18 Publicitate
În atenţia cititorilor
din Salonta!
Persoanele care doresc să dea
anunţuri de mică publicitate
sau mare publicitate în CRIŞA-

Joi, 7 iunie 2018

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)

NA 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. 1 CAMERĂ

 Apartament 1 cameră, 50
mp, baie, str. Szigligeti, la curte, 0733/97-56-01. (3492)

VÂNZARE AP. 2 CAMERE

 Vând apartament 2 camere,
54 mp util, semiﬁnisat, centrală
pe gaz, preţ 47.500 euro. Tel.
0742/82-86-02. (T.3435)
 Vând apartament 2 camere,
54 mp util, ﬁnisat, bloc nou,
centrală pe gaz, str. Războieni nr. 1, 54.000 euro. Tel.
 Vând ap. cu 2 cam, decomandat, pe bd Dacia, cu vedere la
Parcul Olosig. Te. 0722.553.754.
0742/82-86-02. (T.3436)

VÂNZARE AP. LA CASĂ

 Vând apartament 2 camere,
în curte comună. 0746/10-1889, 0748/96-84-14. (T.1434)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

 Vând apartament 3 camere,
Rogerius, etaj IV, cu îmbunătăţiri. Tel. 0745/87-28-15. (3428)
 Vând apartament 3 camere,
bloc nou, str. Războieni nr. 1,
semiﬁnisat, centrală pe gaz,
90 mp util, 70.000 euro. Tel.
0742/82-86-02. (T.3437)

VÂNZĂRI AP. 4 CAMERE

 Vând apartament 4 camere,
105 mp util, str. Războieni nr. 1,
centrală pe gaz, ﬁnisat, 84.000
euro. Tel. 0742/82-86-02. (T.
3438)
 Vând apartament 4 camere, Cazaban, 52.500 euro. Tel.
0770/15-19-75. (T.1456)

VÂNZARE CASE ÎN ORADEA

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

VÂNZARE TEREN
 Vând teren ultracentral, Ginta, comuna Căpâlna, 500 mp,
0733/97-56-01. (T.3495)
 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)
 Dau în chirie casă cu curte şi
grădină, bună pentru locuit sau
depozit, situată în zona Cantemir, cu gaz, str. Muntele Găina nr. 67, singur în curte. Tel.
0722/73-53-80. (3535)
 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

PIERDERI
 Pierdut registru special pentru aparate de marcat electronice ﬁscale, seria 12150660;
BH 0140035228, eliberat în
data de 11.09.2015, aparţinând
Termostal Distribuţie SRL. Îl
declar nul. (3551)
 Pierdut certiﬁcat de înregistrare şi certiﬁcatele constatatoare emise de O.R.C. Bihor,
pentru P.F.A. Caba Liviu Petru, având F05/671/2008, CUI
23802135 din 25.04.2008. Le
declar nule. (3556)

 Vând casă ţărănească, cu
anexe gospodăreşti, în localitatea Batăr, preţ negociabil. Tel.
0770/74-60-90, 0756/22-10-77.
(3366)
 Vând casă cu etaj în Sânnicolau, comuna Şoimi, 4 camere, baie, bucătărie+anexe,
apă curentă în casă cu hidrofor, curte+intrare auto, grădină
22 ari, cu pomi fructiferi. Tel.
0745/01-73-46. (1458)

 Vând televizor Sony, din
2002, pentru piese. Tel.
0359/43-56-61. (tv.)
 Mobilă, tv color, covoare, cuverturi, rame tablouri, cafetiere,
aragaz. 0765/66-85-86. (tv.)
 Vând baticuri caşmir originale, negru cu trandaﬁri, 2 butelii turist cu suport şi aprinzător
dublu. Informaţii la tel. 0770/1176-75. (3539)
 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 avantajos pene
vechi şi noi. 0753/50-06-98.
(T.3409)

DIVERSE

 Asociaţie de proprietari caută ﬁrmă sau instalator autorizat
în vederea executării reparaţiei
capitale a instalaţiei de încălzire a blocului. Tel. 0740/02-2239.

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)
 Reparaţii mobilă, canapele,
uşi, tapiţerii, etc. Tel. 0770/1142-68. (T.3425)
 EXECUT FORAJ PUŢ APĂ.
TEL. 0722/82-28-04. (3188)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând banc de centricubat
pompe injecție și prășitoare, 6
rânduri. Tel. 0721/58-33-63.

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)
 Angăjăm femeie la ﬁrmă cu
plante medicinale. 0770/12-7584, 0723/65-25-26. (T.3486)
 Angajăm menajere în Londra
şi Paris. Tel. 00447515421542,
0749/08-48-37. (3426)
 Angajăm urgent brutar, salarizare deosebită. Tel. 0740/1535-65. (3518)
 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. EASY RECYCLE
CLOTHING S.R.L.

cu sediul în Salonta, str. Victor
Babeş, nr. 2,
 angajează 3 manipulanţi
marfă cod COR 933303.
Selecţia se va face pe baza CV-urilor depuse până la 8.06.2018. (377)

Companie angajează
CAMERISTĂ
şi GUVERNANTĂ,
muncă în echipă şi salariu
atractiv.
Informaţii la tel. 0722/55-07-26.
(348)

Companie
angajează

 Angajăm specialişti în construcţii pentru renovări aparta agent de securitate.
mente în străinătate. Tel. 0044
751542 1542, 0749/08-48-37.
Salariu motivant. Informații la
(3427)
 Caut urgent un grădinar în tel: 0722.231.483.
Oradea, şoferi şi muncitori caliﬁcaţi şi necaliﬁcaţi în construcS.C. YANG YING GREEN
ţii. Tel. 0749/459.867.
SUPERMARKET S.R.L.
 Angajez personal pentru
cu sediul în Oradea, str. Bacămagazinul non-stop de pe ului, nr. 10, camera 9, jud. Bihor,
strada Clujului nr. 5. Tel. 0259angajează
435.955
 vânzător ambulant de pro Angajăm bucătar cu expe- duse nealimentare, cor 952001
rienţă pentru sală de nunţi în
– 1 post,
Băile Felix. Informaţii la telefon
 manipulant marfă – 1 post.
0744/160.945.
CV-urile se pot depune la sediul societăţii, până la data de 10.06.2018,
sau la fax 0259/47-00-31.
(385)
CITAŢII
 Pentru data de 27.06.2018,
ora 9.30, la Judecătoria Aleşd,
sunt citaţi în calitate de pârâţi,
în dosarul nr. 2250/177/2015,
având ca obiect uzucapiune,
următorii: Simuţ Ioan, Dunieş
Florian, Popa Floare, Popa Mihai, Stenpin Ioan şi soţia, Şulec
Roza, Zifcsak Roza, Zifcsak
Gheorghe, Zifcsak Catalina,
Daniel Karoly, Daniel Catalin
căs. Balek Carol, Daniel Iosif,
Daniel Ştefan, Coleneac Maria, văduva lui Peneac Martin,
Zetocha Pavel, Mondek Istvan,
Gubani Iosif, Venter Gheorghe
a Toderii Boşcor, Daniel Pal.
(2542)

S.C. YI LAN IMPEX S.R.L.

cu sediul în Oradea, str. Bacăului, nr. 10, camera 7, jud. Bihor,
J05/797/2006, CUI R 18570071,
angajează manager achiziţii.
CV-urile se pot depune la sediul societăţii, până la data de
10.06.2018, sau fax 0259/47-0031.
(386)

ASOCIAŢIA CARITAS
EPARHIAL ORADEA

angajează
 bucătar caliﬁcat pentru
centrul rezidenţial Casa Frenţiu.
Loc de muncă liniştit. Salariu
atractiv. Detalii la tel. 0359/41-8212 sau pe str. Ep. Mihai Pavel, nr.
3, Oradea.
(384)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 20 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

 Vând casă cu grădină, sat
Crestur 126, comuna Abrămuţ,
0766/31-31-83. (3474)

 Vând loc de veci 3 locuri,
în Cimitirul Rulikowski. Tel.
+36303094158. (3110)

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.

