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.

CUMPĂR APARTAMENT
 Cumpăr contract locuinţă 2
camere sau îngrijesc persoane
contra locuinţă. 0742/42-81-38.
(T.3559)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
 Vând apartament 3 camere,
Rogerius, etaj IV, cu îmbunătăţiri. Tel. 0745/87-28-15. (3428)
 Vând apartament 3 camere,
decomandat, tip C, et VII, B-dul
Decebal, 59.00 euro, negociabil. Tel. 0746/89-30-39. (3560)

Luni, 11 iunie 2018

 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 certiﬁcat de înregistrare (CUI) şi certiﬁcate constatoare pentru sediul social şi
terţi ale Tamascom Import Export SRL., J5/2718/2017, CUI
14968814, eliberate de ORC
Bihor. Le declar nule . (3589)

VÂNZĂRI PIESE AUTO

 Vând motor tractor U445 (3
pistoane). Tel. 0754/40-02-96.
(T.3597)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând familii de albine, roi
şi mătci. Tel. 0259/47-62-95.
(3565)
 Vând baticuri caşmir originale, negru cu trandaﬁri, 2 butelii turist cu suport şi aprinzător
dublu. Informaţii la tel. 0770/1176-75. (3539)
 Vând 2 termose noi, 3 litri, cu gura mare, din inox
interior+exteriorul, foarte bune
pentru îngheţată şi lichide.
0359/42-04-39. (3587)
 Vând polizor, menghină, macetă, jenţi BMW+Renault, manechine magazin. 0748/73-8604. (tv.)

 Vând apartament 3 camere
transformat în spaţiu comercial,
Nufărul, negociabil, 0772/0856-12. (T.3610)
 Vând ap. cu 2 cam, decomandat, pe bd Dacia, cu vedere la
Parcul Olosig. Te. 0722.553.754.

VÂNZARE CASE ÎN ORADEA

VÂNZĂRI MOBILĂ

 Vând canapea 2 locuri + 2
fotolii, (set) 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)

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

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă cu grădină, sat
Crestur 126, comuna Abrămuţ,
0766/31-31-83. (3474)
 Vând casă cu etaj în Sânnicolau, comuna Şoimi, 4 camere, baie, bucătărie+anexe,
apă curentă în casă cu hidrofor, curte+intrare auto, grădină

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

22 ari, cu pomi fructiferi. Tel.

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

ÎNCHIRIERI
 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)

 Execut plase de ţânţari, jaluzele. Repar rolete, execut,
recondiţionez. 0730/24-22-28.
(T.3598)
 Instalator autorizat sanitare, încălzire. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.3605)
 Meseriaş execut toate tipurile de lucrări în construcţii. Tel.
0745/90-17-57. (T.3612)

ANGAJĂRI
 Angajăm șoferi camion, tonaj greu, mecanic auto mașini
grele, sudor, manipulant marfă, deplasare în Franța. Tel.
0359/17-97-64.
 Angajez vânzătoare pentru
magazin ABC. Tel. 0742/12-8159. (3458)

 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.
 Angajăm specialişti în
construcţii
pentru
renovări
apartamente în străinătate. Tel.
0044 751542 1542, 0749/08-4837. (3427)
 Caut urgent un grădinar în
Oradea, şoferi şi muncitori caliﬁcaţi şi necaliﬁcaţi în construcţii. Tel. 0749/459.867.
 Angajez personal pentru
magazinul non-stop de pe
strada Clujului nr. 5. Tel. 0259435.955
 Angajăm bucătar cu experienţă pentru sală de nunţi în
Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/160.945.

Companie angajează

 Angajăm magazioneră producţie. 0740/15-35-65. (3358)
 Angajăm vânzătoare magazin paniﬁcaţie. 0741/20-30-47.
(3359)
 Angajăm urgent brutar, salarizare deosebită. Tel. 0740/1535-65. (3518)
 Angajez femeie pentru o persoană în vârstă. Tel. 0721/6705-17. (tv)
Primăria Municipiului
Oradea

cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii
nr.1, organizează licitaţie publică
deschisă pentru închirierea unui
apartament cu 2 camere, proprietate privată a Municipiului Oradea,
situat în Oradea, str. Peneș Curcanu
nr. 8, bl. R15, et. 1, ap. 10.
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 11.06.2018 –
25.06.2018, ora 9.00, se vor depune
la Primăria Municipiului Oradea,
Sala Ghişeelor, la ghişeele 1 sau 2,
documentele de caliﬁcare de către
potenţialii ofertanţi, conform caietului de sarcini pus la dispoziţie de
către organizatorul procedurii;
- şedinţa de licitaţie publică cu
strigare şi adjudecarea va avea loc
la data de 25.06.2018, ora 13.00, în
prezenţa comisiei de licitație şi a
reprezentanţilor ofertanţilor.
Documentele de caliﬁcare necesare pentru participarea la licitaţie
se găsesc pe site-ul www.oradea.ro,
secțiunea Licitații.
(398)

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

S.C. AIDA SHATRI S.R.L.
cu sediul în Săcuieni, str. Libertăţii, parter, bl. 21 angajează
 2 ambalatori manual,
COD COR 932101.
Selecţia se face pe baza C.V.urilor depuse până la 13.06.2018.
(393)

S.C. LIN LE SHI S.R.L.
cu sediul în Salonta, str. Mircea
cel Bătrân nr. 38, angajează
 2 manipulanţi marfă,
COD COR 933303.
Selecţia se face pe baza C.V.urilor depuse până la 13.06.2018.
(394)

Companie
angajează


agent de securitate.

Salariu motivant. Informații la
tel: 0722.231.483.

(383)

S.C. YANG YING GREEN
SUPERMARKET S.R.L.
cu sediul în Oradea, str. Bacăului,
nr. 10, camera 9, jud. Bihor,
 angajează vânzător ambulant de produse nealimentare, cor
952001 – 1 post,
 manipulant marfă – 1 post.
CV-urile se pot depune la sediul
societăţii, până la data de 10.06.2018,
sau la fax 0259/47-00-31.
(385)
Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă Oradea,
cu sediul în Oradea, str. Republicii nr. 37 organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
vacante:
În data de 03.07.2018, ora 10.00,
concurs pentru ocuparea a 2 posturi
vacante de muncitor caliﬁcat IV-instalator la Serviciul Tehnic–Administrativ-Aparatură medical;
În data de 09.07.2018, ora 10.00,
concurs pentru ocuparea a 2 posturi
vacante de manipulant bunuri la
Farmacie;
Depunerea dosarelor: în termen
de 10 zile lucrătoare de la data publicării.
Bibliograﬁa şi actele solicitate
candidaţilor pentru dosarul de înscriere se aﬁşează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.
spitaljudetean-oradea.ro.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la Serviciul R.U.N.O.S., str.
Republicii nr. 37, et. III, cam. 37,
tel. 0259-43.77.50 int. 111.
(389)

Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă Oradea,

cu sediul în Oradea, str. Republicii
nr. 37 organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
În data de 23.07.2018, concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de
tehnician de radiologie și imagistică
medicală:
-1 post vacant tehnician de radiologie și imagistică medicală licențiat la
Laboratorul de Radiologie și Imagistică
medicală;
-1 post vacant tehnician de radiologie
și imagistică medicală licențiat debutant
la Laboratorul de Radiologie și Imagistică medicală –Ambulatoriul integrat,
pentru persoane cu dizabilități;
Depunerea dosarelor: în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării.
Bibliograﬁa şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere se
aﬁşează la sediul instituţiei şi pe pagina
de internet www.spitaljudetean-oradea.
ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul R.U.N.O.S., str. Republicii nr. 37, et. III, cam. 37, tel. 025943.77.50 int. 111.
(390)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

0745/01-73-46. (1458)

VÂNZĂRI AUTO

 Montăm sobe de teracotă,
curăţăm sobe şi coşuri de fum.
Tel. 0758/34-25-93, 0748/4918-96. (T.3439)

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.

