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În atenţia cititorilor
din Salonta!

l Cumpăr auto pentru Rabla.
Transport şi documentaţie gratuit. 0752/19-29-25. (9174)

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 UTILAJE APICOLE

VÂNZĂRI AP. 1 CAMERĂ

l Vând apartament 1 cameră,
Nufărul, 4/8, lift, 32.000 euro,
0751/78-10-21. (T.9472)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

l Vând urgent apartament PB,
2 camere, etaj IV, acoperiş, Rogerius. 0751/03-87-39. (tv)
l Vând apartament cu 2 camere, ultracentral pe strada Simion Bărnuţiu. Tel. 0744/788-016.

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

l Apartament 3 camere, AN,
Calea Aradului, et. IV, 58.500
euro, 0749/09-27-31. (T.9493)
l Apartament 3 camere, transformat spaţiu comercial, parter,
Nufărul, negociabil. 0772/0856-12. (T.9406)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
l Casă 4 camere, 1975, Sântandrei, 800 mp, 55.000 euro,
0749/09-27-31. (T.9494)
l Casă+ anexe, 1970, Sântandrei, 1600 mp, 75.000 euro,
0749/09-27-31. (T.9492)
l Vând casă şi teren în satul
Topeşti, comuna Drăgeşti. Tel.
0747/42-26-88. (9529)

VÂNZĂRI TEREN

Vând 65 ari, Peștiș, zonă turistică, are toate utilitățile, 0762/5172-61. (tv)
l Vând loc de casă, Podgoria nr.
244 E, cu utilităţi. Tel. 0744/4720-65. (T.9397)
l Vând 2 parcele a 500 mp la intrarea Sântandrei, lângă drumul
rapid Oradea-Sântandrei, 40
euro/mp, 0726/31-71-31. (9430)
l Vând teren 3850 mp, Oradea,
str. Izvorului-capăt, 0730/01-8273. (tv)
l Vând teren 5500 mp, în ferma
Paleu, locaţie foarte bună. Tel.
0744/788-016.

ÎNCHIRIERI SPAŢII

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

ÎNCHIRIERI TERENURI

l Închiriez grădină în Gepiu
pentru
legumicultură.
Tel.
0723/44-82-01.

CUMPĂR AUTO

l Cumpăr auto pentru Programul Rabla. Ofer transport, radiere. 0744/58-17-76, 0740/5204-64. (8912)

l Vând remorcă apicolă, cu albine. 0751/57-21-24. (9449)

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând 2 vaci, una gestantă,
una cu viţel, 9.500 lei, 0749/0927-31. (9495)
l Vând albine. 0757/48-37-72.
(9503)

PIERDERI

l MARTIN CRISTINA NICOLETA P.F.A. cu F5/1094/2013,
pierdut certificat constatator
pentru sediu. Îl declar nul.
l S.C. BEHR S.R.L. cu sediul în
Oradea, str. Jiului nr. 3/A, C.U.I.
30808947, J5/1800/2012, pierdut certificate constatatoare.
Le declar nule. (9524)
l Subsemnata Jakab Beata
Terezia, în calitate de titular
Jakab Beata Terezia PFA, cu
sediul în Săldăbagiu de Munte, comuna Paleu nr. 119, jud.
Bihor, având F5/8/05.01.2011,
CUI 27872605 declar pierdut
certificat constatator de la sediu. Îl declar nul. (9540)
l SC Ungur Forest SRL
Bratca nr. 194, judeţul Bihor, J05/189/2016, CUI RO,
35510401, anunţă pierderea
certificatului constator pentru
punctul de lucru situat în Bratca
f.n., CF 164 Bratca, nr. top 799,
pentru activitatea cod CAEN
4673. Îl declarăm nul. (9538)

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând feţe de masă, prosoape ţărăneşti, tablouri cusute
goblen. Tel. 0359/41-74-40.
l Vând pălincă de stuguri, curată, 52 grade, 25 lei. 0770/1612-82. (tv)
l Vând vin roşu, 6 lei/litru. Tel.
0359/80-13-10. (9491)
l Vând bazin masiv din tablă, de 2.000 litri pentru apă.
0259/43-54-43. (tv)
l Vând bicicletă copii BTwin
Rockrider 500, 8-12 ani, stare
foarte bună, roti de 20. Inf la tel.
0744.79.78.74.

CUMPĂR DIVERSE

l Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.8856)

DIVERSE
l Ofer garsonieră pentru
găzduire gratis şi plată pentru ajutorarea unei doamne în
vârstă. Doresc numai o pensionară singură, nu accept alte
persoane. Tel. 0259/41-37-21,
0743/77-80-27. (9509)

PRESTĂRI SERVICII
l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, deplasare, reparații, 0759/11-96-64.
(T.978)
l Execut acoperişuri, dulgherie, ţiglă ceramică, montez
Lindab, diferite reparaţii case
şi blocuri, preţ avantajos. Tel.
0746/93-26-51. (9251)
l Repar rolete, execut plase de
ţânţari, montez rolete, pervaze.
0745/57-73-90. (T.9352)

ANGAJĂRI
l Angajăm ajutor patiser, ajutor cofetar, ajutor brutar. Salar
foarte bun. 0774/69-35-59.
(9354)
l Angajăm brutari, patiseri,
cofetari. Salar foarte bun. Decontăm abonament transport.
0259/42-75-96,
0774/69-3559. (9355)
l Angajăm muncitori necalificaţi, salar 2.000-2.500 net. Tel.
0774/69-35-59. (9356)
l Tâmplărie angajează muncitori. Tel. 0728/26-70-09. (9438)
l Angajez femeie pentru menaj. Tel. 0721/67-05-17. (tv)

CITAȚII
l Se citează pârâtul Sebestyen Alexandru, la Judecătoria Oradea, pentru 12 aprilie
2019, ora 8.30, în dosar nr.
21495/271/2014,
reclamanți
Hârșan Eugen și alții. (2224)
S.C. BETANIA SURGERY S.R.L.
angajează
ASISTENT MANAGER.

Se solicită: cunoaşterea limbii
engleze, nivel avansat, cunoştinţe
avansate de operare MS OFFICE.
Programul de lucru este de 8 ore/zi.
Salariul va fi stabilit în urma interviului.
Informaţii la tel. 0741/61-47-57.
(1135)

Companie
angajează cameristă,
muncă în echipă,
salariu motivant.

Informaţii la telefon:
0722/326-091.
(1120)

Companie
angajează instalator
şi electrician,
muncă în echipă, salariu
motivant.
Informaţii la telefon:
0722/326-091.
(1121)

Se convoacă Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei Urbariale Chişirid, pentru data
de 14 aprilie 2019, ora
15.00, în localitatea Chişirid, la sediul şcolii.
(1134)

Titular S.C. ALINBOGDAN
S.R.L. anunţă publicul interesat
asupra declanşării etapei de încadrare cf. HG 1076/2004   actualizată privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi
programe, în vederea obţinerii
avizului de mediu pentru PUZ:
REALIZARE IAZ PISCICOL
PRIN EXPLOATARE NISIP
ŞI PIETRIŞ, LOCALITATEA
BIHARIA, jud. Bihor.
Prima versiune a planului  poate fi consultată  la sediul A.P.M.
Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr.
25/A din data de 09.04.2019 între orele 9.00–14.00. Publicul interesat poate transmite, în scris,
comentarii şi sugestii, până în
data de 27.04.2019, la A.P.M.
Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr.
25/A, e-mail office@apmbh.
anpm.ro în zilele de luni –vineri, între orele 9.00-14.00.
(1137)

COLEGIUL ECONOMIC
„PARTENIE COSMA”
angajează prin concurs paznic, pe durată nedeterminată.
Informaţii la secretariatul unităţii, tel. 0259/47-26-74.
(1136)
CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al S.C.
AGROMEC TILEAGD S.A., prin
Preşedintele Consiliului de Administraţie, convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ/ORDINARĂ A ACŢIONARILOR în data de
13.05.2019, ora 17.00, la sediul social al
S.C. AGROMEC TILEAGD S.A., din
str. GĂRII, nr. 793, TILEAGD, jud. BIHOR, pentru toţi acţionarii înregistraţi
în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei
de 03.05.2019 (data de referinţă), cu următoarea ordine de zi pentru Adunrea
Generală Ordinară a Acţionarilor:
1. Aprobarea raportului Consiliului
de Administraţie pe anul 2018 şi descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie;
2. Aprobarea raportului Comisiei de
Cenzori;
3. Aprobarea situaţiilor financiare
anuale, a bilanţului contabil şi a contului
de profit şi pierdere la 31.12.2018.
4. Aprobarea Bugetului de venituri
şi cheltuieli şi a planului de investiţii pe
2019.
5. Alegerea membrilor Consiliului de
Administraţie şi stabilirea duratei mandatului acestora.
6. Aprobarea vânzării şi închirieri activelor societăţii.
7. Aprobarea datei de 30.05.2019 ca
dată de înregistrare.
Şi cu următoarea ordine de zi pentru
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor:
1. Schimbarea obiectului principal de
activitate conform codului CAEN 6820
– Închirieri de bunuri imobile
2. Modificarea Actului Constitutiv al
Societăţii ca urmare a noii structuri a acţionariatului.
3. Acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenţi din capitalul social.
Reducerea capitalului social se va face
prin reducerea valorii nominale a acţiunilor.
Începând cu data de 10.04.2019, convocatorul, textul integral al documentelor şi materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi,
documentele care urmează să fie prezentate Adunării Generale Extraordinare/
Ordinare a acţionarilor şi proiectele de
hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pot fi consultate se pot obţine
de către acţionari de la sediul societăţii
(str. Gării, nr. 794, Tileagd, jud. Bihor,
tel. 0252/34-53-71, e-mail: (agromec_tileagd@yahoo.com).
În cazul în care pe data de 13.05.2019
nu se întruneşte cvorumul prevăzut de
lege, Adunarea Generală Extraordinară/
Ordinară a Acţionarilor este convocată
pentru data de 14.05.2019, în acelaşi loc,
la aceeaşi oră, cu aceeaşi dată de referinţă şi cu aceeaşi ordine de zi.
Preşedintele Consiliului
de Administraţie
(1130)

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 aprilie 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.

