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VÂNZĂRI ANIMALE

 Vând porc de carne crescut
bio, Sîntandrei. Tel. 0770/9151-82. (3398)

Persoanele care doresc să dea
anunţuri de mică publicitate
sau mare publicitate în CRIŞANA o pot face chiar în oraşul lor.

VÂNZĂRI AUTO

 Vând Ford Focus impecabil,
an 2006. Tel. 0770/38-97-09.
(T.2689)

PIERDERI

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. 1 CAMERĂ

 Apartament 1 cameră, 50
mp, baie, str. Szigligeti, la curte, 0733/97-56-01. (3492)
 Vând ap. cu 2 cam, decomandat, pe bd Dacia, cu vedere la
Parcul Olosig. Te. 0722.553.754.

VÂNZĂRI APARTAMENTE 4 CAMERE

 Vând apartament 4 camere, Cazaban, 52.500 euro. Tel.
0770/15-19-75. (T. 1456)

CUMPĂR APARTAMENT

 Cumpăr contract locuinţă 2
camere sau îngrijesc persoane
contra locuinţă. 0742/42-81-38.
(tv)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

 Apartament 3 camere, tip D,
loc parcare „Avântul”. 0744/7507-32. (T.3343)
 Vând apartament 3 camere,
Rogerius, etaj IV, cu îmbunătăţiri. Tel. 0745/87-28-15. (3428)

VÂNZARE CASE ÎN ORADEA

 Vând casă 3 camere, zona
Clujului, utilităţi, stare foarte
bună. 0722/34-60-47. (3420)

VÂNZARE CASE ÎN UNGARIA

 Vând în localitatea Abadszalok, la Lacul Tisa, casă locuit
100 mp+căsuţă 25 mp pentru
locuit şi pentru vacanţă, 15,9
milioane forinţi. 0036/203-751033. (3476)

VÂNZARE TEREN

 Loc de casă, 1.350 mp, Biharia. 0744/75-07-32. (T.3342)
 Vând teren ultracentral, Ginta, comuna Căpâlna, 500 mp,
0733/97-56-01. (T.3495)

 Pierdut certiﬁcat constator
de suspendare a activităţii,
pentru S.C. Kavalkom S.R.L.
Tămăşeu, cu J05/340/2008,
CUI 23220919, emis de O.R.C.
Bihor. Îl declarăm nul. (3468)
 Pierdut carnetul de student şi
legitimaţia de transport, pe numele Toma Irina Lucia, eliberate de F.M.F. Oradea. Le declar
nule. (3491)

VÂNZĂRI DIVERSE

 De vânzare aparat personal de termomasaj Ceragem,
compact, nefolosit, boiler pentru baie cu butelie gaz. Tel.
0259/47-66-49, mobil 0721/9768-72. (3481)
 Vând gunoi de grajd în Oradea. Tel: 0747/345538.
 Vând farmacie în comuna
Câmpani. Relaţii la telefon
0745/251.301.

VÂNZĂRI MOBILĂ

 Vând canapea 2 locuri + 2
fotolii, imitaţie piele, bordo. Canapeaua puţin folosită, fotoliile
noi. 0745/25-22-91. (tv.)

CUMPĂR DIVERSE

 Cumpăr antichităţi, tablouri,
rame, mobilă, obiecte populare, sticle de sifon. 0744/12-8306. (T.3407)
 Cumpăr avantajos pene
vechi şi noi. 0753/50-06-98.
(T.3409)

PRESTĂRI SERVICII

 Reparații acoperișuri, țiglă,
tablă, izolații bituminoase,
blocuri, A-Z. 0747/82-69-79.
(1406)
 Acoperişuri A-Z, reparaţii
etc., 15 % reducere. Deplasare
oriunde. 0740/91-69-90. (1442)
 Renovez acoperişuri, faţade,
dulgherie, izolaţii, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparaţii.
0756/54-83-18. (T.1326)

 Vând teren intravilan Oradea,
Podgoriei 9000 mp, 0733/9756-01. (T.3493)
 Vând teren Oradea, Piersicilor, 17.000 mp intravilan/extravilan 50%, 0733/97-56-01.
(T.3494)

ÎNCHIRIERI

 Dăm în chirie apartament
cu o cameră, et. II, zona Calea
Aradului, şi garaj pentru maşină sau depozit. Tel. 0757/2795-68. (3456)
 Persoană în vârstă caut de
închiriat garsonieră la parter,
sau orice etaj la bloc cu lift,
pe termen lung. Oferte la tel.:
0743/10-70-04

 Reparaţii mobilă, canapele,
uşi, tapiţerii, etc. Tel. 0770/1142-68. (T.3425)

Companie angajează

CITAȚII

şi GUVERNANTĂ,

 Se citează pârâtul Sebestyen
Alexandru, la Judecătoria Oradea, pentru 8 iunie 2018, ora
8.30, în dosar 21495/271/2014,
reclamanți Hârșan Eugen și
alții. (1450)

MATRIMONIALE

 Simpatică, ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T. 2898)

ANGAJĂRI

 Angajez vânzătoare pentru
magazin ABC. Tel. 0742/12-8159. (3458)
 Angajăm magazioneră producţie. 0740/15-35-65. (3358)
 Angajăm vânzătoare magazin paniﬁcaţie. 0741/20-30-47.
(3359)
 Angajăm muncitori în construcţii, caliﬁcaţi, necaliﬁcaţi, plata săptămânal. 0747/93-28-44.
(T.3397)
 S.C. producătoare de ciocolată, angajează 2 fete. 0723/3036-35, 0259/41-92-62. (T.3401)
 Angajez plăcintăreasă în
zona Nufărul. 0740/59-14-03.
(T.3406)
 Angajăm menajere în Londra
şi Paris. Tel. 00447515421542,
0749/08-48-37. (3426)
 Caut menajeră pentru o persoană pensionară. 0721/67-0517. (tv.)
 Angăjăm femeie la ﬁrmă cu
plante medicinale. 0770/12-7584, 0723/65-25-26. (T.3486)
 Angajez șofer categoria B, 3,5
tone, pentru distribuție alimente, cu salariu brut de 3.400 lei.
Experiența în domeniu conține
un avantaj. Relații la telefon
0769/07-22-71.
 Angajăm bucătar cu experienţă pentru sală de nunţi în
Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/160.945.
 Caut urgent un grădinar în
Oradea, şoferi şi muncitori caliﬁcaţi şi necaliﬁcaţi în construcţii. Tel. 0749/459.867.
 Angajez plăcintăreasă lângă
gară. Tel.: 0773/331.776
 Angajăm zidari cu experiență
în construcții cu punct de lucru
în Oradea și împrejurimi. Tel.
0753.746.221.

S.C. CONSUM BK

CAMERISTĂ
muncă în echipă şi salariu
atractiv.
Informaţii la tel. 0722/55-07-26. (348)
SC BĂIŢA BIHOR SA
cu sediul în Băiţa Plai (Or. Nucet) nr. 10, judeţul Bihor,
angajează stivuitorist
şi escavatorist,
vechime în funcţie minim 2 ani.
Oferim salariu atractiv,
cazare şi masă caldă.
Relaţii la sediul unităţii din Băiţa Plai, tel. 0744/83-92-39.
(369)

PRIMĂRIA COMUNEI POPEȘTI,
JUDEŢUL BIHOR
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de
execuție vacant:
 1 post vacant – muncitor caliﬁcat – mecanic utilaj (buldoexcavator),
treapta profesională IV, nivelul studiilor
M;G, din cadrul “Serviciului public local
pentru administrarea domeniului public
și privat al comunei Popești”, al aparatului de specialitate al primarului comunei
Popești.
Concursul se va desfăşura la sediul
Primăriei Comunei Popeşti, localitatea
Popeşti, nr. 288, judeţul Bihor, după cum
urmează:
26.06.2018 – proba scrisă;
29.06.2018 – proba practică;
04.07.2018 – interviul.
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA
CONCURS pentru postul de muncitor
caliﬁcat – mecanic utilaj (buldoexcavator), treapta profesională IV, nivelul studiilor M;G, din cadrul “Serviciului public
local pentru administrarea domeniului
public și privat al comunei Popești”:
condiţiile generale prevăzute la art. 3
din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011;
studii minime: 10 clase sau școală profesională;
permis conducere categoria Tr sau categoria C + atestat pentru mașini și utilaje
terasamente.
Dosarele de înscriere la concurs vor
conţine obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011,
actualizată, şi se pot depune la compartimentul Resurse umane din cadrul instituţiei, în termen de 10 zile lucrătoare de
la data aﬁşării anunţului, până la data de
15.06.2018, inclusiv, ora 14.00.
Condiţiile de desfăşurare, condiţiile de
participare a concursului şi bibliograﬁa
se aﬁşează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.comunapopesti-bh.
ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei Comunei Popeşti - compartimentul Resurse Umane, dl. Giarca
Sergiu-Vlad, şi la nr. de telefon: 0259/3
27.760.
(374)

S.R.L.
cu sediul în Oradea, Str. Octavian Goga, nr. 35/A, angajează 5
îngrijitori spaţii hoteliere, cod
COR 911202. Selecţia se va face
pe baza CV-urilor depuse până la
(375)

9.06.2018.

ERATĂ PT. ANUNŢUL APĂRUT
DIN 04.06.2018: Subscrisa Cabinet
individual de insolvenţă Gui Maria
Natalia, sediul Oradea, str. Ion Păun
Pincio nr. 16/E, CIF 22977856, desemnat în calitate de lichidator judiciar al SC Martinex SRL, sediul
Tinca, str.Avram Iancu nr. 58, jud.
Bihor(în faliment, in bankruptcy, en
faillite), în condiţiile Codului de Procedură Civilă şi a Legii 85/2006 organizează: Licitaţie publică deschisă
cu strigare fără preselecţie. În cazul
în care la licitaţie nu se înscrie nici un
ofertant sau acesta nu oferă valoarea
de adjudecare se va organiza o nouă
licitaţie în data de 07.06.2018, ora
12,00 în aceleaşi condiţii şi în aceeaşi
locaţie.
(376)

AN U N Ț

Aducem la cunoștință persoanelor interesate că în data de
11.06.2018, ora 18.00, Primăria
municipiului Beiuș va organiza
în Sala Mare a Primăriei municipiului Beiuș dezbatere publică
pentru următoarele proiecte de
hotărâre care fac obiectul Legii
52/2003 privind transparența
decizională în administrația
publică:
1. Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de salubrizare - activitatea de colectare
separată şi transport separat al
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere
ﬂuxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii
şi acumulatori pentru municipiul
Beiuş;
2. Proiect de hotărâre privind
necesitatea însuşirii variantei ﬁnale a proiectului de Stemă a municipiului Beiuş, judeţul Bihor;
3. Proiect de hotărâre privind
atribuirea unei noi denumirii,
din variantele mai jos prezentate,
străzii care a purtat denumirea de
M-şal I. Antonescu:
Varianta 1 – Sublocotenent
post-mortem Samuilă Mihail Anton;
Varianta 2 – Spitalului (363)

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 iunie 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.

