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

Luni, 13 august 2018

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)

Întreprindere Individuală, de pe

PIERDERI

strada Republicii nr. 27-29, lângă
CEC Salonta. Anunţurile vor apărea în ediţia de a doua zi.

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. 2 CAMERE
l Vând sau schimb apartament
cu 2 camere cu apartament cu
3 sau 4 camere, sau cu casă
în Oradea. Ofer diferenţă. Tel.
0770/54-02-58. (4773)
l Vând apartament PB Nufărul, 47.000 euro. 0754/52-2062. (4774)

VÂNZĂRI CASE ORADEA
l Vând casă, 3 camere, stare foarte bună, utilităţi, garaj.
0722/34-60-47. (4649)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
l Vând casă la ţară, din cărămidă, cu grădină mare. Tel.
0755/04-89-64. (4743)

VÂNZĂRI TERENURI

l Pierdut certificat constatator
P.F.A. Mihuț Dorin Adrian, nr. înregistrare F5/1180/31.08.2016,
CUI 36478074. Îl declar nul.
(1587)

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 sau instalez aragaze
vechi şi noi. Tel. 0771/48-4076. (T.4785)
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 Vând teren 17.000 mp, 50%
intravilan-extravilan,
Piersicilor, Oradea 0733/97-56-01.
(T.4784)

l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0740/91-69-90. (T.1578)

l Vând teren intravilan, 9.000
mp, str. Podgoria, Oradea, malul drept Criş, 0733/97-56-01.
(T.4783)

l Reparaţii acoperişuri, sau de
urgenţă montaj tablă, reducere
20%. 0731/26-37-67. (T.1579)

l Vând teren ultracentral, 500
mp, Ginta, comuna Căpâlna,
0733/97-56-01. (T.4782)
l Vând parcele intravilan,
800 mp, Ineu de Criş, Bihor,
0733/97-56-01. (T.4781)
l Vând 10 ari teren intravilan în
satul Tărian. Tel. 0771/58-8708. (T.4683)

l Mansardări, acoperişuri, reparaţii generale, deplasare oriunde, reducere 20 %. 0742/3531-13. (1580)

MATRIMONIALE
l Băiat, ofer masaj erotic femeilor peste 50 ani. Tel. 0754/7866-18. (4541)

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.)

Vă aşteptăm
şi în centru!

Anunţurile de publicitate pot fi depuse şi
achitate şi la Punctul
de preluare deschis lângă Teatrul de Stat din

INFORMARE

l Angajez personal pentru
magazinul non-stop de pe
strada Clujului nr. 5. Tel. 0259435.955

18.00, vineri între orele

SC AGROIND
CAUACEU SA
angajează

Titular: KISS ISTVAN CSABA anunţă publicul interest asupra etapei de încadrare cf. HG
1076/2004 privind procedura
evaluării mediului pentru planuri
şi programe, în vederea obţinerii
avizului de mediu pentru PUZ
(CONSTRUIRE LOCUINŢĂ
UNIFAMILIALĂ ŞI IMPREJMUIRE TEREN), localitatea
VAIDA, jud. BIHOR. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul -A.P.M. Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A din data
08.08.2018 între orele 9.00-14.00.
Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până în data de 28.08.2018, la
A.P.M. Bihor, Oradea, Bd. Dacia,
nr. 25/A, email office@apmbh.
anpm.ro, în zilele de luni-vineri,
între orele 9.00-14.00.
(549)

Această informare este efectuată de: S.C. ARUA TEAM INVEST S.R.L. ce intenţionează
să solicite de la ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ “APELE
ROMÂNE”, ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ
CRIŞURI aviz de gospodărire
a apelor pentru realizarea lucrărilor: “Înființare seră producţie
în localitatea Sîmbăta, Comuna
Sîmbăta”, judeţul Bihor amplasate în localitatea Sîmbăta.
Aceasta investiţie este: nouă
Ca rezultat al procesului de
producţie vor rezulta ape uzate
Qzimax = 0,62 mc/zi.
Această solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de
gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa
menţionată.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa: loc. Sînmartin,
nr. 359, tel. 0721/394-345, după
data de 09.08.2018.
(562)

Titular S.C. HOMEC AGRO
S.R.L. anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare
cf. HG 1076/2004 privind procedura
evaluării de mediu pentru planuri şi
programe, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru „PUZ – ÎNFIINŢARE UNITATE DE DEPOZITARE ŞI CONDIŢIONARE
CEREALE LA HOMEC AGRO
S.R.L. ÎN VALEA LUI MIHAI,
JUDEŢUL BIHOR în VALEA LUI
MIHAI, str. Ferma 13 Csiri nr. 5, nr.
cad. 185, jud. Bihor.
Prima versiune a planului poate fi
consultată la sediul - A.P.M. Bihor,
Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A din data
09.08.2018 (apariţia primului anunţ)
între orele 9.00 – 14.00. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până în data de
28.08.2018 (în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării celui
de al doilea anunţ), la A.P.M. Bihor,
Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, e-mail
apm@apmbh.ro în zilele de luni –vineri, între orele 9.00-14.00.
(557)

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, cu sediul în Oradea,
str.Republicii nr.37 organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante:
m 1 post inspector de specialitate gradul I, specialitatea inginer
aviație la Heliport
m 1 post inspector de specialitate gradul III, specialitatea
inginerie la Heliport
m 1 post referent III, specialitatea mecanică la Heliport
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 Resurse Umane, str.Republicii nr.37, et III, cam.37,
tel. 0259-43.77.50 int.111.
(554)

l Caut urgent un grădinar în
Oradea, şoferi şi muncitori calificaţi şi necalificaţi în construcţii. Tel. 0749/459.867.

m Laborant în cadrul punctului

de lucru Siloz Oradea
Cerinţele postului:
- experienţă minim 1 an
- studii de specialitate sau superioare profil agricol
- bune cunoştinţe în prelevarea
probelor pentru cereale conform
standardelor în vigoare, analize
specifice cerealelor; operare PC.
C.V-urile vor fi trimise pe adresa office@cauaceu.ro sau fax
0259/36-97-71.
(569)
S.C. COMPANIA DE APĂ
ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că, în ziua de luni
13.08.2018, datorită lucrărilor
de intercalare a unui nou branşament de apă pe strada Calea
Borşului, lucrare executată de
către antreprenorul SC GLOBAL
SERV SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între
orele 09.00 şi 16.00. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe Calea
Borşului (partea stângă), tronsonul cuprins între Restaurant
Master – până la Parc Industrial
1 Oradea.
Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest
interval de timp. Ne cerem scuze
pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcţiune a serviciului de
alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare
şi de calitate ai apei, vă rugăm să
transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la
numerele de telefon 0259/430.928
sau 0359/410.203.
(570)

Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 2, de luni până
joi, între orele 9.009.00-16.00 şi duminica,
între orele 16.00-18.00.

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 20 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

l Caut chirie la casă, 2 camere. Tel. 0770/69-79-35.

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”.


l Dau în chirie o cameră la curte. Tel. 0748/12-54-40. (1583)

Numele şi prenumele____________________________________________Telefon__________________________________

CHIRII

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)

TALON ANUNŢ

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.

