel. 0726/39-9639.

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă în Fîşca, anexe şi
teren 50 ari. Tel. 0740/79-2959, 0774/03-11-23. (1226)
 Vând casă în Tinca, preţ negociabil. Tel. 0770/11-90-28,
0359/42-48-67. (tv)
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 Închiriez apartament două
camere mobilat. Tel. 0742/5464-81. (1595)
 Dau în chirie o cameră de 12
mp pe str. Sovata. Tel. 0359/4176-64. (1611)

VÂNZĂRI ANIMALE
 Vând capre, 0745/79-06-15.
(1593)

VÂNZĂRI AUTO

 Vând tractor U650 din 1990,
cu plug, în stare perfectă de
funcţionare. Tel: 0743/330.150.
 Vând Ford Ka, Ford Focus,
impecabile,
0751/03-87-39.
(T.1543)
 Vând Trabant 601, în funcţiune+piese schimb, aparat sudură electrică transportabil. Tel.
0770/15-28-32. (1402)
 Vând Dacia Break (1994),
în stare bună de funcţionare. Preţ 1900 lei. Telefon:
0723/225.328.

PIERDERI
 S.C. SEVENUP BAMBINO
CAFE-BAR S.R.L. declară
pierdut certiﬁcatul constatator
eliberat în data de 29.11.2011,
pentru următoarele coduri
CAEN 4941 şi cod CAEN 4939.
Îl declar nul.
 Pierdut legitimaţie de transport pe numele Boros Carla,
eliberată de Facultatea de Medicină Oradea. O declar nulă.
(1622)
 Pierdut carnet expert contabil nr. 563. Îl declar nul. (1627)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Simpatică, ofer companie, la domni peste 50 de ani.
0753/56-60-84. (T.796)

De vânzare imobil situat ultracentral în Oradea, Strada Independenţei nr. 5, (fosta Fabrică Crişu
Favorit). Imobilul este compus dintr-un complex de clădiri aşezate în
careu, având o suprafaţă construită
desfăşurată de 7.153 mp şi cu un teren aferent de 2.475 mp. Imobilul
se aﬂă în apropiere de Piaţa Unirii,
la 15 metri de o parcare subterană
de aproximativ 400 de locuri (în
lucru). Preţ 7.000.000 euro (negociabil). Este ideal pentru amenjarea unui Complex muntifuncţional
de magazine şi servicii tip MALL,
club şi clădire de birouri. Informaţii
la tel. 0722/550.603 şi 0259/407.278.

De vânzare spaţiul comercial
nr. 2 situat în mun. Oradea, strada
Gheorghe Doja nr. 104, amenajat
pentru cabinete medicale. Poziţie
excelentă, vis-a-vis de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea.
Suprafaţa construită 129 mp. Preţ
negociabil. Telefon 0722/550.603,
0724/231.443, 0259/407.278.

Asociația Caritas
Eparhial Oradea,


 Vând/schimb motocicletă Yamaha FJR 1300 din 2003. Tel.
0770/69-79-35. (tv.)
 Vând mobilă piele bej, fotoliu,
canapele 2, 3 locuri, 0259/4174-59. (T.1236)

VÂNZĂRI TERENURI

 Cumpăr Albalux cu centrifugă. Tel. 0746/10-11-20. (1560)

 Închiriez casă cu grădină şi
curte, Cartierul Europa, bucătărie echipată, salon şi sufragerie cu terasă spre grădină, 2
camere decomandate, 1 wc separat, baie cu wc şi vană, dresing, încălzire cu gaz, centrală
proprie, acces internet, 460
euro/lună. Tel. 0744/93-13-90.
(1590)

MATRIMONIALE

De vânzare spaţiul comercial
situat în mun. Oradea, Bdul. Dacia nr. 56, Bl. U3, judeţul Bihor,
cu suprafaţa construită de 274
mp şi extindere (tezaur bancă)
S+P, în suprafaţa desfăşurată de
119 mp. Preţ negociabil. Telefon
nr. 0722/550.603, 0724/231.443,
0259/407.278.

 Vând faianţă nouă, 9 lei/mp,
0359/17-53-31. (tv)

 Vând casă Berekboszormeny, 15 km de la vamă,
0745/50-44-14,
0770/15-2580. (T. 1608)

CHIRII

 ANGAJEZ ŞOFER CU PERMIS CATEGORIA C+E, PENTRU CURSE EXTERNE. TEL.
0722/58-14-40. (1564)
 Angajez şofer pe şauă. Tel.
0742/07-57-59. (1534)
 Firmă de producţie din Beiuş, angajează prelucrător
prin aşchiere (operator maşini
comandă numerică). Inf. Tel.
0728/05-44-58.
 Angajez femeie pentru îngrijirea unui bătrân. Tel. 0745/1347-60, 0744/55-00-84. (1559)

Titular CIZMAŞ
CODRUŢA ROXANA
anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare cf. H.G. 1076/2004 privind
procedura evaluării de mediu
pentru planuri şi programe, în
vederea obţinerii avizului de
mediu pentru PUZ DE URBANIZARE-PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINŢE,
localitatea Oradea, str. Macedonski nr. 60, jud. Bihor.
Prima versiune a planului poate ﬁ consultată la sediul A.P.M.
Bihor, Oradea, B-dul Dacia
25/A, din data de 05.03.2018, între orele 9.00-14.00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii şi sugestii până în data de 23.03.2018, la
A.P.M. Bihor, Oradea, B-dul
Dacia, nr. 25/A, e-mail: ofﬁce@apmbh.anpm.ro în zilele
de luni-vineri între orele 9.0014.00.
(114)

 Vând baloţi lucernă, fân, seminţe lucernă, trifoi, ghizdei.
Tel. 0740/45-16-15. (1359)

VÂNZARE MOBILIER

 Vând teren 3520 mp, pe str.
Fazanilor, bun pentru construcţii, acces la stradă, preţ negociabil. Tel. 0359/19-55-27. (1562)

ANGAJĂRI

 Vând fân, lucernă, baloţi. Tel.
0740/79-29-59, 0774/03-11-53.
(1227)

VÂNZĂRI CASE UNGARIA

 Vând teren Biharia, 0744/7507-32. (1517)

PRESTĂRI SERVICII

 Vine Paştele! Repar sau instalez aragaze vechi şi noi. Tel.
0771/48-40-76. (T.1524)
 Renovez acoperișuri, fațade, dulgherie, izolații, jgheaburi, terase, vopsitorii, reparații,
0755/32-73-03. (T.1117)
 Instalator autorizat, sanitare-încălzire, Henco, cupru,
PPR, 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.760)
 Meseriaş, execut toate tipurile de lucrări în construcţii.
0745/90-17-57. (T.1528)
 Repar maşini de spălat, frigidere, cuptoare, uscătoare. Tel.
0770/69-79-35. (T.1233)
 Doamnă îngrijesc o persoană pentru locuinţă, 0770/3897-09. (T. 1544)
 Reparaţii motociclete, ATV,
scutere. Tel. 0770/69-79-35.
(T.1238)

CUMPĂR DIVERSE



De vânzare spaţiul comercial nr.
3, cu terasă, situat în Oradea, strada Gheorghe Doja nr. 104. În prezent funcţionează un bar. Poziţie
excelentă, vis-a-vis de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea.
Suprafaţa construită 144 mp. Preţ
negociabil. Telefon 0722/550.603,
0724/231.443, 0259/407.278.

De vânzare teren 18.856 mp, cu
construcţii, situat în mun. Oradea,
Strada Ovid Densuşeanu, nr 4. Poziţie excelentă, lângă Ştrandul Ioşia din Oradea. Preţ negociabil. Telefon 0722/550.603, 0259/407.278.

angajează:
coordonator centru pentru
persoane vârstnice
 administrator
asistent medical generalist,
 inﬁrmier/ă
 personal curățenie
 bucătar
 spălător/spălătoreasă

Persoanele interesate pot trimite
C.V., scrisoare de intenție și recomandare pe e-mail la adresa caritaseparhial@yahoo.it sau să le aducă
la sediul organizației, în Oradea, str.
Ep. M. Pavel nr. 3, luni-vineri între
9.00-15.00. (113)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 20 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, 20 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 martie 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.

