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

URĂRI

Vineri, 14 septembrie 2018

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, utilităţi, 800 mp/parcela, Ineu de
Criş, 0733/97-56-01. (T.5021)
l Vând teren la şosea, Cauaceu, loc casă 1.100 mp.
0757/27-25-03. (5350)

ÎNCHIRIERI

l Închiriem apartament, Magheru,
pentru
studenţi(te)
aproape de Medicină. 0722/6219-03. (T.5385)
l Casă 5 camere de închiriat, central, 700 euro/lună,
0749/09-27-31. (T. 5361)

l Dragului nostru, TIBERIU
MOLNAR, cu ocazia aniversării
zilei de naştere, îi dedicăm aceste
versuri:
„Azi e ziua cea mai sfântă
Şi mai dragă-ţi peste an
Noi, îţi dăruim o floare
Cu un sincer „La mulţi ani!”
Îţi dorim să ai de toate
Bani, iubire, dar mai ales
SĂNĂTATE,
Că-i mai bună decât toate!”
Cu drag, familia. (5449)

VÂNZĂRI GARSONIERE
l Vând garsonieră, tip D, la
parter înalt, în zona Piața Decebal, mobilată și utilată. Preț
31.900 euro, negociabil. Telefon 0745/887-434.
l Vând garsonieră tip D, 31
mp, Ştefan cel Mare. 0770/7596-63. (T. 5319)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
l Vând apartament 3 camere, tip PB mare, Nufărul. Tel.
0771/29-52-57. (tv)
l Vând apartament 3 camere,
tip D, zona Avântul, 0744/7507-32. (tv)

VÂNZĂRI AP. 4 CAMERE
l Vând apartament transformat din 4 în 3 camere, B-dul
Dacia nr. 25. Tel. 0722/64-7531, 0359/17-15-81. (5408)

VÂNZĂRI CASE ORADEA
l Vând casă familială, în zona
Stadionului. Tel. 0771/62-7687. (T.5412)

CUMPĂR LOCUINŢĂ
l Cumpăr constract locuinţă
sau întreţin familie contra locuinţă, 0742/42-81-38. (tv)

l Cumpăr discuri de vinil (pickup), vechi. Tel. 0723/01-12-06.
(5388)

PRESTĂRI SERVICII

l Transport nisip, pietriş, balastru, pământ, pământ de gazon, moloz, etc. Tel. 0740/4516-15. (1458)
l Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0745/22-43-73. (5379)
l Hornar, coşar, renovez coşuri, curăţ teracote, centrale
termice.
0744/11-71-11.
(T.5235)
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)

VÂNZĂRI ANIMALE

l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0759/11-96-64. (T.1638)

PIERDERI

l Executăm lucrări hidroizolaţii, acoperişuri A-Z. Oferim factură şi garanţie. Tel. 0743/4479-73. (T.1666)

l Vând 2 vaci cu viţele de 5
luni, 10.500 lei, 0749/09-27-31.
(T.5360)
l Pierdut certificat de identitate sportivă nr. 0040186, nr. de
identificare din Registrul Sportiv BH/A1/00010/2009, eliberat
la data de 03.06.2009, de către
Ministerul Tineretului şi Sportului pentru Clubul Sportiv Comunal Sînmartin. Îl declarăm nul.
(5450)

l Repar rolete, execut plase de
ţânţari, jaluzele. Tel. 0730/2422-28. (T. 5245)

VÂNZĂRI DIVERSE

MATRIMONIALE

l Vând covor persan 4x3,5, în
stare bună. Tel. 0723/05-8478, 0359/43-40-85. (T. 1681)
l Vând şi confecţionez cazane pentru ţuică, din cupru. Tel.
0744/15-00-07. (T.5008)
l Vând rafturi şi cuşti cu adăpători pentru prepeliţe. 0757/2725-03. (5350)
l Vând struguri pentru vin.
Loc. Nojorid 427, tel. 0729/9540-39, 0771/39-06-74. (1672)
l Vând haine second, reducere 90 %, 0755/75-47-31. (5458)

CUMPĂRĂRI

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

DIVERSE

l Prin experienţă comercială
reprezint firme în judeţele din
Moldova. Tel. 0770/31-89-78.
(T. 1683)
l Simpatică, ofer companie
la domni peste 50 de ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.4987)
l Doresc cunoştinţă doamnă 50 de ani, pentru prietenie,
0758/99-54-92. (T. 5448)

ANGAJĂRI

l Angajăm muncitor necalificat
(bărbat), la feliat pâine, panificaţie. Salarizare 2.500 net.
0740/15-35-65,
0774/69-3559. (5398)
l Societate comercială angajează muncitori în construcţii,
sudori, mecanici şi şoferi maşini grele. Disponibilitate plecare în Franţa. Tel. 0359/17-9764. (1669)

l Angajăm brutar. Salarizare
deosebită. Tel. 0741/20-30-47.
(4919)
l Angajez manipulat marfă, în
depozit de legume şi fructe, băieţi harnici. Salar atractiv. Tel.
0744/15-66-84. (5445)
Anunţ public privind decizia
etapei de încadrare
RNP ROMSILVA DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR,
cu sediul în Oradea, str. Mihai
Eminescu, nr. 15, judeţul Bihor,
titular al proiectului “Realizarea
lucrării Drum forestier Chențu
– Valea Putrii, Studiu de fezabilitate”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei solicitării de revizuire a Deciziei Etapei
de Încadrare de către Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bihor:
nu se supune evaluării impactului asupra mediului si evaluarii
adecvate, în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra
mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul “Realizarea
lucrării Drum forestier Chențu
– Valea Putrii, Studiu de fezabilitate”, propus a fi amplasat
în Comuna Budureasa, Ocolul
Silvic Remeți, UP II Moliviș,
județul Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din
municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni
- vineri, între orele 9.00 – 14.00,
precum şi la următoarea adresă
de internet: http://apmbh.anpm.
ro,
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data publicării
prezentului anunţ, până la data de
24.09.2018
(659)
PRIMĂRIA
COMUNEI MĂGEŞTI
ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE
PUBLICĂ PENTRU CONCESIONAREA UNOR SUPRAFEŢE
DE TEREN DIN DOMENIUL
PRIVAT AL COMUNEI ÎN
DATA DE 26.09.2018, ORELE
10.00, LA SEDIUL PRIMĂRIEI.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE LA TEL: 0359-806908.
(657)

l Angajăm bucătari și ospătari
cu experientă pentru sală de
nunți în Băile Felix. Informații la
tel. 0744/160.945.
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: Construire
parcare de tip park and ride – Piaţa
Emanuil Gojdu – Oradea – PUZ
aprobat prin HCL 166/2010, anunţă publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către
A.P.M. 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
,,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.
Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului Oradea, B-dul 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 anunţului.
(655)

CENTRUL ŞCOLAR DE
EDUCAŢIE INCLUZIVĂ
„CRISTAL”
cu sediul în localitatea Oradea,
str. Menumorut nr. 41, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant temporar
pe perioadă determinată:
r Şofer microbuz şcolar
0,5 normă-condiţii:
n nivelul studiilor generale/
medii absolvite cu diplomă sau
echivalentă,
n vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postuluinu se solicită,
n posesor permis conducere
categoria B.
Concursul se va organiza
conform calendarului:
- 18.09.2018, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor,
- 27.09.2018, ora 09.00, proba
scrisă,
- 27.09.2018, ora 13.00, proba
interviu.
Relaţii suplimentare, secretariatul comisiei de concurs d-na
Pintea Laura, tel. 0259/41-74-95.
(650)

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.

