14 Publicitate
În atenţia cititorilor
din Salonta!
Persoanele care doresc să dea

Vineri, 10 august 2018

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând 10 ari teren intravilan în
satul Tărian. Tel. 0771/58-8708. (T.4683)

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.

URĂRI
l Fie ca ziua de azi să fie
cea mai fericită zi din viaţa ta,
PANTEA MARIUS, iar ziua
de mâine să fie şi mai fericită
decât cea de azi. Un călduros
„La mulţi ani!” Valvery S1 şi S2.
(4731)

VÂNZĂRI GARSONIERE
l Garsonieră mobilată şi utilată, imediat ocupabilă, 30.000
euro, negociabil. 0770/10-4048. (T.4670)
l Dau în chirie garsonieră la
casă lângă podul Decebal. Tel.
0745 587 191

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
l Vând apartament 3 camere,
transformat în spaţiu comercial,
Nufărul, negociabil, 0772/0856-12. (T.4609)

SCHIMBURI
l Schimb apartament 2 camere, Nufărul, parter, spre soare,
cu apartament o cameră mare,
sau garsonieră, et. I-II, + diferenţă, exclus Velenţa, 0359/8073-22.(4504)

VÂNZĂRI CASE ORADEA
l Vând casă, 3 camere, stare foarte bună, utilităţi, garaj.
0722/34-60-47. (4649)
l Vând casă ultracentral, 3 camere, confort. Tel. 0036/205935-662. (4646)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
l Vând casă mare cu toate utilităţile şi grădină mare în Sânnicolau-Român. Tel. 0723/84-9785. (4573)
l Vând casă nouă, în Cefa.
Tel. 0742/84-25-04. (4510)
l Vând casă la ţară, din cărămidă, cu grădină mare. Tel.
0755/04-89-64. (4743)

VÂNZĂRI CASE ÎN UNGARIA
l Vând casă în Ungaria, la 6,5
km de vamă, în Biharkeresztes,
2 camere+anexe, garaj, pivniţă, curte, preţ 23.500 euro. Tel.
0748/11-62-60. (4759)

CHIRII
l Dau în chirie apartament
3 camere, are o livadă în faţa
blocului. Preţ 200 euro. Tel.
0722/73-53-80. (4688)
l Caut chirie la casă, 2 camere. Tel. 0770/69-79-35.
l Dau în chirie o cameră la curte. Tel. 0748/12-54-40. (1583)
l Dau în chirie apartament 2
camere, tip X, Velenţa, 150
euro negociabil. 0741/35-6363. (4752)

VÂNZĂRI AUTO
l Vând autoutilitară Dacia, pe
benzină, an fabricaţie 2002.
Tel. 0259/41-81-25. (T.4724)
l Vând Ford Focus 2006, stare
impecabilă. Tel. 0751/03-87-39.
(T.2689)
l Vând Opel Corsa 1000. Tel.
0723/09-13-98. (1581)

UTILAJE AGRIGOLE
l Motor U650 bloc, cabină
trompe stânga-dreapta, pinioane cutie, cauciuc 650/20, jenţi
spate şi faţă. Tel. 0758/77-3343. (4757)

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând mobilă, tv color, cafetiere espresso, filtru, rame tablouri,
cuverturi, 0765/66-85-86. (tv)

PIERDERI
l Pierdut certificate constatatoare aparținând P.F.A. Ștef
Marius Valentin, CUI 20206995,
F05/1103/03.07.2006. Le declar
nule. (1585)
l Subscrisa S.C. Horgalex COM
S.R.L., înregistrată la O.N.R.C.
Bihor sub numărul J5/635/1997,
având CUI 9448343, cu sediul
în sat Rontău, comuna Sînmartin nr. 79, judeţul Bihor, declar
pierdute următoarele: certificat
constatator privind activitatea
desfăşurată în afara sediilor,
certificat constatator pentru sediul situat în sat Rontău, comuna Sînmartin nr. 79, jud. Bihor,

certificat constatator pentru
punctul de lucru-Depozit engross, situat în municipiul Oradea, Şos. Borşului nr. 4, jud. Bihor, emise la data de 18.05.2009.
Le declarăm nule. (4741)
l Pierdut certificat de înregistrare (C.U.I.) al Altagrino Anna
S.R.L., CUI 34880465. Îl declar
nul. (4761)
l Pierdut certificate constatoare pentru sediu social şi
terţi ale Anconero S.R.L., CUI
17941198, Le declar nule.

CUMPĂRĂRI
l Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.4506)
l Cumpăr antichităţi, tablouri,
mobilă, rame, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-83-06.
(T.4762)

PRESTĂRI SERVICII
l Repar rolete, execut, montez
plase de ţânţari, jaluzele. Tel.
0745/57-73-90. (T.4644)
l Transport nisip, pietriş, balastru, pământ, pământ de gazon, moloz, etc. Tel. 0740/4516-15. (1458)
l Îngrijesc femei în vârstă, cu
program permanent în Oradea,
0799/57-65-44. (tv)
l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0740/91-69-90. (T.1578)
l Reparaţii acoperişuri, sau de
urgenţă montaj tablă, reducere
20%. 0731/26-37-67. (T.1579)
l Mansardări, acoperişuri, reparaţii generale, deplasare oriunde, reducere 20 %. 0742/3531-13. (1580)

ANGAJĂRI
l Hotel situat în comuna Săcădat angajează paznici. Tel.
0742/82-86-02. (4559)
l Angajez femeie pentru menaj. Tel. 0721/67-05-17. (tv.)

l Caut urgent un grădinar în
Oradea, şoferi şi muncitori calificaţi şi necalificaţi în construcţii. Tel. 0749/459.867.
l Angajez personal pentru
magazinul non-stop de pe
strada Clujului nr. 5. Tel. 0259435.955
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială Bihor organizează în
data de 10.09.2018, ora – 10.00- proba
scrisă şi 12.09.2018, ora 10.00 - interviul, la sediul instituției din Oradea, str.
Armatei Romane, nr.1B, concurs pentru
ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector social superior. Dosarele de concurs se pot depune până la data
de 29.08.2018.
Condiţii:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială, sociologie, psihologie.
- vechime – 7 ani în specialitatea sudiilor.
- cunostinţe operare Word, Excel, Internet, baze de date, nivel bază.
- carnet de conducere categoria B.
Condiţiile de participare la concurs
şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei si pe site –ul http://bihor.
mmanpis.ro/. Relaţii suplimentare se pot
obţine la tel . 0359/405279, int. 112, secretar comisie de concurs Popus Livia. (560)

MUREŞ
INSOLVENCY
SPRL, cu sediul în Târgu-Mureş,
str. G-ral Ghe. Avramescu, nr. 4,
județul Mureș, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Zenith
Societate de Producţie, Servicii şi
Import-Export SRL, continuă,
LICITAŢIA PUBLICĂ,
pentru valorificarea imobilului –
teren intravilan, în suprafață de 500
mp, înscris în CF nr. 1074/Borş şi
nr. top 230/8, situat în vecinătatea
imobilului-teren cu nr. 185, lângă
terenul de sport al localității Borș
și la circa 500 m de Vama Borș.
Prețul de strigare este de 5.600
EURO + TVA. Licitația va avea loc
la data de 24.08.2018, ora 13.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Tg-Mureș și se va repeta săptămânal, în zilele de vineri, la aceeași
oră, până la valorificarea bunului.
Pot participa la licitație persoanele fizice și/sau juridice care achită
garanția de participare de 10% din
prețul de strigare, caietul de sarcini
și taxa de participare la licitație
până la ora 13.00 anterior zilei organizării licitației.
Informații suplimentare se
obțin la telefoanele: 0265/269-700;
0265/261-019; 0745/146-096. (539)

MATRIMONIALE

l Băiat, ofer masaj erotic femeilor peste
50 ani. Tel. 0754/78-66-18. (4541)
Angajăm:
m MUNCITOR RESPONSABIL hală fermă găini ouătoare.
Cerinţe: permis auto. Beneficii:
salariu atractiv, bonuri de masă, maşină de serviciu. Tel. 0734/33-64-67.
m GESTIONAR PTR. DEPOZIT OUĂ;
m PERSOANĂ RESPONSABILĂ DE CURĂŢENIE. Tel. 0720/4407-89.
(526)
Anunţ public privind decizia etapei
de încadrare
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
ORADEA – DIRECŢIA PATRIMONIU IMOBILIAR, cu sediul în municipiul Oradea, str. P-ţa Unirii, nr. 1, judeţul
Bihor, titular al proiectului „Întocmirea
documentaţiei pentru autorizarea construirii unei săli de sport polivalente
cu capacitatea de 5000 locuri”, anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către APM Bihor:
nu se supune evaluării impactului asupra
mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul ,,Întocmirea documentaţiei pentru autorizarea
construirii unei săli de sport polivalente
cu capacitatea de 5000 locuri’’ propus a
fi amplasat în intravilanul municipiului
Oradea, str. Traian Blajovici, nr. 24, nr.
cad. 194796, judeţul Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente
pentru protecţia mediului Oradea, Bd.
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 5 zile de la data
publicării prezentului anunţ.
(566)

Anunţ public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului
de mediu
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
ORADEA – DIRECŢIA PATRIMONIU IMOBILIAR, cu sediul în
municipiul Oradea, str. P-ţa Unirii,
nr. 1, judeţul Bihor, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire parcare de
tip park and ride – Piaţa Emanuil
Gojdu – Oradea – PUZ aprobat prin
HCL 166/2010’’ propus a fi amplasat
în municipiului Oradea, str. P-ţa Emanuil Gojdu, judeţul Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului,
Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, şi la sediul
Primăriei Municipiului Oradea, în zilele de luni - joi, între orele 9.00-15.00
şi vineri între orele 9.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul autorităţii competente
pentru protecţia mediului Bihor. (567)

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 august 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.

