12 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 Intreprindere Individuală,
de pe strada Republicii nr. 27-29,
lângă CEC Salonta. Anunţurile
vor aparea în ediţia de a doua zi.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
 Vând apartament 2 camere, Rezidenţial Prima Nufărul,
bloc nou, s.u. 61 mp, mobilat complet,

48.500 euro.

0752/19-35-82. (tv.)

SCHIMBURI
 Schimb garsonieră confort
I, cu apartament 2 camere,
Ioşia.

Tel.

0744/27-42-58.

Miercuri, 28 decembrie 2016

Consiliul de Administraţie al Turism
Crişul S.A. cu sediul în loc. Tinca, str.
Avram Iancu, nr.164, jud Bihor, înregistrată
la O.R.C. Bihor sub nr. J05/137/1991, având
codul ﬁscal RO 2722378, în temeiul Legii
nr. 31/1990 republicată convoacă pentru data
de 30.01.2017, ora 10.00, la sediul societăţii
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor cu următoarea
ORDINE DE ZI
1. Numirea reprezentantului legal şi director medical al cabinetului medical din cadrul
Turism Crişul S.A. cu sediul în loc. Tinca,
str. Avram Iancu, nr. 164, jud. Bihor
Acţionarii care participă la adunarea generală se vor prezenta cu actul de identitate sau/
şi împuternicire scrisă.
În cazul în care la prima convocare nu se
vor întruni condiţiile prevăzute de Legea nr.
31/1990 republicată Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se va întruni la
data de 31.01.2017 în acelaşi loc şi la aceeaşi
oră.
Materialele se pot consulta la sediul societăţii din loc. Tinca, str. Avram Iancu, nr. 164,
Jud. Bihor.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HODIŞ ALEXANDRU
PREŞEDINTE
(1129)

(3525)

VÂNZĂRI AUTO

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

 Vând W. Cady din 2008, stare
excelentă. Tel. 0755/81-40-60. (T.
3536)

 Vând casă în Tinca, aproape de
Criş. Tel. 0748/61-07-37. (T.6243)
 Vând casă văioagă, Leş, 4.900

VÂNZĂRI DIVERSE

mp, 26.000 euro. Tel. 0722/80-16-

 Vând covor 0,90x1,40 m, stare
bună, 40 lei, 0743/99-71-00. (tv)

34. (T. 3582)

VÂNZĂRI TERENURI

 Vând fân în Bratca. Tel. 0259/4735-13. (T. 3583)

 Vând teren 2,5 ha la 20 km de

 Vând mulgătoare, baloţi fân, gunoi grajd. Tel. 0755/81-40-60. (T.
3535)

Oradea. Tel. 0755/81-40-60. (T.
3534)
 Vând 15 ari loc de casă în Pod-

 Vând pălincă de prune, veche
de 10 ani, 25 lei/litru. Tel. 0747/0843-13. (T.3528)

goria şi 15 ari loc de casă, pe str.
Făcliei, 0774/62-91-45, 0770/12-3460. (tv.)

 Vând blană neagră, lungă, de
astrahan, în stare bună cu 150 lei
şi o blană gri lungă, irhă, nouă, 150
lei. Tel. 0359/19-55-27. (3627)

 Vând teren Paleu, 1.547 mp total
(3 parcele una lângă alta), extravilan, cu utilităţi în zonă, posibilităţi de
trecere în intravilan, zonă construcţii
 Vând teren intravilan, în Tăşad,
Bihor, la 20 km de Oradea, cu fundaţie casă şi utilităţi, suprafaţă teren
1980 mp, ideal pentru construcţie
pensiune. 0720/19-35-82. (tv.)
 Vând teren intravilan 4.320
toate

utilităţile.

PRESTĂRI SERVICII

MATRIMONIALE

 Hornar-coşar cu-

 Discretă ofer
companie la domni
peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.
3167)

răţ teracote, centrale,
reparaţii,

zugrăveli,

montări uşi. 0747/91-

 Achiziţionez tablouri (porţelanuri, mobilier), ceasuri. 0743/7581-64. (3337)

 Instalator autori-

 Cumpărăm antichităţi, tablouri,
cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-83-06. (T. 3638)

ră. Tel. 0770/10-21-

zat, sanitare-încălzire
şi lucrări prin sudu60,

0359/43-72-84.

(T.3008)

0745/82-66-35. (tv.)

Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări,
 Vând teren 3.520 mp pe str. prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l
Beldiceanu, bun pentru con- publici în luna decembrie în cotidianul „Crişana”.

strucţii. 0359/19-55-27. (tv)

mp. Tel. 0770/74-60-90. (3581)

CHIRII SPAŢII
 Dau în chirie spaţiu comercial,
vad foarte bun; vând mobilă antică şi loc de veci pentru 2 persoane. Tel. 0744/22-62-97. (3457)

 Caut doamnă
pentru
vânzare
plăcinte în piață,
sâmbătă și duminică, 0770/10-35-87.
(tv)

GMR SPRL-lichidator al S.C. TRINITROM S.R.L., vinde la licitație publică în
datele de 19.01.2017, ora 15.00, 26.01.2017, ora
15.00, 02.02.2017, ora 15.00, 09.02.2017, ora
15.00, 16.02.2017, ora 15.00, 23.02.2017, ora
15.00, 02.03.2017, ora 15.00, 09.03.2017, ora
15.00, 16.03.2017, ora 15.00, și 23.03.2017, ora
15.00, următoarele bunuri:
1. Complex de prelucrare a laptelui și teren
în suprafață totală de 16.123 mp compus din:
fabrică lapte (648 mp), cabină poartă (12,25
mp), platforme betonate (1.380 mp), și drum de
acces (370 mp), înscrise în CF 34 NDF Gepiu
nr. top. 54 și 55, la prețul de 165.600 euro;
2. Iveco Daily Cisterna la prețul de 4.302
euro;
3. Echipamente birotică la prețul de 99
euro.
Informații suplimentare referitoare la
licitații, se pot obține la sediul lichidatorului
judiciar GMR SPRL din Oradea, str. Horea, nr.
42, jud. Bihor și la numărul de telefon 0259/22
2.555.
(1128)

Angajăm difuzori de presă
în zona Ioşia şi Nufărul. Relaţii la telefon 0259 411 590.

Cu 10 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

Tel.

 Vând teren Podgoria, 5.000

ANGAJĂRI

Reamintim călătorilor că pot solicita la
oricare din punctele de vânzare OTL bilete de călătorie atât pe suport de hârtie, cât
şi pe suport electronic, respectiv pe cardul
denumit “Portofel Electronic”. Acest card
poate ﬁ alimentat cu suma de bani solicitată
de călător, dar nu mai puţin decât contravaloarea unui bilet cu două călătorii. Funcţia de
“Portofel Electronic” poate ﬁ îndeplinită cu
succes şi de cardul de călătorie încărcat cu
abonament, în aceleaşi condiţii ca cele menţionate înainte.
Validarea călătoriei se face, ca în cazul cardurilor încărcate cu abonament, prin simpla
apropiere a cardului de zona de citire a validatorului. La ﬁecare validare se va descărca de pe card suma echivalentă valorii unui
bilet, fără alte costuri suplimentare. Dacă se
doreşte validarea călătoriei pentru mai multe
persoane, se atinge butonul “ + ” de pe ecranul validatorului, se selectează numărul de
călătorii necesare (dar nu mai mult de 5 călătorii maxim admise pentru o singura validare), după care se va apropia, la fel, cardul de
zona de citire a validatorului pentru a ﬁnaliza
validarea.
De asemenea, bilete se pot achiziţiona de la
automatele de bilete amplasate în unele staţii
şi prin SMS la nr. de telefon 7429.
Pentru orice alte informaţii vă rugăm să
consultaţi site-ul OTL SA la adresa www.
otlra.ro
Vă mulţumim că aţi ales OTL şi vă dorim
călătorie plăcută !
(1118)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

mp, în satul Sărand, 15 km de
Oradea,

GMR SPRL - lichidator al S.C. LUXROM
S.R.L., vinde la licitație publică în datele de
18.01.2017, ora 14.00, 25.01.2017, ora 14.00,
01.02.2017, ora 14.00, 08.02.2017, ora 14.00,
15.02.2017, ora 14.00, următoarele bunuri:
1. Teren intravilan situat în Lugașu de
Jos CF 1450 şi CF1326, în suprafaţă totală de
19.820 mp., la preţul de 93.717 euro + TVA;
2. Mijloc de transport constând în Dacia
Doker, la prețul de 5.250 euro + TVA;
3. Echipamente și birotică folosite pentru producția de încalțăminte la prețul de
15.825 euro +TVA.
Informații suplimentare referitoare la
licitații se pot obține la sediul lichidatorului
judiciar GMR SPRL din Oradea, str. Horea,
nr. 42, jud. Bihor și la numărul de telefon 025
9/222.555.
(1127)

21-87. (T.5202)

CUMPĂR DIVERSE

noi.0720/19-35-82. (tv.)

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Oradea, cu sediul în Oradea, str. Republicii,
nr. 37 organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante:
* În data de 19.01.2017, ora 9.00, concurs
pentru ocuparea a 2 posturi vacante de îngrijitoare la Secţia Clinică Neurochirurgie şi
Secţia Clinică Neurologie;
* În data de 25.01.2017, ora 10.00, concurs pentru ocuparea unui post vacant de
analist II, specialitatea informatică la Serviciul de Management al Calităţii serviciilor
medicale;
* În data de 25.01.2017, ora 10.00, concurs pentru ocuparea unui post vacant de
economist II, la Serviciul de Management al
Calităţii serviciilor medicale;
* În data de 26.01.2017, ora 12.00, concurs pentru ocuparea unui post vacant de
asistent medical generalist la Serviciul de
Management al Calităţii serviciilor medicale;
* În data de 01.02.2017, ora 10.00, concurs pentru ocuparea unui post vacant de
consilier III, specialitatea drept la Serviciul
de Management al Calităţii serviciilor medicale.
Depunerea dosarelor: în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării.
Bibliograﬁa şi actele solicitate candidaţilor
pentru dosarul de înscriere se aﬁşează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.
spitaljudetean-oradea.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul R.U.N.O.S., str. Republicii, nr. 37, et. III,
cam. 37, tel. 0259-43.77.50 int. 111.
(1120)

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
10 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
care tu le alegi.

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.

