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 ap. cu 2 cam, decomandat, pe bd Dacia, cu
vedere la Parcul Olosig. Te.
0722.553.754.
 Vând apartament 2 camere,
55 mp util, semiﬁnisat, centrală
pe gaz, bloc nou, preţ 52.500
euro.
Tel.
0742/82-86-02.
(T.2940)

VÂNZARE AP. 3 CAMERE
 Vând apartament 3 camere,
decomandate, 2 băi, loc parcare, 0744/75-07-32. (T.3058)
 Vând apartament 3 camere,
decomandate, etaj V din VIII, în
Centrul Civic, spre Cetate, preţ
70.000 euro. Tel. 0748/01-7023. (3181)
 Vând apartament 3 camere,
90 mp util, ﬁnisat, centrală pe
gaz, bloc nou, preţ 74.000 euro.
Tel. 0742/82-86-02. (T.2942)

VÂNZĂRI AP. 4 CAMERE
 Vând apartament 4 camere,
105 mp util, ﬁnisat, centrală pe
gaz, bloc nou, preţ 84.000 euro.
Tel. 0742/82-86-02. (T.2941)

VÂNZĂRI CASE ORADEA
 Vând casă cu o cameră,
bucătărie, baie, în centru,
0751/05-03-37. (T. 2944)
 Vând casă trei camere şi dependinţe, cu încă 2 camere, la
demisol, plus spaţiu comercial cu garsonieră la etaj, lângă
casă, teren 500 mp, zona Calea Aradului. Tel. 0726/39-9639. (3204)

Joi, 24 mai 2018

PIERDERI
 I.F. Mone Viorel, declar pierdut registrul special pentru
casa de marcat Total ZM, S/N:
VF601156. Îl declar nul.
 Pierdut carte identitate şi
legitimaţia de handicapat pe
transportul OTL, pe numele
Cioara Aurel. Le declar nule.
(3208)
 Pierdut carnet student pe
numele Talib Mohammed Abdulghafoor, eliberat de F.M.F.
Oradea. Îl declar nul. (3230)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând gunoi de grajd în Oradea. Tel: 0747/345538.
 Vând farmacie în comuna
Câmpani. Relaţii la telefon
0745/251.301.
 Vând loc de veci 3 locuri,
în Cimitirul Rulikowski. Tel.
+36303094158. (3110)
 Vând maşină de cusut portabilă, la curent electric, foarte
modernă. Tel. 0746/46-91-50.
(3209)

CUMPĂR DIVERSE
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.

PRESTĂRI SERVICII
 Repar sau instalez aragaze
vechi şi noi. Tel. 0771/48-4076. (T. 3238)
 Meseriaş, execut toate tipurile de lucrări în construcţii. Tel.
0745/90-17-57. (T. 3088)
 Autorizat instalaţii sanitare,
încălzire Henco, Cupru, PPR,
0359/43-72-84,
0770/10-2160. (2943)
 Reparaţii acoperişuri, renovări. Ne deplasăm oriunde. 15% REDUCERE. Tel.
0740/91-69-90. (T.1393)
 Renovez fațade, acoperișuri,
înlocuiesc lețuri, construcții
A-Z, case, blocuri. 0721/40-2461. (1403)
 Execut acoperișuri, dulgherie, mansardări, zidărie, jgheaburi, reparații, reducere pensionari 20%. 0742/35-31-13.
(1404)

CUMPĂR CASĂ ORADEA

 Vând casă în Tinca, Dorobanţilor 61. Tel. 0770/11-90-28.
(tv)

VÂNZARE TEREN
 Vând loc de casă Biharia, 1350 mp, zonă liniştită,
0744/75-07-32. (T.3059)
 Vând 2 parcele, 1000 mp ﬁecare, teren intravilan cu toate
utilităţile, la intrarea în Betﬁa
(lângă Haieu), preţ negociabil.
Tel. 0722/25-55-21. (3232)

 Reparații acoperișuri, țiglă,
tablă, izolații bituminoase, ,
blocuri, A-Z. 0747/82-69-79.
(1406)
 Execut plase de țânțari, jaluzele. Repar rolete, recondiționez. 0745/57-73-90. (1409)
 Ofer lecţii de pian copiilor,
acasă. Tel. 0723/22-20-10.
(2908)
 EXECUT FORAJ PUŢ APĂ.
TEL. 0722/82-28-04. (2638)
 Doamnă serioasă îngrijesc
persoane în vârstă/copiii/fac
menaj, 0742/97-26-89. (3231)

ANGAJĂRI
 Angajăm personal part/time
şi pensionari în servicii de curăţenie. Tel. 0799/01-18-75.
 Angajăm manipulant marfă, șofer camion, tonaj greu,
mecanic
auto-dezmembrări
mașini grele, sudor, cu deplasare în Franța. 0359/17-97-64.
(1407)
 Angajăm zidari cu experiență în construcții cu punct de
lucru în Oradea și împrejurimi.
Tel. 0753.746.221.
 Angajez plăcintăreasă lângă
gară. Tel.: 0773/331.776
 Angajăm bucătar cu experienţă pentru sală de nunţi în
Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/160.945.
S.C. PRM LOGISTIC NETWORK S.R.L.

cu sediul în Oradea, str. Zorelelor, nr. 12, ap. U2 angajează:
* un ŞOFER AUTOCAMION
DE MARE TONAJ, cod COR
833201.
Selecţia se va face pe baza
C.V.-urilor depuse până la 30 mai
2018.
(352)

S.C. STORE AMI S.R.L.
cu sediul în Oradea, str. Publius Ovidius Naso, nr. 1/CVIII
angajează:
* 4 manipulanţi marfă, cod
COR 933303.
Selecţia se va face pe baza
C.V.-urilor depuse până la 30
mai 2018.
(353)

 Han din Mădăras angajează
ospătari, bucătari, muncitori
necaliﬁcați, ajutor ospătar. Tel.
0259/37-34-81, 0729/14-06-21.

Companie angajează

zidar și ﬁnisor,
salariu motivant.
Informații la
tel. 0722/23-14-83.

MATRIMONIALE
 Simpatică, ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T. 2898)
 Domn 50, situaţie materială
bună, caut parteneră de viaţă,
0760/62-32-90. (1419)
 Domn 47 ani, doresc o
doamnă pentru căsătorie. Tel.
0756/31-63-26. (3216)
ASOCIAŢIA URBARIAŞILOR DIN LOC. ŞAUAIEU
organizează licitaţie pentru
curăţarea şi igienizarea unei suprafeţe de 59,27 ha.
Ofertele de preţ vor ﬁ depuse
în plic închis, în data licitaţiei, 3
iunie 2018, ora 10.00.
Informaţii la tel. 0746/22-2641, 0727/22-82-93, 0727/88-1589.
(346)
SOCIETATE COMERCIALĂ
CU PROFIL VOPSITORIE INDUSTRIALĂ ÎN CÂMP ELECTROSTATIC ANGAJEAZĂ:
* VOPSITOR (VOPSIRE LICHIDĂ) ŞI OPERATORI-AMBALATORI (FEMEI ŞI BĂRBAŢI).
SE ASIGURĂ CONDIŢII DE
MUNCĂ AVANTAJOASE, PACHET SALARIAL- CÂŞTIG MINIM 2.500 LEI BRUT, TRANSPORT DIN ORADEA.
INFORMAŢII ZILNICE ÎNTRE
ORELE 08.00 – 15.00 LA NUMERELE DE TELEFON 0359/17-8174, 0771/72-15-86, 0771/72-19-13.
(345)
În calitate de titular anunţăm publicul interesat asupra declanşării
etapei de încadrare în vederea obţinerii avizului de mediu conform
H.G. 1076/2004, pentru Amenajamentul Silvic al S.C. OCOLUL SILVIC SFÂNTA MARIA
S.R.L. (U.P.I. HUTA şi U.P.I.
BOBOŞTEA).
Prima versiune a amenajamentului poate ﬁ consultată la sediul
S.C. OCOLUL SILVIC SFÂNTA
MARIA S.R.L. din Oradea, str.
Mihai Viteazul nr. 1, în zilele de
luni-vineri, între orele 9.00-14.00,
începând cu data de 21.05.2018.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii şi sugestii
la sediul A.P.M. BIHOR, Oradea,
B-dul Dacia nr. 25/A, tel. 0259/4445-90, fax 0259/40-65-88, e-mail:
ofﬁce@apmbh.anpm.ro
(342)

(335)
Companie angajează

bucătar,
ajutor de bucătărie
şi spălător vase.

Muncă în echipă şi salariu
motivant.
Informaţii la tel. 0742/84-8599.
(330)

Companie angajează
cameristă și guvernantă,
muncă în echipă și salariu
atractiv.
Informații la
(348)

tel. 0722-550-726.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu
OMV PETROM S.A.

anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul:
”Centrală termoelectrică (G2P)
Parc 1 Curtuișeni și racordare la rețeaua de energie electrică” propus a
ﬁ amplasat în extravilanul comunei
Curtuișeni, judeţul Bihor.
Informaţiile privind proiectul
propus pot ﬁ consultate la sediul
A.P.M. Bihor din Oradea, Bld.
Dacia, nr. 25A, judeţul Bihor şi la
sediul OMV PETROM S.A. din
București, Sector 1, Str. Coralilor,
nr. 22, Petrom City, în zilele de luni
- vineri, între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor.
(350)

S.C. RRESTEM-LONI S.R.L.
cu sediul în Salonta, str. Victor Babeş, nr. 2, angajează:
* 1 ambalator manual, cod
COR 932101.
Selecţia se va face pe baza
C.V.-urilor depuse până la 29
mai 2018.

(351)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

 Cumpăr casă mică în Oradea. Tel. 0745/50-47-29. (1383)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

 Execut lucrări dulgherie,
mici reparații interioare. Tel.
0751/52-25-24. (1405)

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 mai 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.

