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.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
l Vând apartament 2 camere, PB, et. II, Rogerius. Tel.
0771/04-57-50. (tv.)
l Urgent apartament 2 camere, PB, etaj 4/4, acoperiş, amenajat, 0770/38-97-09. (tv)

Miercuri, 27 martie 2019

ÎNCHIRIERI SPAŢII

l Anunț pierderea certificatului

l Dau în chirie depozit (hală)
200 mp cu apă, curent, internet, situat în sat Mizieş nr. 106.
Tel. 0784/73-61-61. (tv)

de înregistrare fiscală aparţi-

VÂNZĂRI AUTO

Performanță cu domiciliul fis-

VÂNZARE MOBILIER

cal în judeţul Bihor, municipiul

l Vând canapea extensibilă, în
stare perfectă de funcţionare,
preţ convenabil. Tel. 0770/1834-37. (9194)

l Vând Skoda Octavia an
2003, diesel, 1700 euro, negociabil, 0740/27-77-61. (tv)

CUMPĂR AUTO
l Cumpăr auto pentru Programul Rabla. Ofer transport, radiere. 0744/58-17-76, 0740/5204-64. (8912)
l Cumpăr auto pentru Rabla.
Transport şi documentaţie gratuit. 0752/19-29-25. (9174)
l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni şi de Anglia. Tel.
0746/51-20-57. (9232)

semidecomandat, etaj 2/4, bloc
cărămidă, Oradea, P-ţa Bucu-

VÂNZĂRI PIESE-UTILAJE AUTO

reşti, 44.000 euro negociabil.
Tel. 0726/25-12-77. (9215)
l Vând apartament 2 camere,

l Vând coasă mecanică rotativă de 1,85 m. Tel. 0722/82-2283. (T.9141)

cu 4 etaje. Tel. 0744/50-52-49.
(9244)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
l

Vând

casă

5

BOŢ MARIANA P.F.A.,
CIF 36041710,
VINDE VIŢEI.
Tel. 0754/95-50-88.  

(1095)

camere,

dependințe, grădină, Săldăbagiu-Mic, Căpâlna. Tel. 0748/54-

l Vând capre cu iezi. Informaţii
la telefon 0770/18-28-97. (tv)

12-39, 0771/66-37-58. (tv)
l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
l Vând casă cu grădină,
Peștiș, nr. 164 și 60 ari teren
în Aleșd, strada Dâmboviței la
capăt, și mașină erbicidat cu
bazin cupru de 300 litri, 1.500
lei, negociabil, 0751/89- 42-00.
l Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie, la cheie, Budureasa,
0741/21-47-34. (tv)
l Vând casă cu anexe în

PIERDERI
l Pierdut certificat constatator
pe legea 359/2004, subsemnatul Bogdan Ioan, în calitate de
titular a Bogdan Ioan P.F.A.,
având F05/2339/2003, CUI
19659011. Îl declar nul. (9237)
l S.C. ART PEL DIFUSION
S.R.L. cu J5/670/2013 pierdut
certificat constatator pentru sediu. Îl declar nul.
l S.C. ASSIPLASMA S.R.L.
anunţă
pierderea
certificatelor
constatatoare
nr.
35722/29.07.2013 emise de
O.N.R.C. Bihor. Le declarăm
nule.

Şerghiş. Tel. 0744/24-73-09.

l Vând livadă de meri în Ferma Paleu. Tel. 0744/78-80-16.
(T. 2185)
l Vând teren 3850 mp., Oradea, str. Izvorului-capăt. Tel.
0730/01-82-73. (2142)

VÂNZĂRI SPAŢII
l Vând spaţiu comercial, central, 20 mp. 0729/32-08-16.
(2166)

ur nr. 30, ap. cam. 102, avand
CIF 26597450, seria A, nr.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând seminţe lucernă, ghizdei. Tel. 0740/45-16-15. (9199)
l Vând ţuică de prune, naturală 100 %, 30 lei, negociabil.
0740/27-77-61. (tv)
mulgătoare

nouă,

cultivator+semănătoare

pe

l

Vând

4 rânduri, Dacia Break. Tel.
0755/90-68-57. (9227)
l Vând aragaz Zanussi, 4
ochiuri, în stare foarte bună.
Tel. 0770/10-32-53. (9226)
l Vând mobilă, Pikup Nad, cu
0765/66-85-86. (tv)

l Angajăm tâmplari cu ex-

l Cumpăr discuri de pick-up.
0723/01-12-06. (9091)

0744/51-31-58. (9202)

PRESTĂRI SERVICII

Angajăm

muncitoare

în

patiserie. Salar foarte bun.
0774/69-35-59. (9248)
l Angajăm vânzătoare magazin produse patiserie-cofetărie-panificaţie. Salar foarte
bun. 0741/20-30-47. (9249)

l Renovez acoperişuri, faţade,
dulgherie, jgheaburi, terase,
vopsitorii, reparaţii, 0756/5483-18. (T.2162)

l Ofer companie la domni de

l Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0745/22-43-73. (T.9034)

Consiliul de administraţie
al S.C. PRIMACONF S.A
ORADEA
convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor pentru data
de 03.05.2019, ora 11.00, la sediul societăţii din Oradea, str.
Independenţei nr. 7-9, judeţul
Bihor, cu următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea şi aprobarea
Raportului Consiliului de administraţie privind activitatea
anului 2018, şi descărcarea de
gestiune a membrilor consiliului de administraţie;
2. Prezentarea Raportului de
gestiune la Bilanţul contabil încheiat la 31.12.2018;
3. Prezentarea Raportului
Cenzorilor la Bilanţul contabil
încheiat la 31.12.2018;
4. Aprobarea bilanţului şi a
contului de profit şi pierderi;
5. Prezentarea şi aprobarea
Planului de investiţii pentru
anul 2019;
6. Prezentarea şi aprobarea
Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019;
7. Prezentarea şi aprobarea
Contractului de locaţiune cu
SC PROFI ROM FOOD SRL.
Documentele şi materialele
informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de
zi, precum şi formularele de
procuri speciale pot fi obţinute
la sediul societăţii.   
În cazul în care cvorumul
necesar nu se va întruni la data
sus menţionată, AGA se va ţine
la data de 04.05.2019, la aceeaşi
oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi
ordine de zi.                      (1096)

l Toaletez pomi şi stropesc.
Tund trandafiri şi tuia. 0744/1753-38. (T.8930)
l Dau meditaţii la limba germană pentru elevi. Tel. 0359/8025-73. (9243)
l Execut acoperişuri, dulgherie, ţiglă ceramică, montez
Lindab, diferite reparaţii case
şi blocuri, preţ avantajos. Tel.
0746/93-26-51. (9251)

ANGAJĂRI

l Cumpărăm avantajos pene

l Caut doamnă pentru companie-îngrijire persoană validă
în vârstă. Tel. 0787/55-84-57.
(9151)

98. (T.8856)

l

l Vine Paştele! Repar sau instalez aragaze vechi şi noi.
0771/48-40-76. (T.9236)

CUMPĂR DIVERSE
vechi şi noi. Tel. 0753/50-06-

perienţă. Salar deosebit. Tel.

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.

MATRIMONIALE
vârsta a treia. Discreţie totală.
0753/56-60-84. (T.9076)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

(9253)

VÂNZĂRI TEREN

Oradea, strada dr. Louis Paste-

discuri, cafetiere, set vase inox,

VÂNZĂRI ANIMALE

str. Ştefan cel Mare, etaj I, bloc

cetare în Medicină de Înaltă

0515889. Îl declar nul. (9254)

l Cumpăr autoturisme şi remorci. Tel. 0771/32-94-10.
(T.9074)

l Vând apartament 2 camere

nând Asociația Centrul de Cer-

l Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.

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.

