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VÂNZĂRI UTILAJE AGRICOLE

l Vând tractor 445 şi utilaje
agricole. 0747/96-20-66. (tv)

PIERDERI

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

VÂNZĂRI APARTAMENT 2 CAMERE
l Vând apartament 2 camere,
etajul I, vizavi de Liceul Blaga,
0770/11-44-83. (tv)

VÂNZĂRI APARTAMENT 3 CAMERE
l Vând apartament 3 camere, tip „D”, decomandat,
zona Avântul. 0744/75-07-32.
(T.4994)

VÂNZĂRI CASE ORADEA
l Vând casă în Oradea,
120 mp. Tel. 0748/04-00-51.
(T.4881)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren 17.000 mp, 50%
intravilan-extravilan,
Piersicilor, Oradea 0733/97-56-01.
(T.5024)
l Vând teren intravilan, 9.000
mp, str. Podgoria, Oradea, malul drept Criş, 0733/97-56-01.
(T.5022)
l Vând teren ultracentral, 500
mp, Ginta, comuna Căpâlna,
0733/97-56-01. (T.5023)
l Vând parcele intravilan,
800 mp, Ineu de Criş, Bihor,
0733/97-56-01. (T.5021)
l 1.320 mp, intravilan, Biharia,
front stradal 62 m. 0744/75-0732. (T.4823)

ÎNCHIRIERI
l Dau în chirie garsonieră, în
Rogerius, utilată, mobilată,
0744/58-68-51. (T.1600)
l Dau în chirie apartament 2
camere, mobilat, str. Leonardo da Vinci, etaj I, Nufărul,
0770/12-08-01. (1604)
l Caut pentru închiriat apartament cu 2 camere, nemobilat,
în Nufărul. Tel. 0772/21-60-65.
(5016)

VÂNZĂRI ANIMALE
l Vând vacă roşie, bună de
lapte, cu viţea Belgă, de 10 zile.
Tel. 0771/59-26-47, 0771/5932-69. (4923)

l Pierdut certificat constatator pentru terţi aparţinând Roman G. Gheorghe
I.I., F05/1389/2009, C.U.I.
25934671. Îl declar nul. (5015)

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând şi confecţionez cazane pentru ţuică, din cupru. Tel.
0744/15-00-07. (T. 5008)
l Vând maşini de spălat automate, preţuri mici, garanţie,
0774/99-60-69. (T.1601)
l Vând mere pentru PĂLINCĂ, SUC, CONSUM. Preţ între
0,50 şi 2 lei. Asigurăm PROCESARE. TEL. 0723/42-64-91,
Cheresig. (4985)
l Vând cazan peleţi 30 kw, ultraperformant, comandă, telefon, 0723/30-77-55. (4960)
l Vând bicicletă 28, 120 lei, 4
scaune, 100 lei. 0746/71-72-50.
(tv)

CUMPĂRĂRI

l Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.4506)

PRESTĂRI SERVICII

l Transport nisip, pietriş, balastru, pământ, pământ de gazon, moloz, etc. Tel. 0740/4516-15. (1458)
l Repar rolete, execut plase de
ţânţari, jaluzele. Tel. 0730/2422-28. (T. 5009)
l Inventariem calorifere, apartamente, asociaţii proprietari,
pentru plata corectă a energie termice. 0772/03-04-73.
(T.5018)

ANGAJĂRI

l Angajăm şofer. Salarizare
deosebită. Tel. 0740/15-35-65,
0741/20-30-47. (4815)
l Angajăm vânzătoare. Salarizare deosebită. Tel. 0733/8446-40. (4816)
l Angajăm brutar. Salarizare
deosebită. Tel. 0741/20-30-47.
(4919)
l Angajez şofer cu experienţă
pe dubă nouă, 3,5 to, pe comunitate. Tel. 0740/99-88-35.
(5011)

l Angajez femeie pentru menaj. Tel. 0721/67-05-17. (tv)

MATRIMONIALE

l Simpatică, ofer companie
la domni peste 50 de ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.4987)
PRIMĂRIA COMUNEI CÎMPANI anunţă organizarea unor licitaţii publice deschise cu strigare, în
ziua de 06.09.2018, începând cu ora
10.00, la sediul primăriei, pentru
vânzarea unor parcele de teren astfel:
- suprafaţa de 200 mp, identificat
cu nr. cad. 51415 din CF 51415 Nucet,
- suprafaţa de 191 mp, identificat
cu nr. cad. 51416 din CF 51416 Nucet,
- suprafaţa de 71 mp, identificat cu
nr. cad. 51446 din CF 51446 Nucet,
- suprafaţa de 200 mp, identificat
cu nr. cad. 51443 din CF 51443 Nucet,
- suprafaţa de 42 mp, identificat cu
nr. cad. 51447 din CF 51447 Nucet,
- suprafaţa de 92 mp, identificat cu
nr. cad. 50819 din CF 50819 Nucet,
- suprafaţa de 60 mp, identificat cu
nr. cad. 50226 din CF 50226 Nucet,
situate în Satul de vacanţă Vârtop,
oraş Nucet.
Informaţii suplimentare la tel.
0359/17-07-59, sau la sediul primăriei.
(594)

Anunţ public privind decizia
etapei de încadrare PUD/PUZfără evaluare de mediu
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul
interesat despre decizia etapei
de încadrare conform H.G. nr.
1076/2004: PUZ-CONTRUIRE
BLOC ANL ÎN REGIM DE
ÎNĂLŢIME P+3E+M, în comuna Sînmartin nr. cad 64420, titular PRIMĂRIA SÎNMARTIN,
NU necesită evaluare de mediu
urmând a fi supus procedurii de
adoptare fără aviz de mediu.
Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia
etapei de încadrare se pot transmite în scris la Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bihor, Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, tel.
0259/44-45-90, e-mail: office@
apmbh.anpm.ro, în zilele de lunivineri, între orele 9.00-14.00, în
terme de 10 zile calendaristice de
la data publicării anunţului. (603)

Primăria oraşului Nucet, cu sediul în oraşul Nucet, str. Republicii,
nr. 8, jud. Bihor, organizează în conformitate cu Dispoziţia nr. 91/2018
şi H.G. 286/2011 modificată de H.G.
1027/2014, concurs pentru ocuparea
unui post contractual vacant.
1. Denumirea postului contractual
vacant pe perioadă nedeterminată
- un post de Consilier, studii superioare, grad profesional IA, în cadrul
compartimentului Salubritate.
2. Condiţii specifice de participare
la concurs:
- studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă;
- cunoştinţe operare pe calculator,
nivel avansat.
3. Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
- minim 9 ani.
4. Data , ora şi locul desfăşurării
concursului:
24.09.2018, ora 10.00- proba scrisă,
26.09.2018, ora 10.00 – interviul.
Concursul se desfăşoară la sediul
Primăriei – Sala de şedinţe.
Data limită de depunere a dosarelor
de înscriere la concurs este 14.09.2018,
ora 14.00, la sediul Primăriei.
Bibliografia se va afişa la afişierul
Primăriei, relaţii suplimentare la sediul
Primăriei oraşului Nucet, persoană
contact Popa Cornelia referent resurse
umane, tel. 0259/33-94-22.
(585)

S.C. AGROIND CAUACEU S.A.

angajează
* 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)

Companie angajează
AJUTOR DE BUCĂTAR
şi
SPĂLĂTOR VASE,
muncă în echipă şi salariu
motivant.
Informaţii la tel. 0742/84-8599.

(575)

S.C. LIN SI DAI
S.R.L.
cu sediul în Salonta, str. Mircea cel Bătrân, nr. 38 angajează:
m2

manipulanți marfă

cod COR 933303.
Selecția se face pe baza C.V.-urilor depuse până la 29.08.2018. (595)
PRIMĂRIA COMUNEI CÎMPANI anunţă organizarea unor licitaţii publice deschise cu strigare, în
ziua de 06.09.2018, începând cu ora
10.00, la sediul primăriei, pentru
vânzarea unor parcele de teren astfel:
- suprafaţa de 200 mp, identificat
cu nr. cad. 51415 din CF 51415 Nucet,
- suprafaţa de 191 mp, identificat
cu nr. cad. 51416 din CF 51416 Nucet,
- suprafaţa de 71 mp, identificat cu
nr. cad. 51446 din CF 51446 Nucet,
- suprafaţa de 200 mp, identificat
cu nr. cad. 51443 din CF 51443 Nucet,
- suprafaţa de 42 mp, identificat cu
nr. cad. 51447 din CF 51447 Nucet,
- suprafaţa de 92 mp, identificat cu
nr. cad. 50819 din CF 50819 Nucet,
- suprafaţa de 60 mp, identificat cu
nr. cad. 50226 din CF 50226 Nucet,
situate în Satul de vacanţă Vârtop,
oraş Nucet.
Informaţii suplimentare la tel.
0359/17-07-59, sau la sediul primăriei.
(594)

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__________________________________

l Vând porc gras. Tel. 0769/2420-38. (tv)

TEXT ANUNŢ (max. 10 cuvinte)_____________________________________________________________________________

VÂNZĂRI AUTO

_______________________________________________________Zile apariție___________________________________

l Vând Ford Focus 2006, stare
impecabilă. Tel. 0751/03-87-39.
(T.2689)

____________________________________________________________




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.

