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comemorări



Se împlinesc 13 ani de

când a plecat dintre noi mama
și bunica noastră dragă
MARIA MLADIN,
alături de tatăl nostru
PAVEL PRAJA
și de bunica noastră
HERMINA MARIA
MLADIN.
Dumnezeu să-i odihnească în
pace! Luminița, Pușa și Dian.
(3604)

VÂNZĂRI APARTAMENTE

 Vând apartament 2 camere,
str. George Enescu, 48.500
euro, negociabil. Tel. 0742/5453-01. (3583)

VÂNZĂRI TEREN

 799 mp teren intravilan, Cihei
și fețe masă țărănești. 0770/1643-30. (T. 3547)

VÂNZĂRI ANIMALE

 Vând 6 vaci de lapte. Tel.
0747/92-20-60, 0743/47-89-26.
(3545)

CUMPĂRĂRI AUTO

 Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni şi de Anglia. Tel.
0746/51-20-57. (T.3617)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând familii de albine și lăzi.
Tel. 0259/47-62-95. (3574)
În atenţia cititorilor ziarului

Crişana
Anunţurile de condoleanţe
se preiau şi on line
Cititorii ziarului Crişana, care
doresc să trimită anunţuri de
mica publicitate, decese sau comemorări o pot face şi on line.



Au trecut 40 de zile
de lacrimi și dor de când iubita noastră mamă, soacră și bunică,
FLOAREA SĂLĂGEAN,
ne-a părăsit. Te vom iubi mereu! Fiica Otilia, ginerele Vasile, nepoatele Raluca și Mădălina cu soțul George. (97)

Au trecut 6 săptămâni de când minunata noastră
mamă și soacră,
LENUȚA FAZECAȘ,
a plecat la Domnul, lăsând
în urmă, un gol mare și lacrimi
multe. Chipul tău frumos și
drag va rămâne mereu în aminitrea noastră. Dormi în pace,
suﬂet bun! Fiica Lenocica și ginerele Feri. (3627)

VÂNZĂRI UTILAJE APICOLE
 Vând remorcă apicolă, omologală, centrifugă, etc. 0751/5721-24. (3594)

PIERDERI
 S-a pierdut anexă pentru punctul de lucru din com.
Căbești, sat Căbești, str. Căldării, ,,La Piți’’, nr. 2, jud. Bihor,
Adresa S.C. Achiprod
Piți S.R.L.: com. Căbești, sat
Căbești, nr. 223/B, jud. Bihor,
C.U.I. 100328, J05/1349/1992.

PRESTĂRI SERVICII
 Instalator. 0770/14-16-89.
(3610)

Construcții:
Construim
case la roșu sau la cheie,
acoperișuri, case de vacanțe,
reparații. 0747/61-07-92. (3384)
 Execut acoperișuri țiglă
metalică, foișoare, terase,
case vacanță structura lemn.
0799/41-72-48. (T. 3383)
 Firmă construcții, executăm
case la roșu, mansarde, dulgherie, modiﬁcări, țiglă Bilka,
Creaton Tondach, pensionari
10 % reducere. 0754/52-73-48.
(3564)

completând formularul de pe
www.crisana.ro, la rubrica Contact.
Pe facebook, pe paginile de
socializare Redacţia Crişana şi
Cotidianul Crişana, anunţurile transmise trebuie să conţină
obligatoriu o adresă de e-mail
validă, pentru a primi informaţii
despre contravaloarea anunţului
şi conﬁrmarea de publicare.

ma și rugăciunile mele retrăiesc aceeași durere din ziua
despărțirii de bunul și dragul
meu soț,
ELEMER BARTI
(BIHARIA),
mai 2019, pe drumul veșniciei.
Rog pe bunul Dumnezeu să-i
vegheze somnul lin, iar suﬂetul
să-i ﬁe purtat de îngeri. Adâncă recunoștință celor care vor
înălța la ceruri o rugă în amintirea lui. Profund și veșnic îndurerată, soția Cornelia Barti
(Nela). (3577)
 Renovez fațade și interioare,
terase, casă de vacanță, polistiren. 0742/35-31-13. (3563)
 Execut la cererea clientului
întrețineri acoperiș, schimbare coarne, reparații urgente,
izolații, vopsitorii. 0753/94-3257. (3565)
 Repar sau instalez aragaze
vechi și noi. Tel. 0771/48-4076. (tv)

ANGAJĂRI
Asociația Caritas
Eparhial Oradea
angajează

Fundraising Manager

care să coordoneze activitățile
de strângere de fonduri ale
asociației. Căutăm o persoană
organizată, responsabilă, preferabil cu experiență în vânzări.
Oferim un pachet salarial atractiv, cu posibilitate de creștere în
funcție de performanță și program ﬂexibil. CV-ul, însoțit de
o scrisoare de intenție se trimite la adresa caritaseparhial@
yahoo.it, până la 25 mai 2020.
Mai multe detalii despre post
și beneﬁcii găsiți pe www.caritaseparhial.ro

CONVOCATOR
Consiliul de administraţie al
S.C. SINTECO IND S.A., cu
sediul în Voivozi, str. Minerilor,
nr. 610 B, judeţul Bihor, reprezentat de preşedinte Michalak
Jacek Tadeusz, în baza prevederilor actului constitutiv şi a Legii 31/1990, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a acţionarilor (AGOA), care va avea loc în
Oradea, Calea Borşului, nr. 31C,
în data de 11.06.2020, ora 12.00,
iar în cazul în care nu se va întruni cvorumul pentru AGOA se
convoacă a doua şedinţă AGOA
cu aceeaşi ordine de zi la data de
12.06.2020, în acelaşi loc şi la
aceeaşi oră, conform L. 31/1990,
cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea şi aprobarea
Raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2019.
2. Prezentarea şi aprobarea
Raportului comisiei de cenzori
privind bilanţul contabil şi de
execuţie pe anul 2019.
3. Prezentarea şi aprobarea bilanţului contabil şi repartizarea
proﬁtului pe 2019.
4. Prezentarea şi aprobarea
proiectului de buget, venituri şi
cheltuieli pe 2020.
5. Diverse.
Documentele de pe ordinea
de zi pot ﬁ consultate la sediul
societăţii.
Pot participa la adunarea
generală acţionarii înscrişi
în registrul acţionarilor ţinut
la sediul societăţii, la data de
05.06.2020, urmând ca dreptul
de vot să ﬁe conform participării la capital la data respectivă.
Preşedinte C.A. al
S.C. SINTECO IND S.A.
Michalak Jacek Tadeusz
(224)

S.C. CESAL S.A.
Oradea, Şos. Borşului, nr. 31
C.U.I. 10094592, J05/73/1998
Nr.458/07.05.2020

CONVOCATOR
Consiliul de administraţie
al S.C. CESAL S.A., cu sediul
în Oradea, Calea Borşului, nr.
31C, judeţul Bihor, reprezentat
de preşedinte Michalak Jacek
Tadeusz, în baza prevederilor
actului constitutiv şi a Legii
31/1990, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a acţionarilor (AGOA), la sediul societăţii,
în data de 11.06.2020, ora 11.00,
iar în cazul în care nu se va întruni cvorumul pentru AGOA se
convoacă a doua şedinţă AGOA
cu aceeaşi ordine de zi la data
de 12.06.2020 în acelaşi loc şi la
aceeaşi oră, conform L. 31/1990,
cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea şi aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2019.
2. Prezentarea şi aprobarea
Raportului auditorului extern pe
anul 2019.
3. Prezentarea şi aprobarea bilanţului contabil şi repartizarea
proﬁtului pe 2019.
4. Prezentarea şi aprobarea
proiectului de buget, venituri şi
cheltuieli pe 2020.
5. Aprobarea planului de investiţii pe 2020.
6. Diverse.
Documentele de pe ordinea de
zi pot ﬁ consultate la sediul societăţii.
Pot participa la adunarea generală acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor ţinut la Registrul Mioriţa S.A., la data de
01.06.2020, urmând ca dreptul
de vot să ﬁe conform participării
la capital la data respectivă.
Preşedinte C.A.
al CESAL S.A.
Michalak Jacek Tadeusz
(223)

Departamentul Difuzare şi Mica Publicitate funcţionează
în continuare pe Aleea Emanuil Gojdu nr. 3,
unde anunţurile se preiau luni-joi între orele 09.00-16.00, vineri
09.00-13.00, duminica 12.00-16.00.

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

dumneavoastră pe adresa de etârziu până la ora 16.00, sau

Prezent mereu în ini-

plecat în urmă cu un an pe 10



Astfel, puteţi trimite anunţul
mail redactia@crisana.ro, cel



S.C. SINTECO IND S.A.
Voivozi, str. Minerilor, nr. 610 B
C.U.I. 11906833, J05/449/1999
Nr. 115/07.05.2020

Cu 30 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, 30 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 mai 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.

