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

Marți, 3 iulie 2018

 Ivan Cătălina Alexandra,
anunţă pierderea certiﬁcatului
de înregistrare sanitar-veterinară nr. 2334/05.03.2012, pe
numele Groza Cătălina Alexandra P.F.A. Îl declar nul. (4060)

S.C.
Lacnes
S.R.L.,
J05/1366/2006, C.U.I. RO
18821939, pierdut certiﬁcat
constatator eliberat de O.R.C.
pentru terţi. Îl declar nul. (4061)

strada Republicii nr. 27-29, lângă

VÂNZĂRI DIVERSE

CEC Salonta. Anunţurile vor apă-

 Vând şi confecţionez cazane cupru pentru ţuică. Tel.
0744/15-00-07. (3958)

rea în ediţia de a doua zi.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
 Vând ap. cu 2 cam, decomandat, pe Bd Dacia, cu vedere la
Parcul Olosig. Te. 0722.553.754.

VÂNZARE AP. 2 CAMERE
 Vând apartament 2 camere,
Nufărul, et III. Tel. 0741/23-6409. (3932)

VÂNZĂRI CASE ORADEA
 Vând casă cu o cameră,
bucătărie, baie, în centru. Tel.
0771/76-41-39. (T.3993)

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)

VÂNZĂRI MOBILĂ
 Vând canapea piele bej de
1-2-3 locuri. 0259/41-74-59.
(T.1475)

PRESTĂRI SERVICII
 Acoperişuri A-Z, reparaţii,
reducere 15%, deplasare oriunde. 0740/91-69-90.
 Instalator. Tel. 0743/19-4326. (3971)
 Renovez acoperişuri, faţade,
dulgherie, izolaţii, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparaţii.
0756/54-83-18. (T.1326)
 Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0759/11-96-64. (T.1482)

VÂNZARE TEREN

 Acoperişuri ţigle Lindab, preţ
avantajos, dulgherie, reparaţii, construcţii. 0735/03-45-21.
(T.3963)

 Parcele 457-1000 mp, Făcliei, 30 euro/mp, 0749/09-27-31.
(4017)

 Repar rolete, execut plase de ţânţari, jaluzele, rolete.
0745/57-73-90. (T.3974)

 Vând teren 3520 mp, bun
pentru construcţii, negociabil,
0359/19-55-27. (tv)

 Asigurăm transporturi de
mobilă, mutări. Asigurăm încărcători. Tel. 0772/03-39-90,
0753/49-14-61. (T.1493)

CHIRII
 Închiriez apartament 2 camere, decomandat, mobilat, lângă
Piaţa Rogerius, 180 euro. Tel.
0359/43-88-53. (4053)

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

VÂNZĂRI ANIMALE

 Vând porc de carne crescut
bio, de 130 kg, 10 lei/kg, Sîntandrei. Tel. 0770/91-51-82.
(3842)

PIERDERI
 Pierdut certiﬁcat constatator
şi certiﬁcat de înregistrare al
P.F.A.-ului Jilieru Sanda Aurelia, având nr. de ordine în Registrul Comerţului F5/1118/2013
şi C.U.I. 31722983. Le declar
nule. (4048)

ANGAJĂRI
 Angajăm urgent brutar, salarizare deosebită. Tel. 0740/1535-65. (3518)
 Magazin de gresie și faianță
angajează vânzătoare. Se oferă salariu atractiv și bonuri de
masă. Informații suplimentare
la telefonul 0744/91.34.00.
 Angajăm vânzătoare. Salarizare deosebită. Tel. 0740/1535-65, 0733/84-46-40. (3822)
 Angajăm şofer. Salarizare deosebită. 0740/15-35-65.
(3823)
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
ORADEA,
titular al proiectului: „Amenajare
zonă pietonală din str. Nufărului,
municipiul Oradea – P.O.R. 4.1 –
Faza SF” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bihor: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului
şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: „Amenajare zonă pietonală din str.
Nufărului, municipiul Oradea – P.O.R.
4.1 – Faza SF” propus a ﬁ realizat în
intravilanul municipiului Oradea, str.
Nufărului, nr. cad. 481/6, 481/7, 481/8,
481/9, 481/10, 481/11, 481/12, 481/70,
190834, CF nr. 190834, jud. Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot ﬁ consultate la sediul autorităţii competente
pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor
din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr.
25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea
adresă de internet: http://apmbh.anpm.
ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de la
data publicării prezentului anunţ, până
la data de 9.07.2018.
(464)

 Execut acoperişuri ţiglă
metalică, dulgherie, remedieri reparaţii, construcţii A-Z,
0721/40-24-61. (4056)

Companie
angajează

 Execut ţiglă metalică/ceramică, toate tipurile de construcţii
vechi, 0731/26-37-67. (4057)
 Renovez faţade acoperişuri, izolaţii, jgheaburi, modiﬁcări mansarde, reducere 20%,
0742/35-31-13. (4055)

 Vând purcei de 8 săptămâni.
Tel. 0259/43-09-40. (tv)
 Vând 2 vaci roşii cu 2 viţele,
10.500 lei, loc. Vârciorog. Tel.
0749/09-27-31. (4016)

 Execut acoperişuri, dulgherie, mansardări şi mici reparaţii,
izolaţii, reducere 15%, 0757/8396-32. (4054)



guvernantă și


cameristă

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

 Caut femeie pentru îngrijire bolnavă la domiciliu. Tel.
0770/10-60-37. (4015)

SC RESTAURANT
DEYU SRL

cu sediul în Sântandrei, str Fa Angajăm cameristă Băile 1 bricilor, nr 180, angajează 1 luMai. Tel. 0746/24-18-82. (1498) crător bucătărie (spălător vase
 Angajez femeie pentru me- mari) cod cor 941201.
Selecția se face pe baza CVnaj. Tel. 0721/67-05-17. (tv)
urilor până la 06.07.2018. (458)

Companie
angajează




bucătar și

ajutor de bucatărie

muncă în echipă și salariu motivant.
Informații la tel. 0742/848.599.
 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.
COMUNA RIENI
având sediul în str. Rieni, nr.
151, localitatea Rieni, titular
al planului/programului „REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL
COMUNEI RIENI”, anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obţinere a avizului
de mediu pentru planul/programul menţionat şi declanşarea
etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/
programului poate ﬁ consultată
la sediul ACPM, cu sediul în Bdul Dacia, nr. 25A, localitatea
Oradea, jud. Bihor, de luni până
vineri între orele 9.00-13.00.
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul ACPM, în termen de 18 zile
lucrătoare de la data publicării
anunţului.
(461)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
ORADEA,
titular al proiectului: „Amenajare
zonă pietonală din str. Alexandru Cazaban, municipiul Oradea – P.O.R.
4.1 – Faza SF” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bihor: nu se supune evaluării
impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului şi de evaluare adecvată, pentru
proiectul; „Amenajare zonă pietonală
din str. Alexandru Cazaban, municipiul
Oradea – P.O.R. 4.1 – Faza SF” propus
a ﬁ realizat în intravilanul municipiului
Oradea, str. Alexandru Cazaban, nr.cad.
200077, 174711, 159170, CF nr. 200077,
174711, 159170, jud. Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot ﬁ consultate la sediul autorităţii competente
pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor
din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr.
25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea
adresă de internet: http://apmbh.anpm.
ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de la
data publicării prezentului anunţ, până
la data de 9.07.2018.
(463)

S.C. GIRELLI LOGISTICS,

cu domiciliul în Calea Borşului,
nr. 24/D, nr. cad. 152493, Oradea,
intenţionează să solicite de la Administraţia Bazinală de Apă Crişuri aviz de gospodărire a apelor
pentru lucrarea: „Racord canalizare pluvială şi branşament apă”,
la adresa sus menţionată.
Aceasta investiţie este nouă.
În urmă realizării obiectivului
propus nu vor rezulta evacuări de
ape. Aceasta solicitare este conformă cu prevederile Legii apelor
107/96.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu
privire la solicitarea notiﬁcării
pot contacta solicitantul la adresa
menţionată.
Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii se pot
adresa solicitantului, d-l IUONAŞ
SORIN, tel. 0744/16-56-00.
(460)

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 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.

