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
l Sfântul căruia îi porţi numele să te ocrotească în fiecare zi, să îţi aducă linişte
sufletească, sănătate şi bucurii! La mulţi ani, Dumitru
Crişan! Fiica Viorica Ilisie cu
familia.

VÂNZĂRI GARSONIERE
l Vând garsonieră, tip D, la
parter înalt, în zona Piața De-
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VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând mere pentru borhot, din
Ferma Paleu. Tel. 0744/78-8016. (1791)

l Execut orice tip de
acoperișuri, prețuri mici. Reducere ptr. pensionari. 0740/3899-28. (T. 1672)

l Vând butelie aragaz, motor
electric 3 kw, butoi din stejar
30 litri, folosit pentru ţuică. Tel.
0745/87-58-02. (6304)

l Tinichigerie, acoperişuri, faţade, finisări, vopsitorii, izolaţii,
ţiglă metalică, dulgherii, etc,
0741/38-19-59. (T.1684)

l Vând hamuri, grape, geamuri, uşi din lemn. 0259/47-3513. (T.6308)
l Vând bidon plastic 1000 litri armat şi boxpaleţi metalici.
Informaţii tel. 0741/96-73-78.
(6335)
l Vând aparat personal termomasaj Ceragem compact,
nefolosit, boiler pentru baie cu
butelie gaz, aparat masaj picioare, şipci pentru rolete, din
tei. Tel. 0721/97-68-72. (6343)

VÂNZĂRI MOBILIER
l Vând masă birou operaţional, stare foarte bună, culoare
cireş, lungime 1,60 m, lăţime
0,70 m, înălţime 0,75 m, preţ
600 lei. Tel. 0767/20-95-40.
(6362)

cebal, mobilată și utilată. Preț
31.900 euro, negociabil. Telefon 0745/887-434.
l Vând apartament ultracentral, 1 cam. Tel. 0722.810.719.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
l Apartament confort II, 2 camere, Nufărul, et. 1, renovat.
0740/12-45-60. (T.6345)

VÂNZĂRI CASE ÎN ORADEA
l De vânzare casă la curte, str.
Traian Moşoiu nr. 11, ap. 6. Tel.
0742/63-75-43. (6299)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
l Vând, schimb cu garsonieră,
casă Poşoloaca, cu livadă 46
ari. 0770/38-97-09. (6317)

SCHIMB
l Schimb casă Tinăud cu
garsonieră conf. I, Oradea.
0746/24-23-53. (1790)

CUMPĂRĂRI
l Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.4506)
l Cumpărăm antichităţi, tablouri, rame, mobilă, obiecte
populare, sticle sifon. 0744/1283-06. (6271)

AFACERI
l Hornar, coşar, renovez coşuri, curăţ teracote, centrale,
am material, 0744/11-71-11. (T.
6296)

PRESTĂRI SERVICII
l Toaletez şi stropesc pomi.
Tel. 0744/17-53-38. (T. 6363)
l Execut acoperișuri, dulgherie, țiglă ceramică, reparații la
case și blocuri. 0759/41-56-30.
(T. 1670)
l Execut acoperișuri, dulgherie, țiglă ceramică și metalică, reparații izolații polistiren.
0748/57-27-36. (T. 1671)

CUMPĂR AUTO
l Cumpăr Dacii în stare bună
sau pentru Programul Rabla.
0745/70-26-08. (T.6324)

PIERDERI
l S.C. New Start S.R.L.,
pierdut anexa la CUI 65921,
J05/2219/1991. O declar nulă.
(6344)

l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0756/54-83-18 (T.1687)
l Îngrijesc vârstnice contra
locuinţă. Tel. 0743/33-62-94,
0759/41-07-81. (6295)
l Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0745/22-43-73. (5908)
l Transport nisip, pietriş, balastru, pământ, pământ de gazon, moloz, etc. Tel. 0740/4516-15. (1458)
l Reparaţii rolete, execut plase
de ţânţari, jaluzele. 0745/5773-90. (6303)
l Meseriaș: mansarde, tencuieli, acoperișuri, țiglă metalică, 10 % reducere pensionari.
0758/85-05-35. (1711)
l Execut construcţii interioare,
filigorii, terase, mici reparaţii,
reducere 15 %. 0721/40-24-61.
(6325)

Primăria Oraşului Ştei, jud.
Bihor, organizează concursuri
de recrutare pentru ocuparea
funcțiilor publice de execuție
vacante de:
1. Inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Protecție Civilă, Programe
Strategii și Managementul Proiectelor.
Condiții de participare:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul Științe inginerești.
- Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției publice:
7 ani.
2. Referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Relații cu Publicul, Registratură și Secretariat,
- Studii medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat
- Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției publice:
7 ani.
Concursurile se organizează la
sediul Primăriei orașului Ștei,jud.
Bihor, în data de 26 noiembrie 2018,
ora 10.00 - proba scrisă și în 28 noiembrie 2018 - orele 10.00 – interviul,
conform Hotărârii nr. 611 din 2008,
cu modificările și completările ulterioare.
Dosarele de înscriere se depun la
sediul instituției în termen de 20 zile
de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, respectiv 26.10.2018.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei oraşului Ştei, tel.
0259/33-23-37, int. 107 sau email: primariaorasuluistei@gmail.com. (752)

l Angajăm vânzătoare maga-

l Execut tâmplărie şi reparaţii, reducere pensionari 20 %,
zugrăvit etc. 0731/26-37-67.
(6326)

zin de panificaţie-patiserie co-

ANGAJĂRI

l Angajăm muncitori necalifi-

l Angajăm tâmpălari în PAL.
Tel. 0728/76-70-09. (6246)
l Angajez vânzătoare pentru ABC. Tel. 0742/12-81-59.
(6213)
l Angajez cameristă în Băile
Felix. Tel. 0744/573.725.

fetărie, salar 2.000 lei net. Tel.
0741/20-30-47, 0774/69-35-59.
(6242)
caţi-producţie. Salar 2500 net.
Tel. 0774/69-35-59, 0740/1535-65. (6243)

MATRIMONIALE
l Simpatică ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (tv)

S.C. AUTOCRIŞANA S.A.
Sediul: Oradea, str. Atelierelor, nr. 12,
C.U.I. 67051, J05/134/1991

CONVOCATOR
Administratorul unic al S.C.
AUTOCRIŞANA S.A. Oradea,
în conformitate cu prevederile
Legii nr. 31/1990 republicată şi
ale Actului constitutiv al Societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor,
care va avea loc la sediul societăţii din Oradea, jud. Bihor, în
data de 26.11.2018, ora 13.00, cu
următoarea ordine de zi:
Radierea Administratorului
unic al societăţii ca urmare a demisiei acestuia şi numirea unui
nou Administrator unic precum
şi fixarea remuneraţiei acestuia.
Data de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi
şi să voteze în cadrul adunării
generale este data de 12.11.2018.
În cazul în care cvorumul de
şedinţă nu va fi întrunit în data
de 26.11.2018 se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pe data de 27.11.2018, la
aceeaşi adresă, aceeaşi oră şi cu
aceeaşi ordine de zi.
Începând cu data convocării, documentele şi materialele
informative referitoare la ordinea de zi se pot consulta şi/sau
procura contra cost de la sediul
societăţii. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii sau la numărul de telefon
0259/42-66-61.
Atât acţionarii persoane fizice,
cât şi acţionarii persoane juridice pot participa la adunarea
generală a acţionarilor direct
sau prin reprezentanţi, conform
prevederilor legale, pe baza unor
procuri speciale. Acţionarii pot
obţine modele de procură specială de la sediul societăţii începând
cu data convocării. Procurile
speciale vor fi depuse/transmise
la sediul societăţii până la data
de 23.11.2018; procurile depuse
după această data nu vor fi luate
în considerare.
ADMINISTRATOR UNIC
CRIŞAN IOSIF
(755)
l Domn pensionar, 72 ani, licenţiat,
singur, cu apartament, doresc să
cunosc o doamnă serioasă şi sufletistă, de vârstă apropiată, pentru o
liniştită convieţuire în timpul pe care
îl mai avem de trăit. Tel. 0771/45-1183. (6331)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren extravilan 3850
mp, 3 euro mp, Oradea, str. Izvorului capăt. Tel. 0730/01-8273. (6122)

l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie,
izolații,
jgheaburi, terase, vopsit, deplasare, reparații, 0759/11-96-64.
(T.1688)

S.C. CAP GROUP ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în Oradea,
str. Petre Carp, nr. 15, jud. Bihor
angajează:
l 1 operator la maşini şi unelte semiautomate şi automate
cod cor 722312. Selecția se face
pe baza C.V.-urilor depuse până
la 29.10.218.
(753)

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 octombrie 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.

