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14  Mica publicitate  /  Decese

angajează:
vânzătoare, cofetară, 

patiseri
șofer pentru pani� ca-
ţie, ambalator, zugrav, 

muncitor necali� cat

Tel: 0744/473504
(1719H60126)

  78472

• organizãm cursuri calificare valabile UE
peste 100 domeniivalabile UE în:
alimentaþie publicã, construcþii, turism,
auto, înfrumuseþare. Cursuri ISCIR: sti-
vuitorist, macaragiu, fochist, liftier, GPL
etc. Tel. 0744- 321- 573, 0733- 682- 845, 0259-
428- 930.

  78483

• repar aragaze de orice tip cu garanþie, la
domiciliul clientului. Tel. 0359- 436- 557,
0742- 694- 409.

  78592
• repar rolete, montez plase. Tel: 0745- 577-
390.

  78605
• tapiþerie la domiciliu, avantajos! Tel:
0742- 687- 388.

  78541
• transport nisip, pietriº, balast, pãmânt,
moloz. Tel: 0740- 451- 615.

  78484
• transport persoane Austria -  Ger-
mania. Tel. 0752- 073- 330.

  78462

• vând lemne de foc esenþã tare ºi deºeu.
Transportãm la preþ bun nisip, balastru,
pamînt de gazon ºi moloz. Telefon:
0754435- 190.

  78656

• zugrãveli, zidãrii, tencuieli, termosistem,
case roºu, parchet, gresie. Tel: 0746- 806-
737.

  78658
• 20%, zugrãveli, gresie, polistiren. Tel:
0742- 233- 932.

Solicitari servicii

  78582
• caut femeie pt. menaj, condiþii deosebite.
Tel: 0744- 297- 323.

  78653
• caut menajerã, B- dul. Dacia. Tel: 0743-
464- 857.

ANGAJĂM
 optometrist
 optician
 consultant

vânzări
 personal front 

office
CV-urile cu poza pe adresa
vitreumoradea@yahoo.com
 (2020 - H 77982)

Piatra de 
cofraj de 
calitate
fabrica din Sălard
Piatra de cofraj este materialul de construcţii modern al 
vremurilor noastre. Cofrajul poate fi construit mult mai 
rapid şi mai precis decât în lemn, făcând construcţia 
mai ieftină şi mai rapidă. Domeniile de aplicare a pietrei 
de cofrarj: construcţia fundatiei casei, gardurilor, 
caminelor de vizitare, pereţilor de sprijin, peretilor garaj 
şi multe altele.
Pietrele de cofraj sunt fabricate în 4 dimensiuni diferite, 
iar datorita înălţimii lor de 25 cm necesarul de material 
este doar 8 buc / m2.
Cele mai importante caracteristici ale sale sunt 
rezistenţa mare la rupere, precizia dimensională, o 
suprafaţă omogenă frumoasă, integrarea rapidă.

Informaţii

 www.betonepag.ro,  tel: 0787784482. 

1392H36443

SC SIMBAC SA
cu sediul in Oradea sos. Borsului nr. 37/A

ANGAJEAZA:
lacatusi confectii metali-

ce, sudori electrici, dulgheri, 

instalatori,mecanici utilaje, electri-

cieni intretinere, mecanici intreti-

nere, conducatori auto cat. C+E .

SALARIZARE DEOSEBITA.

Relatii la tel. 0259437682 de luni 

pana vineri intre orele 8-15 (1805H64231)

Titular S.C. NR OFFICE S.R.L. anunţă publicul interesat asupra declanşării 
etapei de încadrare cf. HG 1076/2004( actualizat )privind procedura 
evaluării de mediu pentru planuri şi programe în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru PUZ: REALIZARE HOTEL, SUPRAETAJARE 1 NIVEL, EXT-
INDERE PARTER ÎN CLĂDIRE EXISTENTĂ, localitatea Oradea str. Calea 
Borşului nr. 31 jud Bihor. Prima versiune a planului poate fi  consultată la 
sediul A.P.M. Bihor, Oradea Bd. Dacia nr. 25/A din data de 06.07.2018 între 
orele 9 -14. Publicul interesat poate transmite în scris, comentarii şi sugestii 
până la dat de 23.07.2018 la A.P.M. Bihor, Oradea Bd. Dacia nr. 25/A e-mail 
oZ  ce@ampbh.anpm.ro în zilele de luni – vineri între orele 9-14.  
 (1982 - H 76828)

Această informare este efectuată de: Primăria Comunei Paleu, nr.18, Comuna Paleu, 
judeţul Bihor, tel: 0259/451007, ce  intenţionează să solicite de la AN “Apele Romane”, 
aviz de amplasament pentru realizarea lucrarii de ,,Canalizare menajeră în localităţile 
Uileacu de Munte şi Săldăbagiu de Munte, Comuna Paleu, judeţul Bihor. Această 
investiţie este noua. Ca rezultat al procesului de executie vor rezulta ape uzate de la 
gospodariile din localitatile Uileacu de Munte si Saldabagiu de Munte, Comuna Paleu 
ce se vor evacua in Crisul Repede dupa ce au fost epurate in statia de epurare exis-
tenta a Municipiului Oradea. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care 
doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de amplasa-
ment pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc 
să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului după data 
de 09.08.2018.  (2007 - H 74125)

Titular TANC TEODORA , anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de 
încadrare cf.HG 1076/2004 privind procedura evaluării de madiu pentru planuri 
şi programe ,în vederea obţinerii avizului de mediu pentru PUZ – URBANIZARE 
PENTRU REGLEMENTARE ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE CALEA FERATĂ LIMITE 
Uet- CONSTRUIRE HALĂ SHOWROOM” localitatea Oradea str. Ogorului, nr.CF. 
156472,jud. Bihor. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul – A.P.M. 
Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A din data de 09.08.2018 între orele 9 – 14. Publicul 
interesat poate transmite în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 27.08.2018, 
la A.P.M. Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, e-mail apm@apmbh.ro în zilele de luni 
– vineri, între orele 9-14.  (2024 - H 77999)

 Aceasta informare este efectuată de: SC Nutridial SRL , cu sediul in Oradea, Calea 
Aradului, nr.4, bloc 3, scara A, ap.35, jud.Bihor, ce intenţionează sa solicite de la AN Apele 
Romane – DAC, Aviz de gospodărire a apelor pentru proiectul ‘’CONSTRUIRE UNITATE 
DEPOZITARE CEREALE LA S.C. NUTRIDIAL S.R.L.’’, com. Ciumeghiu, nr. cad. 53013, 53014, 
jud. Bihor.  Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile <LLNK 11996   107 10 201   
0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.  Persoanele care 
doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.  Persoanele care doresc sa 
obţină informaţii suplimentare sau care intenţionează sa transmită observaţii, sugestii şi 
recomandări se pot adresa solicitantului la adresa  din Oradea, Calea Aradului, nr.4, bloc 3, 
scara A, ap.35, jud.Bihor, telefon 0259.471811, fax. 0259.415695 , după data de 09.08.2018.
 (2018 - H 77973)

Persoanele interesate vor depune CV-ul, cererea şi documentele 

justificative la sediul societăţii din Băile Felix, com. Sânmartin, jud. 

Bihor - Serviciul Resurse Umane, până la data de 17.08.2018 între orele  

800 -1500 sau pe e-mail la recrutare@turismfelix.ro

Informaţii suplimentare la telefon: 0259/319.105.

Ţ

(1972 - H 76428)

cu sediul în 
Băile Felix
angajează:

S.C. ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA
angajează pentru Cimitirul Municipal:

 4 manipulanți pentru capelă  
 – venit net 2000 lei / lună

 2 muncitori pentru întreținere spații 
verzi  – venit net 1800 lei / lună

CONDIŢII:
minim 8 clase;• 
capacitate deplină de exerciţiu și stare de sănătate adecvată postului;• 

Dosarele candidaţilor se pot depune la biroul personal al S.C. A.D.P. S.A. Ora-
dea până la data de 14.08.2018, ora 12:00. Acestea vor conţine:

cerere de înscriere la concurs;• 
copie act identitate;• 
cazier judiciar;• 
curriculum vitae;• 
adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie.• 

Concursul va consta în veri& carea cunoștinţelor teoretice și practice nece-
sare postului.
Relaţii suplimentare se pot obţine la biroul personal al societăţii:
Oradea, str. Gheorghe Dima nr.5, tel.: 0259-479148. (1960 - H 75851)

PFA CIORBA COSMIN 
CALIN

localitatea Şuncuiuş, CUI 36201072

producător de legume proas-
pete în câmp şi solarii

VINDE
roşii, fasole, 

dovlecei, afine
Informaţii la tel: 0772-107-815.
 (2005 - H 77235)

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 13.08.2018-17.08.2018

Reanunțate cu 2 zile

1. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd  - Punct de lucru Aleșd
13.08.2018 09:00-17:00 Loc. Uileac de Criș (p), Vârciorog (p), Damiș, Bratca (p),

  Lugașu de Sus (p).

13.08.2018 08:00-15:00 Loc. Șinteu (p).

2. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea  - Punct de lucru Oradea
13.08.2018  09:00-17:00 Loc.  Oradea cu str.:  Cartier Bălcescu, Nojoridului,  

  Nufărului (p), Vavilov, Piaţa București, Berzei, Săniveștilor,  

  Șirul Canonicilor, Aleea Rogerius, Călugăreni, Posada, 

  Transilvaniei (p), Aleea Sul& nei, Xenopol, Henri Coandă,

  Calea Aradului, Sovata, Sf. Apostol Andrei, B-dul. Decebal(p),

  Mihail Sadoveanu, Blaise Pascal, Corneliu Coposu (p).

13.08.2018  09:00-17:00 Loc.  Oradea cu str.:  Italiană, Podului, Aleea Rogerius,

  Călugăreni, Aleea Sul& nei.

13.08.2018  09:00-17:00 Loc.  Oradea cu str.:  Henri Coandă, Calea Aradului,

  Primăriei, Alexandru Xenopol.

3. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea  - Punct de lucru Rural

             13..08.2018  09:00-17:00  Loc. Santău Mare, Santău Mic, Sântandrei.     

   (2014 - H 77969)

Construcþii

  78513

• ne angajãm la mutãri, transportãm
moloz. Vindem lemne de foc, cãrbune,
nisip, mãrgãritar, gazon, pamânt de flori,
deºeuri. Ne angajãm la defriºare, curãþenie
în pivniþe, poduri, grãdini. Telefon:
0755988- 310.

• vând lemne de foc, cãrbuni ºi deºeuri,
nisip, pietriº, moloz, pamãnt de flori ºi tot
feluri de sorturi. Facem curãþenie totalã în
grãdini ºi tot feluri de defriºãri. Ne
angajãm la curãþenie în beciuri, poduri, ºi
facem lucrãri în construcþii. Telefon:
0742595522.

Auto romanesti

  78540

• cumpãr auto pentru Rabla. Transport ºi
documentaþie gratuit. Tel: 0770- 605- 034.

  78651
• vând Logan 2006 benzinã + GPL. Tel:
0724- 568- 417.

Auto strãine

  78486

• cumpãr autoturisme toatã gama, fabr.
1997- 2018, ºi cu defecþiuni sau din Anglia.
Tel. 0746- 512- 057.

Electronice ºi electrocas

  78009
• Masini de spalat- automate din Ger-
mania, garantie Tel 0770697935

Mobilã ºi interioare

  78570

• mobilã Tineret, stare exceptionalã cu 7
corpuri -  1200 RONI, neg. Tel: 0359- 424-
167, 0770- 119- 375.

  77147
• Vand Dormitor complect450ron
tel0770140596

  78571
• vând mobilã camerã, stare buna, ºase
corpuri -  350 lei. Tel: 0743- 245- 421.

Matrimoniale

  78465
• blondã drãguþã ofer masaj de relaxare.
Tel. 0766- 540- 206.

  78450

• stilatã maseuzã ofer masaj pentru stress,
dureri, obosealã, relaxare, erotic. Tel.
0753- 514- 654

Animale, pasari de curte

  78634• porci de vânzare. Tel: 0749- 284- 462.

• vând pavilion apicol. Tel: 0756- 986- 288.

• vând porci graºi 140 kg. Tel: 0746- 022-
154.

  78589
• vând purcei de la 50 kg la 100 kg, preþ 9
lei/kg. Tel: 0749- 573- 735.

  78660• vând vacã. Tel: 0259- 319- 802.

  78659
• vând: berbec (carabaº) þap. 2 cap., porci
graºi (mangaliþa). Tel: 0788- 645- 450.

Pierderi

  78624

• CSV Mircea SRL, având CUI 27578627,
pierdut carte de intervenþie ºi registru
special pentru Europos Exchange model
220 cu seria MCEP000242. Se declarã nule.

  78648

• Pierdut certificat constatator PFA Vul-
turar Natalia , nr. înreg. F5/144/2014, CUI
32713983. Îl declar nul.

  78650

• Pierdut certificat de înregistrare seria B
nr. 1637476 ºi certificat constatator
n.12551/2004 pentru Primetime Media SRL,
având J5/501/2004, CUI 16258244. se
declarã nul.

  78663

• Pierdut certificat de înregistrare vete-
rinarã pentru exploataþie comercialã tip A
ale PFA Bitea Florin Liviu, CUI 29726100. Se
declarã nul.

  78644

• SC Pesil Forest SRL, având CUI 10155436
declar pierdut ºi nul registrul special fiscal
pentru casa fiscalã tip Euro model 200 TX
seria TVIL 00011P al punctului de lucru din
localitatea Sâmbãta nr.296.

Antichitãþi

  78629
• achiziþionez picturi, diverse. Tel: 0743-
758- 164.

  78591
• cumpãr tablouri, mobilã, obiecte
populare, altele. Tel: 0744- 128- 306.

Plante-flori

  78528• cumpãr prune. Tel: 0773- 917- 721.

  78546
• de vanzare prine, pere, piersici. Tel: 0744-
654- 042.

  78522
• vand dovleac, morcovi, flori crizanteme,
Homorog 39/A.

  78627• vând prune. Tel: 0742- 648- 583.

  78542
• vând seminþe lucernã, ghizdei. Tel: 0740-
451- 615.

  78524
• vand struguri Nobil pentru vin. Tel: 0765-
246- 211, 0261- 821- 747.

Masini utilaje,instalatii

  78469
• vând aparat bronzat vertical cu tuburi
rezervã ºi pe rate. Tel: 0745- 582- 478.

  78504

• vând culegãtor porumb pe 2 rânduri Tor-
nado 80 ºi masã porumb Class pe patru
rânduri. Tel: 0744- 429- 373.

  78503
• vând tocãtor resturi vegetale. Tel: 0749-
284- 462.

Imprumuturi financiare

0784-399-977
0741-162-052

  78481

• credite nevoi personale, carduri de
credit, ipotecare de achiziþie locuinte.
Tel: 0761- 614- 233.

Diverse

  78509

• abia acum cãrbune, nisip, mãrgãritar,
gazon, pamânt de gazon ºi flori, deºeuri,
lemne de foc, lemne gata tãiatã de foc,
rumeguº ºi moloz, asigur transport. Tel.
0744- 802- 406.

  78510

• abia acum gazon, nisip, moloz, pãmânt de
grãdinã, pãmânt de gazon ºi flori, sorturi,
lemne de foc, lemne gata tãiatã de foc,
rumeguº, deºeuri, cãrbune. Tel. 0740- 701-
955.

  78512

• abia acum lemne de foc, cãrbune, nisip,
mãrgãritar, gazon, pamânt de flori,
deºeuri. Ne angajãm la defriºare, curãþenie
totalã în pivniþe, poduri, grãdini ºi la mutãri
de orice fel, transportãm moloz. Telefon:
0741132- 112.

  78477

• abia acum vând lemne de foc. Calitate
superioarã! Tel. 0772- 033- 990, 0753-
491- 461.

  78595
• cazane de pãlincã noi sau pe comandã.
Ciuleºti 85.

  78549
• cumpãr fier vechi, auto, neferoase. Tel:
0753- 354- 143.

  78518
• cumpãr fier, autoturisme. Tel: 0740- 391-
876.

  78488
• cumpãr pene noi ºi vechi. Tel: 0751- 246-
915.

  78457
• cumpãrãm pene vechi ºi noi ºi nuci în
coajã. Tel. 0753- 500- 698.

  78623
• îngrijesc persoanã în vârstã la domiciliu
contra locuinþã. Tel: 0746- 995- 040.

  78534
• vand cazane de þuica, orice marimi. Tel:
0757- 544- 808.

  78535
• vand cazane de þuica diferite marimi. Tel:
0732- 988- 424.

  78615
• vând cazane de þuicã, diferite mãrimi. Tel:
0740- 979- 825.

  78461

• vând la preþ convenabil lemne de foc,
deºeu ºi cãrbune. Transportãm la preþ bun
nisip, balastru, pamânt de gazon ºi moloz.
Telefon: 0746520- 896

  78537
• vand lemne de foc esenta tare si esenta
moale. Tel: 0753- 647- 948.

  78550

• vând lemne de foc 230 lei metru ºter,
transportul ºi tãiatul gratuit. Tel: 0753-
976- 744.

  78506

• vând sepentinã teracotã înc. centralã,
matriþã inel fântânã /100 , ceaun fontã 50 l.
Tel: 0770- 137- 474, 0745- 462- 423.


