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Marţi, 11 septembrie 2018

decese

comemorări

l Cumpăr antichităţi, tablouri,
mobilă, rame, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-83-06.
(T.5186)

AFACERI

V

Suntem alături de
doamna Baciu Doina, la marea
durere a pierderii fiului drag.
Sincere condoleanţe. Colectivul A.J.F.P. Bihor. (5366)

V

Suntem alături de dr.
Ioan Guiaș, la marea durere
pricinuită de trecerea la cele
veșnice a soției sale,
FLORICA GUIAȘ.
Dumnezeu s-o odihnească
în liniște și pace! Fam. Chivari
Ioan, Cristian, Elena și Ionuț.
(1668)

În atenţia cititorilor
din Salonta!
Persoanele care doresc să dea

V

Azi, 11 septembrie se
împlinesc 7 ani, de când iubitul
nostru tată, socru, bunic,
VASILE CHIRILĂ
(LICĂ),
din Hotar, a plecat pe tărâmul de odihnă şi pace veşnică,
lăsând în urmă durere adâncă
şi dor nestins în inimile noastre. Bunul Dumnezeu să-ţi dea
odihnă veşnică. Nu te vom uita
niciodată! Ai tăi fiii, Vasile, cu
familia şi preot Petrică, cu familia. (5355)

VÂNZĂRI TEREN
l Vând teren la şosea, Cauaceu, loc casă 1.100 mp.
0757/27-25-03. (5350)

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 apă-

ÎNCHIRIERI
l Dau în chirie apartament 3
camere şi o cameră la curte.
Tel. 0722/73-53-80. (5233)

CUMPĂRĂRI AUTO
l Cumpăr Dacii. 0745/70-2608. (5206)

rea în ediţia de a doua zi.

l Caut casă, întreţinere, renovare, contra chirie, termen
lung, maxim 15 km de Oradea,
0744/11-71-11. (T.5234)

PRESTĂRI SERVICII
l Executăm lucrări: hidroi
zolații, acoperișuri, A-Z. Oferim garanție și factură. Tel.
0743/44-79-73. (T. 1666)
l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0756/54-83-18. (T.1618)
l Executăm lucrări tinichigerie, acoperişuri, faţade, finisări,
vopsitorii, izolaţii, ţiglă metalică, dulgherii. 0741/38-19-59.
(T.1619)
l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0759/11-96-64. (T.1638)
l Hornar, coşar, renovez coşuri, curăţ teracote, centrale
termice.
0744/11-71-11.
(T.5235)
l Repar rolete, execut plase de
ţânţari, jaluzele. Tel. 0730/2422-28. (T. 5245)

VÂNZĂRI DIVERSE

MATRIMONIALE

URĂRI

l Vând şi confecţionez caza-

l Cu ocazia zilei de naştere îţi
dorim draga noastră, LUMINIŢA COZMAN, sănătate, fericire, un viitor frumos şi minunat,
cu multe succese şi împliniri,
alături de cei dragi. „La mulţi
ani!”. Părinţii şi bunicii. (5295)

ne pentru ţuică, din cupru. Tel.

l Simpatică, ofer companie
la domni peste 50 de ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.4987)

VÂNZĂRI GARSONIERE

l Vând rafturi şi cuşti cu adăpă-

l Vând garsonieră, tip D, la
parter înalt, în zona Piața Decebal, mobilată și utilată. Preț
31.900 euro, negociabil. Telefon 0745/887-434.

tori pentru prepeliţe. 0757/27-

l Vând garsonieră confort I,
etaj I, în bloc tip D, preț 31.000
euro, 0746/10-40-85, 0745/6289-18. (1652)
l Vând garsonieră tip D, 31
mp, Ştefan cel Mare. 0770/7596-63. (T. 5319)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
l Vând apartament 3 camere,
lângă Lotus. Tel. 0771/29-5257. (tv)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
l Vând casă mare, cu grădină
mare, în Sânnicolau-Român.
Tel. 0723/84-97-85. (5089)
l Vând casă în comuna Mădăras nr. 86, Bihor. Tel. 0772/0916-30. (5085)

0744/15-00-07. (T.5008)
l Vând cazan încălzire pe lemne sau cărbune, folosit doar 2

25-03. (5350)

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

angajează
electrician calificat
şi
muncitor necalificat,
muncă în echipă, salariu
motivant.
Informaţii la tel. 0722/23-14-83.
(617)

S.C. MEDEUROPA
INVESTIŢII S.R.L.
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: „Construire unitate
medicală cu regim maxim de
înalţime P+2E în specialităţile
radioterapie şi oncologie (spitalizare de zi), realizare de parcaje, amenajarea incintei cu spaţii
verzi plantate, alei carosabile şi
pietonale, împrejmuirea terenului, amplasare post trafo şi
totem publicitar, organizare de
şantier, amenajare accese auto
şi pietonale,” propus a fi amplasat în municipiul Oradea, str.
Constantin Brâncoveanu nr. 59,
jud. Bihor.
Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autorităţii competente pentru
protecţia mediului Bihor, Oradea,
B-dul Dacia nr. 25/A şi la sediul
S.C. Medeuropa Investiţii S.R.L.,
în zilele de luni-joi, între orele
9.00-15.00 şi vineri între orele
09.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului Bihor.
(644)

Primăria Municipiului Oradea
organizează licitaţie publică
deschisă cu strigare pentru
concesionarea a trei parcele de
teren
1) Informaţii privind concedentul :
Primăria Municipiului Oradea, cu sediul în mun. Oradea-410100, Piaţa. Unirii nr.
1 jud. Bihor, Cod fiscal: RO
35372589, tel: 0259/408812;
0259/437.000, int. 223; fax:
0259/436.276; E-mail: spatrimoniu@oradea.ro; primarie@
oradea.ro
2) Informaţii privind obiectul licitaţiei:
Concesionarea a trei parcele
de teren situate în Oradea, str.
Thurzo Sandor identificate cu
nr.cadastrale şi înscrise în CF
186730, 188403, 188401 având
suprafeţele de 333 mp, 612 mp si
400 mp. proprietatea Municipiului Oradea, în vederea realizării
de construcţii.
3) Data limită de depunere
a ofertelor: 02 octombrie 2018,
ora 10.00.
4) Şedinţa de deschidere şi
strigare va avea loc pe data de
3 octombrie 2018, ora 13.00, la
sediul instituţiei .
5) Informaţii şi Documentaţia de atribuire le găsiţi accesând site-ul www.oradea.ro,
secţiunea - Licitaţii.
(645)

Vă aşteptăm şi în centru!

l Caut tipă sexy, 28-32 ani.
Tel. 0752/82-32-83. (T. 5225)

ANGAJĂRI

ani, împreună cu boiler, în Oradea. Tel. 0748/12-95-84. (5346)

Companie

l Angajăm brutar. Salarizare
deosebită. Tel. 0741/20-30-47.
(4919)
l Angajăm muncitori necalificaţi. Salar foarte bun. Tel.
0741/20-30-47. (5094)
l Angajăm vânzătoare. Salarizare deosebită. Tel. 0741/2030-47, 0733/84-46-40. (5095)

Anunţurile de publicitate pot fi depuse şi achitate şi la Punctul de preluare deschis lângă Teatrul de Stat din Oradea, pe strada Patrioţilor
nr. 2, de luni până joi, între orele 9.00-18.00,
vineri între orele 9.00-16.00 şi duminica, între
orele 16.00-18.00.

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 20 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

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 septembrie 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.

