16 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 Intreprindere Individuală, de pe strada
Republicii nr. 27-29, lângă CEC
Salonta. Anunţurile vor aparea în
ediţia de a doua zi.

URĂRI
l Cu ocazia aniversării a 70 de
ani a domnului LUCUŢA GHEORGHE, familia Boroş Eugen
împreună cu familia Silaghi
Ioan şi Boroş Radu îţi doresc
ani mulţi cu bucurie şi sănătate
alături de cei dragi. (2040)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
l Vând apartament 2 camere,
Rezidenţial Prima Nufărul, bloc
nou, s.u. 61 mp, mobilat complet, 49.500 euro, 0720/19-3582. (tv.)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
l Vând apartament 3 camere,
etaj 4/4, ultracentral, Salonta.
Tel.0727/90-05-16.
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l Închiriez apartament 1 cameră, bucătărie, baie (Rogerius), 0728/05-70-50. (T.6063)

ÎNCHIRIERI SPAŢII
l Dau în chirie spaţiu comercial, 90 mp, Piaţa Unirii 5. Tel.
0745/65-21-83.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând loc de casă Podgoria
244 E, 2.200 mp, cu utilităţi,
0744/47-20-65. (T.1930)
l Vând 15 ari loc de casă în
Podgoria şi 15 ari loc de casă,
pe str. Făcliei, 0774/62-91-45,
0770/12-34-60. (tv.)
l Vând teren Paleu, 1.547 mp
total (3 parcele una lângă alta),
extravilan, cu utilităţi în zonă,
posibilitatea de trecere în intravilan, zonă construcţii noi.
0720/19-35-82. (tv.)
l Vând teren intravilan, în Tăşad, Bihor, la 20 km de Oradea, cu fundaţie casă şi utilităţi,
suprafaţă teren 1980 mp, ideal
pentru construcţie pensiune.
0720/19-35-82. (tv.)
l Vând teren intravilan, 600
mp, în Cihei, aproape de centura din Nufărul. Tel. 0723/2215-15. (2075)

VÂNZĂRI AP. 4 CAMERE

VÂNZĂRI AUTO

l Vând apartament 4 came-

l Vând autoutilitară (Dacia Papuc) acoperită, în stare foarte
bună de funcționare, cu un rulaj de 25.000 km. Tel. 0722/3310-44, 0721/22-04-66. (6071)

re, 134 mp, recent renovat, pe
B-dul Magheru. Tel. 0726/2526-35. (2076)

VÂNZĂRI AP. LA CASĂ
l Vând/schimb apartament o

l Vând Matiz, în stare perfectă. Tel. 0742/11-68-20. (T.2049)

cameră, la casă, gaz, 17.500
euro, 0756/50-96-31. (T.2021)

VÂNZARE CASE ÎN JUDEŢ
l Vând casă în Miersig cu
anexe, grădină 5000 mp. Tel.
0740/57-99-55. (2024)
l Vând casă în Bicaciu. Tel.
0770/94-58-83,

0770/10-62-

43. (T.5765)
l Vând casă în Boiu Bihor,
grădină 20 ari, 0743/07-22-55.
(T.6027)
l Vând casă 15 ari grădină sau

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând 6 bucăți geamuri termopan din lemn masiv, duble,
h-150 cm, l-130 cm, 3 uși interior duble, h-220 cm, l-125 cm, 2
uși interior simple, sticlă termopan până jos, h-220 cm, l-82
cm, 2 geamuri termopan simplu, h-150 cm, l-100 cm, toate
lemn masiv, toate geamurile
preț 1.600 lei, ușă intrare exterior, lemn masiv, din 2 părți,
h-250 cm, l-120 cm, 300 lei.
Tel. 0746/21-39-23. (tv)

asfalt, 0359/42-04-39. (T.2069)
3 pistoane. Tel. 0748/60-08-27.
(2070)

CHIRII
l Închiriez apartament 3 camere în cartierul Dragoş Vodă,

l Vând sistem de gătit, import Elveţia, masă curbată, 10
persoane. Tel. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T. 1583)
l Vând ieftin colecţia Magazin Istoric, anii 1967-2004. Tel.
0724/42-95-56. (2046)
l Vând jug, ladă zestre, maşină de cusut, obiecte populare,
0743/01-37-90. (tv)
l Vând ţuică de prune, 25
lei/ litru. Tel. 0770/11-90-28,
0359/42-48-67. (tv)
l Vând ieftin hotă germană,
nouă, extensibilă, gri deschis.
Tel. 0753/32-37-75. (tv)

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând câini, rasă ciobănesc
german (lup), vaccinaţi şi cu
carnet de sănătate. Informaţii
la tel. 0744/470.898.

CUMPĂRĂRI
l Cumpăr colecţie reviste PIF.
Tel. 0722/85-84-58. (1974)

Anunţuri
rapide prin
SMS!
Sms 1361 = 3 apariţii în CRIŞANA şi postare gratis pe www.smsmagazin.
ro şi www.m.smsmagazin.ro .
Preţ/sms = 3 euro + TVA (Orange, Vodafone, Cosmote).
Text sms: BHCR # urmat de 10 cuvinte text anunţ fără diacritice.

Sms 7474 = 5 apariţii consecutive în CRIŞANA şi postare gratis pe
www.smsmagazin.ro şi www.m.smsmagazin.ro.
Preţ/sms = 5,10 euro + TVA (Orange, Vodafone, Cosmote).
Text sms: BHCR # urmat de 10 cuvinte text anunţ fără diacritice.

l EXECUT FORAJ PUŢ APĂ.

l Curăţăm, vopsim haine pie-

Tel. 0722/82-28-04. (678)

le, blană (irhă), piele întoarsă.

l Execut gletuiri, tencuieli, izo-

Str. Republicii 47 (T.1926)

laţii polistiren, zugrăveli, podele

l Transport nisip, pietriş, ba-

laminate, etc. Seriozitate maxi-

last, mărgăritar, pământ, mo-

mă, 0754/36-35-25. (T.6047)

loz. Tel. 0748/63-71-77. (1649)

l Profesoară predau engleza

l Asistentă medicală pensio-

avantajos, orice nivel, (Cam-

nară, fac injecţii, la domiciliul

bridge, emigrare). Tel. 0740/14-

bolnavului. Tel. 0770/51-47-74.

00-90. (T.1865)

(tv)

SC RER Ecologic Service Oradea SA
vinde prin licitație următoarele utilaje

l Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-8306. (T.1659)

PRESTĂRI SERVICII
l Meditez engleză. Tel.
0773/88-06-84, 0359/80-7033. (T.2025)
l Acum! hornar, teracote, centrale, curăţ coşuri, montăm uşi,
geamuri, reparăm acoperiş,
0744/11-71-11. (2032)
l Repar rolete, execut jaluzele,
plase de ţânţari, 0745/57-7390. (T.6062)
l Meseriaş execut lucrări sudură, închis balcoane, porţi,
balustrade. Tel. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T. 1584)
l Autorizat instalaţii sanitare-încălzire, montat cazane, boilere, hidrofoare. Tel.
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T. 1585)

Relații suplimentare la telefon 0259/43-30-44 cu precizarea pentru
licitație utilaje. Ofertele de preț cu datele de identificare ofertant și
număr de telefon, vor fi depuse în plic sigilat pe care se va menționa
utlajul pentru care licitează, la registratura societății din strada Tudor
Vladimirescu nr. 79 până la data de 11 noiembrie 2016. În cazul în care
două oferte vor avea același preț, ofertanților în cauză li se va solicita
telefonic o nouă ofertă, urmând a se lua în considerare cea din urmă.
Rezultatele vor fi comunicate la data de 15 noiembrie 2016.
(961)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

numai grădina 13 ari, Chişirid,
l Vând casă în Cetea şi tractor

l Vând televizor LCD Samsung, 82 cm, telecomandă,
400 lei. Tel. 0774/43-45-00.
(T.6072)

Cu 10 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, 10 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l pe care tu le alegi.
publici în luna octombrie în cotidianul „Crişana”. 

TALON ANUNŢ

Numele şi prenumele____________________________________________Telefon__________________________________

0745/31-24-91. (T.6064)

TEXT ANUNŢ (max. 10 cuvinte)_____________________________________________________________________________

l Închiriez o cameră în Nufă-

____________________________________________________________

rul. Tel. 0770/12-63-52. (tv)
l Dau în chirie apartament 2
camere. Tel. 0743/01-60-19.
(T.2043)

_______________________________________________________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.

