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.

Vineri, 13 aprilie 2018

 Pierdut certiﬁcate constatatoare pentru sediul social
şi terţi ale Tashurgas S.R.L.,
C.U.I. 31653620. Le declar
nule. (2409)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând farmacie în comuna
Câmpani. Relaţii la telefon
0745/251.301.
 Vând ţiglă, coame, grinzi,
coarne. Tel. 0259/42-14-81. (tv)

 Vând urgent casă în curte
comună, Salonta.Tel. 0770/8214-32.
 Vând casă la cheie, 4 camere, Oşorhei, utilate, zonă bună,
0742/83-07-81. (tv)

VÂNZĂRI TERENURI
 Vând teren Oradea, Piersicilor, 17.000 mp, intravilan/extravilan 50%, 0733/97-56-01. (T.
2388)
 Vând teren 500 mp, str. Traian Goga, cartierul Nufărul,
0770/15-31-01. (T.2359)

VÂNZĂRI AUTO
 Vând remorcă apicolă, înmatriculată, omologată, centrifugă
colector polen. Tel. 0751/5721-24. (2391)

PIERDERI
 Popa P. Viorel Intreprindere Familială F5/38/2006, CUI
18272067, pierdut certiﬁcat
constatator. Îl declar nul. (2389)

MATRIMONIALE

ANGAJĂRI

 Vând canapea 2, 3 locuri
și un fotoliu din piele, noi, culoare bej. Tel. 0745/54-42-71,
0259/41-74-59. (T. 1301)

 ANGAJEZ ŞOFER CU PERMIS CATEGORIA C+E, PENTRU CURSE EXTERNE. TEL.
0722/58-14-40. (1564)

CUMPĂRĂRI

 Angajez vânzătoare pentru
magazin ABC. Tel. 0742/12-8159. (T.2321)

 Croitoria la comandă pentru
bărbați – reparații textile și piele de pe str. MAGHERU 9 s-a
MUTAT pe str. OLIMPIADEI nr.
7, lângă Stadionul F.C. Bihor.
Tel. 0756/80-17-95. (T. 1300)
 Ofer gratuit boiler electricbucătărie, 15 litri. Tel. 0726/3583-59. (tv)
 Dau în arendă grădină cu vie
în Oradea. Caut femeie pentru
ajutor în gospodărie şi la îngrijirea unui bătrân, în Oradea. Tel.
0259/47-39-86. (2411)

PRESTĂRI SERVICII
 Instalator autorizat instalaţii sanitare, încălzire Henco,
cupru, PPR, 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.2346)
 Îngrijim persoane contra locuinţă sau cumpăr contract
2 camere, 0742/42-81-38.
(T.2337)
 Repar rolete, recondiţionez,
modiﬁc, execut plase antiinsecte, jaluzele. Tel. 0745/57-73-90.
(T.2347)

VÂNZĂRI ANIMALE
 Vând două vaci gestante, Dacia 1310 Break, pentru
Rabla. Tel. 0771/26-05-59.
(T.2400)

sau absolvenţi după 2012. Tel.

VÂNZĂRI MOBILĂ

DIVERSE

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

 Transport nisip, pietriş, balastru, pământ, pământ de gazon, moloz, etc. Tel. 0740/4516-15. (1458)

 Vând uşă înaltă 2,70/0,96,
cu geamuri deasupra. Tel.
0726/35-83-59. (2406)

 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ



 Doamnă 43 ani caut domn
realizat ﬁnanciar pentru relaţie stabilă, 0721/06-67-65.
(T.2384)

URĂRI

 Cu ocazia zilei fratelui nostru
drag, FLORIN PAL, din Sfârnaş, 56 de primăveri într-un buchet frumos adunate, vrednic
eşti mai adună unul... cu bucurii, fericire şi multă sănătate.
„La mulţi ani” din partea fraţilor
Gavril şi Ioan Pal. (2396)

 Execut ﬁnisaje interior-exterior, de înaltă calitate, preţuri
avantajoase,
0741/74-07-88.
(T.1321)

 Han din Mădăras angajează ajutor bucătar, ospătar, cameristă, ajutor ospătar. Tel.
0751/85-13-91.
 Angajez femei pentru plăcintărie în condiţii avantajoase.
Tel. 0745/32-02-44. (2383)
Aducem la cunoștință persoanelor interesate că în luna mai,
Consiliul Local al municipiului Beiuș va dezbate următoarele proiecte de hotărâre care
fac obiectul Legii 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică:
1. Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de
aplicare a taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor
de care beneﬁciază utilizatorii,
persoane ﬁzice, fără contract de
prestări servicii din municipiul
Beiuş.
2. Proiect de hotărâre privind
aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Beiuş, actualizată, pentru perioada
2014-2024.
În data de 16.04.2018, ora
18.00, Primăria municipiului
Beiuș va organiza în Sala Mare
a Primăriei municipiului Beiuș
dezbatere publică privind proiectele sus menționate.
(234)

Tâmplărie

Pal,

angajăm

muncitori în special şomeri,
persoane cu mici dizabilităţi

0728/20-70-09. (2387)
 Angajăm bucătar cu experienţă pentru sală de nunţi în
Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/160.945.

Inspectoratul de Poliție
Județean Bihor

organizeazã în data de
23.04.2018, licitaţie publicã cu
strigare pentru atribuirea următorului contract de închiriere
astfel:
la ora 10.00, - suprafața de
50,25 mp la parterul imobilului
situat în mun. Oradea, str. Codrilor nr. 9, în scopul desfãşurãrii
activității de desfacere hrană
caldă, minuturi, băuturi răcoritoare, preparate și semipreparate servite pe loc.
Persoanele interesate se vor
prezenta la sediul administrativ al Inspectoratului de Poliție
Județean Bihor din mun. Oradea, str. Traian Lalescu nr. 1, în
perioada 16.04-19.04.2018, între
orele 8.30 – 15.00, pentru solicita
în scris ﬁşa de date a achiziţiei,
care se obţine contra sumei de 5
lei.
(232)

Serviciul de Ambulanţă
Judeţean Bihor

organizează concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de
asistent medical principal PL, în perioada 13.04.2018 – 21.05.2018:
Condiţii speciﬁce de înscriere la
concurs:
* diplomă absolvire școală postliceală de asistent medical generalist;
* certifact de membru OAMMR;
* certiﬁcat grad principal;
* aviz de liberă practică.
Proba scrisă în data de
02.05.2018, ora 12.00
Proba practică în data de
09.05.2018, ora 09.00
Proba interviu în data de
16.05.2018, ora 09.00
Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune până la data 20.04.2018,
ora 12.00, zilnic între orele 12.0014.00, la sediul S.A.J. Bihor din str.
Sucevei nr. 24, Oradea, Serviciu
R.U.N.O.S.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la Serviciu R.U.N.O.S., tel. 0359/4121-28, interior 215.
(233)

S.C.
VIOMEGACONSTRUCT
S.R.L.

cu sediul în Oradea, str. Poet Al.
Andriţoiu, angajează 30 muncitori
necaliﬁcaţi, în construcţii, Cod Cor
931301.
Selecţia se va face pe baza c.v.urilor depuse până în 17.04.2018.
(228)

ASOCIAŢIA URBARIALĂ
HAIEU
organizează
ADUNAREA GENERALĂ,
conform

statutului

în

15.04.2018, ora 14.00, la Şcoala
Haieu.

(225)

S.C. CONSTRUCŢII
BIHOR S.A. ORADEA
ANGAJEAZĂ :

MUNCITORI
ÎN CONSTRUCŢII,
FIERARI BETONIŞTI,
ETC.
Informaţii

la

telefon

0259/417.512, 0259/417.513 sau
la sediul ﬁrmei pe str. Berzei nr.
4 , Oradea.
Dacă aveţi un CV, îl puteţi trimite la nr. de fax 0259/41-27-16
sau depune la sediul ﬁrmei.
(222)

Companie
angajează ajutor de
bucătărie, muncă în
echipă şi salariu motivant. Informaţii
la tel 0722/32-60-91.
Companie
angajează zidar, zugrav
(muncitor caliﬁcat) și
muncitor necaliﬁcat,
salariu motivant.
Informații
la tel: 0722.231.483.

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 aprilie 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.

