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.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

 Vând apartament 2 camere,
în bloc nou, centrală pe gaz,
54 mp util, ﬁnisat, 49.900 euro.
Tel. 0722/34-03-72. (T.3685)
 Vând ap. cu 2 cam, decomandat, pe bd Dacia, cu vedere la
Parcul Olosig. Te. 0722.553.754.

Luni, 18 iunie 2018

VÂNZĂRI MOBILĂ

 Vând canapea 2 locuri + 2
fotolii, (set) imitaţie piele, bordo. Canapeaua puţin folosită,
fotoliile noi. 0745/25-22-91. (tv.)
 Vând dormitor pal: dulap haine, pat, 2 noptiere, comodă.
Tel. 0754/91-97-89. (3732)

PIERDERI

 Am pierdut aut. de funcţionare nr. 1513/30.04.2001 şi Cod
ﬁscal nr. 79927/2001, eliberate
de D.G.F.P. Bihor pe numele
Nogy Beniamin, din Oradea,
str. Clujului nr. 40. Le declar
nule. (3749)
 S.C. Metabolic Invest One
S.R.L. cu sediul în Oradea, str.
Bistriţei, nr. 41, C.U.I. 37315679,
J5/667/2017, declar pierderea
facturier cu nr. 100-150, chitanţier cu nr. 51-100; 101-150.
Facturile 147-150 anulate; chitanţele 104-150 anulate. (3757)

VÂNZĂRI DIVERSE

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

 Vând gunoi de grajd în Oradea. Tel: 0747/345538.

VÂNZĂRI AP. 4 CAMERE

 Cumpăr avantajos pene
vechi şi noi. 0753/50-06-98.
(T.3409)
 Cumpărăm antichităţi, mobilă, tablouri, rame, obiecte
populare, sticle sifon, 0744/1283-06. (3695)
 Cumpăr pene. Tel. 0743/593503. (tv)

 Vând apartament 3 camere, 80 mp util, ﬁnisat, centrală
gaz, aer condiţionat, bloc nou,
70.000 euro. Tel. 0722/34-0372. (3683)
 Vând apartament 3 camere,
tip D, 55.000 euro, 0744/75-0732. (tv)
 Vând apartament 3 camere, transformat în spaţiu comercial, Nufărul, negociabil,
0772/08-56-12. (3756)
 Vând apartament 4 camere,
105 mp util, centrală gaz, ﬁnisat, 84.000 euro, bloc nou, aer
condiţionat. Tel. 0722/34-0372. (T. 3684)
 Vând apartament 4 camere, str. Gen. Magheru. Tel.
0771/66-12-64. (3726)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

 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 casă în Rohani. Tel.
0745/37-99-56. (3644)
 Vând casă și grădină în
Peștiș, nr. 164 și 60 de ari teren în Aleșd, str. Dâmboviței la
capăt. Telefon: 0751/89-42-00.

VÂNZĂRI TERENURI

 Vând farmacie în comuna
Câmpani. Relaţii la telefon
0745/251.301.

CUMPĂR DIVERSE

PRESTĂRI SERVICII

 Repar sau instalez aragaze
vechi şi noi. Tel. 0771/48-4076. (T.3684)
 Reparații acoperișuri, țiglă,
tablă, izolații bituminoase,
blocuri, A-Z. 0747/82-69-79.
(1406)
 Parchetare, rașchetare și la
țară, zugrăvit, vopsit, gletuit,
geamuri, uși. 0751/89-85-94.
(1470)
 Renovez acoperişuri, faţade,
dulgherie, izolaţii, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparaţii.
0756/54-83-18. (T.1326)
 Execut plase de ţânţari, jaluzele. Repar rolete, execut,
recondiţionez. 0730/24-22-28.
(T.3592)
 Instalator autorizat sanitare, încălzire. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.3605)

 Vând 1.320 mp loc de casă,
intravilan, Biharia, 0744/75-0732. (T. 3742)

VÂNZĂRI AUTO

 Vând Ford Focus impecabil,
an 2006. Tel. 0770/38-97-09.
(T.2689)
 Vând Peugeot 206, din 2000,
benzină, 4.500 lei, negociabil.
Tel. 0774/67-13-30. (T. 3724)

VÂNZĂRI ANIMALE/PRODUSE AGRICOLE

 Tărcăet Alin Lăpădat P.F.A.,
C.U.I. 36147461, sat Valea de
Sus, nr. 52, Bihor, promovează şi vinde produse agricole
obţinute în exploatare; legume
şi viţei de carne. Informaţii, tel.
0762/12-45-67. (3740)

 Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0721/40-24-61. (T.1441)
 Mansardări acoperișuri,
reparații generale, deplasare oriunde, reducere 15%,
0742/35-31-13. (T.1440)
 Acoperişuri A-Z, reparaţii
etc., 15 % reducere. Deplasare oriunde. 0740/91-69-90.
(T.1442)
 Zugrav, execut zugrăveli,
gletuit, parchet, etc. Seriozitate
maximă, 0748/95-49-47. (tv)

 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

Companie angajează

anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare:
nu se supune evaluării impactului
asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului şi/sau de evaluare adecvată,
pentru proiectul: “Centrală termoelectrică CG2P Parc 1 Curtuișeni
și racordare la rețeaua de energie
electrică”, propus a ﬁ realizat în extravilanul localității Curtuișeni, jud.
Bihor, titular S.C. OMV PETROM
S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I
CRIŞANA-BANAT, loc. Suplacu
de Barcău, str. Crinului nr. 72, jud.
Bihor. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează
pot ﬁ consultate la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în zilele de luni-vineri,
între orele 9.00-14.00, precum şi la
următoarea adresă de internet www.
apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicării anunțului.
(421)

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

Companie

 Transport nisip, pietriş, balastru, pământ, pământ de gazon, moloz, etc. Tel. 0740/4516-15. (1458)
 Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0745/22-43-73, 0259/41-61-62.
(3745)

CITAŢII

Numiţii Mile Iosif şi Kalmar Emeric, proprietari înscrişi
în C.F. 1275 Roşiori, nr. Top
2282/22, respectiv în C.F. 1242
Roşiori, nr. Top 2372/40, jud.
Bihor, sunt citaţi la Judecătoria
Oradea, pentru 19 iunie 2018,
ora 8.30, camera 9, în calitate
de pârâţi, în proces cu Burescu
Cornel Ovidiu, având ca obiect
uzucapiune. (3750)

ANGAJĂRI
 ANGAJĂM URGENT ŞOFER TIR 40 T CU REMORCĂ
FRIGORIFICĂ PENTRU GERMANIA-FRANKFURT/M PENTRU TRANSPORT ÎN GERMANIA. CUNOSCĂTOR LIMBA
ENGLEZĂ/GERMANĂ. ASIGURĂM CAZARE. TEL. 0049173679-2015, MIHAELA ECKERT
(VORBEŞTE ROMÂNEŞTE), EMAIL: WWW.SPATH-TRANSPORT.DE. (3743)
 Angajăm personal part/time
şi pensionari în servicii de curăţenie. Tel. 0799/01-18-75.
 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)

angajează


agent de securitate.

Salariu motivant. Informații la
tel: 0722.231.483.

(383)

Primăria
Comunei Drăgănești,
cu sediul în localitatea Drăgănești, nr. 37, jud. Bihor,
cod poştal 417250, cod ﬁscal
5431675, organizează în data
de 11.07.2018, ora 11.00, la sediul mai sus menţionat, licitaţia
având ca obiect concesionarea
imobilului: ,,Spatiu comercial,
situat în localitatea Mizieș, Comuna Drăgăneşti, județul Bihor
- proprietatea publică a Comunei
Drăgănești, înscris în C.F. nr. 1,
în suprafaţa de 72,72 mp,,.
Documentaţia de atribuire privind organizarea şi desfăşurarea
procedurii de licitaţie poate ﬁ
achiziţionată la sediul Comunei Drăgănești, în intervalul
19.06.2018 - 03.07.2018, contra
sumei de 300.00 lei.
Data limită pentru solicitarea
clariﬁcărilor este 02.07.2018, ora
16.00.
Data limită pentru depunerea
oferte lor este 09.07.2018, ora
16.00.
Garanţia de participare la licitaţie este în sumă de - 200.00 lei.
Ofertele se depun în 2 exemplare (original + copie), la sediul
Comunei Drăgăneşti – compartimentul secretariat.
Şedinţa publică de deschidere a
ofertelor se va desfăşura la sediul
Comunei Drăgănești în data de
11.07.2018, ora 11.00.
Eventualele litigii vor ﬁ soluționate de Tribunalul Bihor, Parcul
Traian, nr. 10, tel. 0259/41-48-96,
mail - : tr-bihor-reg@just.ro
Persoana de contact, Hinț Daniela – tel. 0259/32-17-29.
(413)

OMV Petrom S.A.
și APM Bihor

Anunț public privind decizia
etapei de încadrare
SOCIETATEA DE BINEFACERE „DON ORIONE”,
titular al proiectului „Construire extindere dezvoltare Parc turistic în localitatea Zece Hotare,
refugiul turistic Belvedere, sat
Zece Hotare, Comuna Șuncuiuș,
județul Bihor”, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către APM
Bihor: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu
se supune evaluării adecvate, în
cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului,
propus a ﬁ amplasat în Comuna
Șuncuiuș, sat Zece Hotare, nr.
CF 50417.
Proiectul deciziei de încadrare
și motivele care o fundamentează
pot ﬁ consultate la sediul APM
Bihor din Oradea, Bd. Dacia,
nr. 25/A, în zilele de luni-vineri,
între orele 9.00-14.00, precum și
la următoarea adresă de internet
www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observații la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.
(422)

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.

