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l Cumpăr autoturisme şi cu
defecţiuni. Tel. 0746/51-20-57.
(T.5590)

ÎNCHIRIERI

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 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.

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
l Vând urgent apartament 3
camere, tip D, zona Avântul,
0744/75-07-32. (tv)
l Apartament 3 camere transformat spaţiu comercial, parter,
Nufărul, negociabil. 0772/0856-12. (T.5493)

l Închiriez apartament 2 camere, decomandat, Piaţa Rogerius, central, 150 euro. Tel.
0740/64-64-63. (5491)
l Închiriez garsonieră pe lemne, în zonă centrală, la o tânără familie. Tel. 0772/28-05-56.
(5560)
l Închiriez garsonieră 40 mp şi
anexe, Parcul Traian, vizavi de
Tribunal. Tel. 0741/64-41-48.
(5613)

ÎNCHIRIERI SPAŢII
l Dau în chirie urgent spaţiu
comercial 100 mp, preţ convenabil, 0744/30-35-16. (T.5596)

SCHIMBURI
l Schimb fermă agro şi lac
pentru peşti cu casă în Oradea,
sau dau în chirie, convenabil.
Tel. 0754/81-67-30. (5073)
l Schimb ţiglă cu lemne de foc
sau cereale. Tel. 0754/81-6730. (5072)

CUMPĂR LOCUINŢĂ

VÂNZĂRI DIVERSE

l Cumpăr contract locuinţă

l Vând struguri pentru vin. Tel.
0746/21-39-23,
0259/43-0940. (tv)

sau întreţin familie contra locuinţă, 0742/42-81-38. (tv)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
l Vând casă în Girişu de Criş,
12 km de Oradea, 0771/52-0585. (T.5505)

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren 17.000 mp, 50%
intravilan-extravilan,

Piersi-

cilor, 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,

utilităţile, la intrarea în Betfia,
(lângă Băile 1 Mai), preţ negociabil. Tel. 0722/25-55-21.

CUMPĂRĂRI

l Angajăm bucătari și ospătari
cu experientă pentru sală de
nunți în Băile Felix. Informații la
tel. 0744/160.945.
l Angajăm lăcătuş mecanic,
sudor, maistru, preferabil vorbitor de limba maghiară pentru
lucrări în Ungaria, 0250/7303-13.
l Angajăm băiat sau fată
pentru producţie de ciocolată,
0259/41-92-62, 0723/30-3635. (T. 5497)
l Angajez doi spălători auto,
salariu motivant. Tel. 0748/7232-82. (5584)

PRESTĂRI SERVICII

l Angajăm brutar şi şofer distribuţie pâine. Tel. 0259/43-6376, 0747/84-48-91. (5591)

l Repar sau instalez aragaze
vechi şi noi. Tel. 0771/48-4076. (T. 5602)
l Hornar, coşar, renovez coşuri, curăţ teracote, centrale
termice.
0744/11-71-11.
(T.5235)

l Caut îngrijitoare pentru femeie în vârstă. Informaţii,
tel. 0726/53-50-25, după ora
16.00. (5593)

l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0756/54-83-18. (T.1618)

l Caut constructor universal
pentru
renovare-modificare
casă la ţară. Exclus beţivi. Tel.
0754/81-67-30. (5071)

l EXECUT FORAJ PUŢ APĂ.
TEL. 0722/82-28-04. (4525)

l Vând maşină de scris Olimpia, portabilă. Tel. 0770/16-2749. (5606)

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

PIERDERI
l Societatea Amiral S.R.L.
Oradea, str. Republicii nr. 49,
ap. 11, jud. Bihor, J5/590/1991,
C.U.I. 56710, pierdut certificat
constatator de autorizare a activităţii la sediul social, emis de
O.R.C. Bihor. Îl declarăm nul.
(5609)

l Producătoare de huse pentru canapele angajează cusătoare /cusători cu sau fără
experiență. Pentru detalii telefon : 0770 115 222 sau 0741
420 796.

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

l Vând struguri pentru vin. Tel.
0771/51-85-17. (tv)

ANGAJĂRI
l Angajăm muncitor necalificat
(bărbat), la feliat pâine, panificaţie. Salarizare 2.500 net.
0740/15-35-65,
0774/69-3559. (5398)
l Angajez manipulat marfă, în
depozit de legume şi fructe, băieţi harnici. Salar atractiv. Tel.
0744/15-66-84. (5445)

AFACERI
l Caut doamnă pentru îngrijire, menaj, bucătărie pentru un
medic, deplasabil. 0744/11-7111. (T.5606)

DIVERSE
l Gratuit ofer casă la ţară în
schimbul întreţinerii imobilului
pe perioadă nedeterminată.
Tel. 0740/64-88-83. (5597)

MATRIMONIALE
l Simpatică, ofer companie
la domni peste 50 de ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.4987)
l Domn, 62 ani caut doamnă
singură, maxim 58 ani ptr. relaţie. 0756/39-84-30. (T. 5557)

l Domn, 65 ani caut doamnă,
vârsta până la 55 ani. 0720/9022-80. (T. 5561)

Direcția de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor
publice de execuție vacante:
1 post de consilier clasa I
gradul profesional asistent
în cadrul Compartimentului
Protecţie şi Valorificare Date
cu Caracter Personal;
Condiţii de participare:
Studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice sau
științelor juridice;
Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 1 an.
1 post de consilier clasa I,
gradul profesional principal în
cadrul Compartimentul Transcrieri Schimbări de Nume;
Condiţii de participare:
Studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau ştiinţelor juridice;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani.
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcționarilor
publici.
Concursul se desfăşoară la
sediul instituţiei după cum urmează:
Termenul limită de depunerea dosarelor 9 octombrie, ora
16.00;
22 octombrie 2018, ora 10.00
proba scrisă la sediul instituţiei;
25 octombrie 2018, ora 10.00
interviul la sediul instituţiei.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.
Detalii privind condițiile
specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând
pagina oficială
www.djepbihor.ro. Relații suplimentare se
pot obține la sediul Direcției
de Evidență a Persoanelor a
Județului Bihor str. Dunărea, nr.
2. Oradea, telefon 0359/80-4404.
(663)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 20 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

lităţi, 800 mp/parcela, Ineu de

ecare, teren intravilan cu toate

l Pierdut certificat înmatriculare al Rotrade Service S.R.L.,
J5/518/2015, C.U.I. 7733696
și
certificat
constatator
13894/2015, privind activitățile
desfășurate la sediul social. Le
declarăm nule.

l Vând şi confecţionez cazane pentru ţuică, din cupru. Tel.
0744/15-00-07. (T.5008)

l Vând parcele intravilan, uti-

l Vând 2 parcele 1.000 mp fi-

l Subscrisa Muşat Cătălina Geanina P.F.A., cu sediul
în sat Săucani, com. Răbăgani, nr. 55, jud. Bihor, având
F5/1174/2015, C.U.I. 34625020
declar pierdut certificatul de înregistrare. Îl declar nul. (5624)

l Executăm lucrări tinichigerie, acoperişuri, faţade, finisări,
vopsitorii, izolaţii, ţiglă metalică, dulgherii. 0741/38-19-59.
(T.1619)

0733/97-56-01. (T.5023)

Criş, 0733/97-56-01. (T.5021)

l Aciu Mariana Ilieana Întreprindere
Individuală,
F5/259/2014, C.U.I. 32785955
pierdut certificat constatator
pentru sediul din sat Popeşti,
nr. 286/E, eliberat de O.N.R.C.
Bihor. Îl declar nul. (5622)

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)_____________________________________________________________________________

(5615)

CUMPĂRĂRI AUTO
l Cumpăr Dacii, stare bună
sau pentru piese de schimb.
0745/70-26-08. (T.5607)

____________________________________________________________
_______________________________________________________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.

