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Suntem alături de fa-

miliile Scurtu Maria, Boca şi
Boncan, în marea durere pricinuită de trecerea în neﬁinţă
a soţului, bunicului şi străbunicului,
SOCRATE SCURTU,
colonel în rezervă. Familiile
Vereş şi Bogdan. (2145)



Profund îndureraţi de

pierderea distinsului nostru prieten,
dr. farm. ISTVAN
BUDAHÁZY,
eminent profesionist şi autentic iubitor al istoriei farmaciei locale şi universale, suntem
alături de statornica şi iubita
lui soţie, farm. Marika. Sincere condoleanţe familiei îndoliate! Sit tibi terra levis! Fam. Alexandru şi Vetuţa Pop. (2143)

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.

CUMPĂR APARTAMENT
 Cumpăr contract locuinţă
sau îngrijesc familie contra locuinţă. Tel. 0742/42-81-38. (tv.)

VÂNZARE CASĂ ORADEA
 De vânzare casă la curte, str.
Traian Moşoiu, nr. 11, ap. 6. Tel.
0771/35-10-95. (tv)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEȚ
 Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)

VÂNZĂRI TEREN
 Vând teren 1700 mp, Borşului (fostele Sere). Tel. 0754/6582-18. (tv.)

ÎNCHIRIERI
 Primesc o domnişoară în
chirie, zona Magheru. Tel.
0733/14-25-92. (T. 8704)





Asemenea stelelor care
se sting la trecerea nopţii, aşa
te-ai stins şi tu, acum 40 de
zile, dragul meu tată,
AUREL BOLBA.
Prin plecarea ta de lângă
mine am învăţat cel mai greu
lucru din viaţă: să traiesc fără
tine. Amintirile frumoase petrecute împreună îmi dau putere
să merg mai departe. Demnitatea, suﬂetul tău nobil şi generos
vor ﬁ veşnic în inima mea şi mă
vor călăuzi tot restul vieţii. Vei
rămâne veşnic în suﬂetul meu
şi-L rog pe bunul Dumnezeu să
te odihnească în Împărăţia Sa,
iar tu să mă veghezi din ceruri,
ca îngerul meu păzitor. Te voi
iubi mereu! Al tău ﬁu, Sebastian George Bolba.

Au trecut opt ani de dor
şi amintiri dragi de când dragul
nostru
AUREL COSMAN,
din Aştileu, a plecat pe drumul fără întoarcere. Bunul
Dumnezeu să-i vegheze suﬂetul blând în Împărăţia Sa. Familia şi fraţii Petre şi Ioan cu
familiile lor. (8793)

Azi sunt 40 de zile de
durere, de dor, de tristeţe, cu
lacrimi şi suspine, de când Tu,
Doamne, bunul nostru Dumnezeu, cel care hotărăşti soarta ﬁecăruia, l-ai vrut la Tine, mult
prea devreme pe omul suﬂetului meu,
AUREL BOLBA.
Pentru mine, dragul şi scumpul meu,
AUREL,
vei trăi de-a pururi, rămânând îngerul meu păzitor din
cer, cu chipul tău blând, cu ochi
senini şi zâmbetul cald, caremi alină durerea nemărginită.
Mă plec în faţa mormântului
tău şi-L rog pe bunul Dumnezeu să-ţi dea odihna veşnică binemeritată. Parastasul de pomenire va avea loc sâmbătă,
9 martie, ora 10.00, la Biserica Monument „Sf. Arh. Mihail
şi Gavriil” din Hidişelu de Jos,
preot paroh Roman Bereteu.
Mulţumiri şi recunoştinţă celor
care-i vor păstra vie o clipă de
aducere aminte. Veşnic îndurerată, a ta, Alina.

PIERDERI

VÂNZĂRI DIVERSE

ANGAJĂRI

 Pierdut certiﬁcat constatator

 Vând mobilă, cafetiere, rame
tablouri, aragaz portabil, saci
dormit. 0765/66-85-86. (tv.)

 Angajăm muncitori necali-

comemorări



Un suﬂet minunat plin
de dragoste şi bunătate s-a ridicat în cer de 2 ani, lăsând în
urmă multe lacrimi şi un gol
imens în suﬂetele noastre, draga noastră ﬁică, soţie, soră,
cumnată şi mătuşa,
IULIANA POPOVICS.
Lacrimile noastre te vor însoţi mereu, atât cât vom trăi. Ne
rugăm bunului Dumnezeu să
aibă grijă de tine, alături de tatăl şi fratele tău! Familia îndurerată. (8783)



pentru sediu profesional al Gal
E. Jozsef Intreprindere Familială, CUI 26409433, F5/54/2010.
Îl declar nul.

 Vând baloţi fân, lemne fag,
ţuică. 0771/59-26-47. (8790)

 Pierdut certiﬁcat de înre-

PRESTĂRI SERVICII

gistrare pentru Sîrb Cristina

 Renovez faţade polistiren,
decorativă, interioare de lux,
pentru Paşte, cu materialele mele, proﬁ, 0744/11-71-11.
(8808)

Mariana PFA, CUI 38767869,
număr de ordine la Registrul
Comerţului F5/155/2018. Îl declar nul. (8806)
 Pierdut certiﬁcat unic de
înregistrare şi certiﬁcate constatatoare

aparținând

S.C.

Blunix S.R.L., C.U.I. 29518680,
J05/10/2012.
nule. (2144)

Le

declarăm

 Repar rolete, execut plase
de ţânţari, jaluzele. 0730/2422-28. (8784)
 Mansardări acoperişuri, reparaţii generale, dulgherie, deplasare oriunde, 0756/54-8318. (T.2118)



Cu adâncă tristeţe comemorăm 40 de zile de la dispariţia incredibilă a dragului
nostru,
AUREL BOLBA.
Dumnezeu să te odihnească de-a dreapta Sa şi de acolo
să-i veghezi mereu pe cei dragi.
Te vom păstra mereu în suﬂet!
Familia Rus Nicolae, Elena şi
Dan.

ﬁcaţi producţie, patiser, cofetari, brutari. Salariu foarte bun
+ decontare transport. Tel.
0774/69-35-59. (8703)
 Producătoare de huse pentru canapele angajează cusătoare /cusători cu sau fără
experiență. Pentru detalii telefon : 0770 115 222 sau 0741
420 796.
 Angajăm bucătari și ospătari
cu experientă pentru sală de
nunți în Băile Felix. Informații la
tel. 0744/160.945.

FUNDAŢIA AGORA
din Oradea, scoate la concurs
în data de 5 aprilie 2019, următoarele posturi de titulari pe perioadă nedeterminată: profesor
învăţământ preşcolar 6 posturi,
profesor învăţământ primar 3
posturi, 1 post profesor religie
Ortodoxă, Educaţie Civică, Dezvoltare Personală.
Informaţii şi înscrieri: Oradea,
Piaţa Tineretului, nr. 8, jud. Bihor. Tel. 0259/42-73-98, e-mail:
scoalaagora@gmail.com.
(1016)
ADUNAREA GENERALĂ
A MEMBRILOR CECCAR
FILIALA BIHOR
22.03.2019
În data de 22.03.2019, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea, Piaţa 1
Decembrie nr. 1, începând cu ora 13.00,
va avea loc Adunarea Generală a membrilor Filialei Bihor a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi
din România, cu următoarea
Ordine de zi:
1. Raportul Consiliului ﬁlialei privind
activitatea desfăşurată în anul trecut;
Realizarea programului de activitate pe
anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau
hotărâri ale organelor superioare ale
Corpului; Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul
cenzorului asupra gestiunii ﬁlialei la 31
decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea
desfăşurată în anul trecut;
2. Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;
3. Aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul în curs;
4. Validarea rezultatului procesului
electoral privind alegerea preşedintelui
Consiliului ﬁlialei;
5. Desemnarea reprezentanţilor la
Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite.
În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art. 34 din OG nr.
65/1994 privind organizarea activității
de expertiză contabilă și a contabililor
autorizați, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se convoacă următoarea
Adunare generală în aceeași zi, la ora
14.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor
prezenți, potrivit alin.(3), art.34 din OG
nr. 65/1994.
(1017)

Vă aşteptăm
şi în centru!
Anunţurile de publicitate pot
ﬁ depuse şi achitate şi la Punctul
de preluare deschis lângă Teatrul
de Stat din Oradea, pe strada
Patrioţilor nr. 2, de luni până joi
între orele 09.00 - 18.00, vineri
între orele 09.00-16.00, şi duminica, între orele 16.00-18.00.

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 martie 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.

