10
Anunţuri
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LICITAŢII
Orașul Chișineu-Criș vinde prin
licitație publică apartamentul nr. 2,
în suprafață de 67 mp, compus din
2 camere, situat în orașul ChișineuCriș, str. Înfrățirii, nr. 44.
Licitația publică va avea loc în
data de 10.05.2018, ora 10:00.
Prețul de pornire a licitației este
de 20.000 euro. Garanția de participare este de 2000 euro la cursul
BNR de la data plății. Taxa de înscriere la licitație este de 100 lei.
În cazul în care apartamentul nu
se adjudecă la data de mai sus, licitația se va repeta în fiecare a doua
zi de joi din lună , până la adjudecarea acestuia.

OFERTE SERVICIU/Angajări
SC angajează:
-buldoexcavatorist
-zidar
-dulgher
-muncitor necalificat
Tel: 0744.511.701
0745.389.770
F6341/18

SC angajează șoferi cat. C+E,
mecanic auto,
mecanic -operator utilaje,
sudor, muncitor necaliﬁcat.
Tel: 0735.783.465

Pierdut Registru Special și Carte
de intervenții pentru AMEF DATECS
DP 25 BT , seria: 22002731, ORGTECH IULIA, seriile: 448315 și
448816, și DATECS DP50 seriile:
13018137 , 13020145 aparținând
R.P.L. „Ocolul Silvic ZARANDUL” RA.
Le declar nule.

Vânzări Case
• Ocazie! Vânzare în Poltura, str.
Poetului casă mare, 130 mp,
teren 5.223 mp, toate utilitățile. Preț: 155.000 euro neg.
Tel: 0747.125.134 Bf1418/18
• Vând casă mare de locuit în
Cuvin, com. Ghioroc, nr.350, cu
grădină 1700mp, cu 2 intrări,
renovată, cu baie. Preț: 35.000
euro neg. Tel: 0756.378.578,
0755.223.447 (Bf1345/18)
• Vând casă la curte, vis-a-vis
de Grădina Regală Săvârșin, ST4000 mp, SC -180 mp, 500 mp
pădure, livadă pe rod, 2 dormitoare și bucătăria se vând mobilate. Tel: 0744.324.918
(Bf1367/18)

• Vând casă în Galșa – str. Gării,
nr. 756. Mai multe informații la
tel. 0726.148.330.

F0006/18

PIERDERI
Pierdut Registru Special pentru AMEF ACTIVA STAR seria:
AC00107738, aparținând SC
CAPRICE DOLCE SRL . Îl declar nul.

Vânzări Diverse
• Vând biciclete pentru copii și
adulți mărimile de la 12 la 26,
remorci biciclete pentru copii și
diferite jucării pentru copii. Tel:
0755.643.887 Bf1422/18

Prestări servicii

g lasul
Aradului

DIVERSE

Executăm transport marfă,
tractări, mutări mobilă, cu Iveco
3 panouri sau cu camionetă.
Tel: 0755.643.887 Bf1422/18
Reparații mașini de spălat
rufe la domiciliul clientului.
Piese originale. Schimb
rulmenți și la cuve capsate.
Tel: 0744.241.398,
0770.215.523 Bf1418/18
Reparații frigidere la domiciliu.
Tel: 0724.530.137,
0753.366.295 (Bf1152/17)
Caut muncitori în construcții.
Salar începând de la 2.000lei.
Tel: 0722.403.313 Bf1412/18
Executăm zidărie, rigips,
tencuieli, zugrăveli, gresie,
termoizolații, izolații, șape,
acoperișuri, parchet,
consolidări, subzidiri, la cel
mai bun preț. Oferim
garanție și seriozitate.
Tel: 0740.696.157
(Bf1371/18)

Vând cazane de țuică
diferite mărimi.
Tel: 0757.620.644

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ-CANALIZARE
JUDEȚUL ARAD, în calitate de autoritate delegantă în cadrul Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.
648/31.12.2009, operator fiind COMPANIA DE APĂ ARAD S.A, potrivit
dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, aduce la cunoștință publică intenția de actualizare a
Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din aria
de competenţă aunităţilor administrativ-teritoriale membre ale „Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canalizare judeţul Arad”. Proiectul de
Regulament, supus dezbaterii publice, poate fi consultat, de toți cei interesați,
prin accesarea site-ul Asociației: www.adiac-arad.com, secțiunea: Proiecte
şi Hotărâri. În aplicarea dispozițiilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003
privind transparenta decizională în administrația publică, termenul în care
toți cei interesați pot face în scris propuneri, sugestii sau prezenta opinii cu
privire la proiectul de Regulament, este de 15 zile de la data publicării
prezentului anunț. Propunerile, sugestile sau opiniile la proiectul de Regulament
se vor transmite la adresa de e-mail: contact@adiac-arad.com, cu specificarea
articolului sau articolelor din proiectul de Regulament la care se referă,
menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. Informații
suplimentare se pot obține prin consultarea anunțului publicat pe site-ul
Asociatiei (www.adiac-arad.com, sectiunea: Informatii utile, ANUNT).

TALONUL PENTRU ANUNŢURI
LA MICA PUBLICITATE
(persoane ﬁzice)
imobiliare, terenuri, închirieri, auto, mobilier, uz casnic,
animale-păsări, diverse, prestări, matrimoniale
SE COMPLETEAZĂ LA BIROUL DE PUBLICITATE
B-DUL REVOLUŢIEI, NR. 81
INFORMAŢII la tel. 0357-566903 SAU 0357-566904
*responsabilitatea pentru conţinutul anunţului îi revine clientului.

