14 Publicitate
În atenţia cititorilor
din Salonta!

Vineri, 29 iunie 2018

 Închiriez spaţiu comercial
P+Mansardă, lângă Registrul
Comerţului.
0742/92-25-69,
0753/81-37-23. (tv.)

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 adre-

VÂNZĂRI SPAŢII

 Vând spaţiu 32 mp, pentru
servicii medicale în Timişoara.
0726/17-75-45, 0722/41-19-36.
(T.3905)

seze către SZABO L. MARIA
Întreprindere Individuală, de pe
strada Republicii nr. 27-29, lângă
CEC Salonta. Anunţurile vor apă-

VÂNZĂRI UTILAJE

 Vând tractor 445 şi utilaje
agricole diverse, 0747/96-2066. (T.3896)

rea în ediţia de a doua zi.

URĂRI

 Cu ocazia zilei de naştere
dorim nepoatei noastre IOANA
DALE-PINTEA multă sănătate,
„La mulţi ani”, multă bucurie
alături de soţul Lucian şi ﬁul
Cătălin. Bunicii din Beiuş, familia D. Ştef.
 „ La mulţi ani” multă fericire,
sănătate şi viaţă lungă dorim
camarazilor noştri, col. PETRU
GRIGA ŞI PETRU NICOARĂ,
din Timişoara, cu ocazia sărbătorii Sﬁnţilor Apostoli Petru şi
Pavel. Colonel Tatar Zoltan cu
Lenuţa, Ghiţă Lup cu Mariana,
Coşarcă Mircea cu Marica şi
Jurcuţ Ioan. (1466)

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,
Nufărul, et III. Tel. 0741/23-6409. (3932)

VÂNZARE AP. 3 CAMERE

 Vând apartament 3 camere,
transformat în spaţiu comercial,
Nufărul, negociabil. 0772/0856-12. (T.3923)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

VÂNZĂRI PIESE AUTO

 Vând piese auto pentru Citroen BX 19, pompă injecţie,
electromotor, ambreiaj cu placă
de presiune, capotă faţă-spate, bord. Tel. 0748/13-80-40.
(3965)

PIERDERI

 Pierdut certiﬁcat constatator
pentru ambulant al Birta Tabita
Camelia P.F.A., CUI 35019391,
F5/1772/2005, emis de ORC
Bihor. Îl declar nul. (3999)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând şi confecţionez cazane cupru pentru ţuică. Tel.
0744/15-00-07. (3958)
 Vând circular de tăiat lemne cu motor trifazic. Telefon:
0744/913.400.
 Vând bazin masiv din tablă
2000 litri, executat la comandă,
cu 6 picioare, 2 m lungime, 1 m
înălţime şi capac metal, posibilitate de închidere cu lacăt. Tel.
0259/43-54-43. (3972)
 Vând stropitor de 20 litri din
cupru, în perfectă stare de
funcţionare, preţ 300 lei. Tel.
0745/87-58-02. (3990)
 Vând licenţă farmacie. Tel:
0744/607.710

 Vând casă cu grădină, sat
Crestur 126, comuna Abrămuţ.
0766/31-31-83. (T.3807)

 Vând Vermorel din cupru,
puţin folosit. Tel. 0359/41-4208. (3995)

 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)

VÂNZĂRI MOBILĂ

 Vând/schimb casă din Batăr
sau alte variante. Tel. 0770/7460-90, 0259/42-82-07. (3984)

 Vând canapea 2 locuri + 2
fotolii (set) imitaţie piele, bordo. Canapeaua puţin folosită,
fotoliile noi. 0745/25-22-91. (tv.)
 Vând canapea piele bej de
1-2-3 locuri. 0259/41-74-59.
(T.1475)

CUMPĂR TEREN

 Cumpăr teren arabil, preţul pieţei. Tel. 0756/22-10-77.
(3983)

ÎNCHIRIERI

 Închiriez apartament una cameră, mobilat, Cantemir. Vând
1 loc veci. 0746/19-66-89.
(T.3902)

CUMPĂR DIVERSE

 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03. (tv)
 Cumpăr avantajos pene
vechi şi noi. 0753/50-06-98.
(T.3409)

PRESTĂRI SERVICII

 Instalator. Tel. 0743/19-4326. (3971)
 Renovez acoperişuri, faţade,
dulgherie, izolaţii, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparaţii.
0756/54-83-18. (T.1326)
 Instalator autorizat sanitare, încălzire. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.3605)
 Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0759/11-96-64. (T.1482)
 Parchetare, rașchetare și la
țară, zugrăvit, vopsit, gletuit,
geamuri, uși. 0751/89-85-94.
(1470)
 Acoperişuri ţigle Lindab, preţ
avantajos, dulgherie, reparaţii, construcţii. 0735/03-45-21.
(T.3963)
 Repar rolete, execut plase de ţânţari, jaluzele, rolete.
0745/57-73-90. (T.3974)
 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)
 Asigurăm transporturi de
mobilă, mutări. Asigurăm încărcători. Tel. 0772/03-39-90,
0753/49-14-61. (T.1493)

 Căutăm o familie (soţ, soţie)
dispusă să se mute în localitatea
Şinteu, pentru îngrijirea unei
ferme de animale. Oferim cazare într-o casă nouă, parter cu
mansardă, cu o cameră, bucătărie, sufragerie şi baie, dotate cu
mobilier şi electrocasnice moderne. Le oferim un venit net de
1.500 lei/persoană, cu contract
de muncă legal, asigurări medicale, cazare gratuită şi scutire
de la plata utilităţilor. Informaţii
suplimentare la numărul de telefon: 0752/560.998.
 Angajăm urgent brutar, salarizare deosebită. Tel. 0740/1535-65. (3518)
 Angajăm vânzătoare. Salarizare deosebită. Tel. 0740/1535-65, 0733/84-46-40. (3822)
 Angajăm şofer. Salarizare deosebită. 0740/15-35-65.
(3823)
 Fac angajări curierat Germania, zona Dortmund. 0768/2289-75. (3885)
 Caut femeie pentru menaj.
Tel. 0758/61-55-99. (3911)
 Pentru îngrijirea permanentă a unei bătrâne, căutăm femeie serioasă. 0756/36-41-18.
(T.3912)
 Angajăm femeie la ﬁrmă cu
plante medicinale. 0770/12-7584, 0723/65-25-26. (T.3913)
 Angajez femeie de serviciu la
agenţii bancare. Persoană de
contact 0721/81-54-57. (3985)

Companie
angajează



ajutor de bucatărie

muncă în echipă și salariu motivant.
Informații la tel. 0742/848.599.

Companie

ANGAJĂRI

 Angajăm magazioneră producţie. 0740/15-35-65. (3358)
 Magazin de gresie și faianță
angajează vânzătoare. Se oferă salariu atractiv și bonuri de
masă. Informații suplimentare
la telefonul: 0744/913.400.
 Angajăm vânzătoare magazin paniﬁcaţie. 0741/20-30-47.
(3359)

bucătar și

angajează


guvernantă și


cameristă

muncă în echipă și salariu motivant.
Informații la tel. 0722/550.726.

Primăria Comunei Lazuri
de Beiuș, cu sediul în localitatea
Lazuri de Beiuș, nr. 95, jud. Bihor, cod poştal 417300, cod ﬁscal
5431721, organizează în data de
10.07.2018, ora 11.00, la sediul
mai sus menţionat, licitaţia având
ca obiect concesionarea imobilului ,,teren extravilan - neproductiv, înscris în C.F. 50510, nr. cadastral 50510, în suprafaţă totală
de 15.000 mp, proprietatea privată a comunei Lazuri de Beiuș”.
Documentaţia de atribuire privind organizarea şi desfăşurarea
procedurii de licitaţie poate ﬁ
achiziţionată la sediul comunei
Lazuri de Beiuș.
Perioada de achiziţionare a
documentaţiei de atribuire este
02.07.2018 - 06.07.2018. Participanţii la licitaţie au obligaţia de a
achiziţiona documentaţia de atribuire contra sumei de 100.00 lei,
suma care va ﬁ achitată la casieria
comunei Lazuri de Beiuș.
Data limită pentru solicitarea
clariﬁcărilor este 05.07.2018, orele 14.00.
Data limită pentru depunerea
ofertelor este 09.07.2018, orele
14.00.
Garanţia de participare la licitaţie este în sumă de - 200.00 lei.
Ofertele se depun în 2 exemplare (original + copie) la sediul
comunei Lazuri de Beiuș - compartimentul secretariat.
Şedinţa publică de deschidere a
ofertelor se va desfăşura la sediul
Comunei Lazuri de Beiuș în data
de 10.07.2018 , orele 11.00.
Persoana de contact, Ruge Dan
Adrian – tel. 0259/39-51-32. (450)
Angajăm
OPERATORI MAŞINI şi
SORTATORI PRODUSE,
program L-V, în trei schimburi,
salariu brut 2448 lei + prime şi
alte beneﬁcii.
Nu necesită experienţă.
C.V.-urile se depun la adresa
info.ro@microdeco.com sau informaţii la tel. 0720/00-98-51.
(430)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

VÂNZARE TEREN

 Vând teren în Cihei-Sânmartin, la distanţă de 500 m de
ultima staţie de autobuz, în
deal, suptafaţa 2100 mp, preţ
8 euro/mp. Tel. 0721/18-99-13,
0359/23-72-44. (3994)

 Vând colţar format din 5 corpuri, extensibil, în stare foarte
bună, 750 lei, vană baie jacuzzi
puţin folosită, 550 lei, sufragerie cu picioare formată din 3
corpuri, 750 lei. Tel. 0748/1380-40. (3966)

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 iulie 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.

