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.

URĂRI

Sâmbătă, 7 ianuarie 2017
CHIRII

ANGAJĂRI

l Închiriez apartament 3 camere, zona Dragoş Vodă. Tel.
0745/31-24-91. (T.1)
l Închiriez camere frumoase
pentru 300 lei camera, cheltuielile incluse, 0259/42-30-52.
(T.63)

CUMPĂR DIVERSE
l Achiziţionez tablouri (poţelanuri,

mobilier),

ceasuri.

l De Sfântul Ioan Botezătorul

0743/75-81-64. (3337)

urăm domnului col. DAFINOIU

l Cumpărăm antichităţi, tablo-

IOAN multă fericire, sănătate,

uri, cărţi, mobilă, obiecte popu-

bucurii, mult noroc, viaţă lungă

lare, sticle sifon. 0744/12-83-

şi „La mulţi ani”, alături de fami-

06. (T. 3638)

lie. Familia Ciobanenco Mihai.

DIVERSE

(1)

l Caut femeie pentru ajutor

l De Sfântul Ioan Botezătorul

menaj.

urăm fiului şi nepotului nostru

Tel.

0770/74-60-90.

(139)

MĂDUŢA IOAN, de la Poliţia

PRESTĂRI SERVICII

Felix, sănătate, fericire şi împli-

l Hornar-coşar curăţ coşuri,

nirea tuturor dorinţelor „La mul-

teracote, centrale, orice soluţii,

ţi ani”. Familiile Măduţa Simion

zugrăveli, reparaţii

şi Ciobanenco Mihai. (2)

uşi, geamuri, 0747/91-21-87.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

(T.6202)
l Repar rolete toate tipurile,

l Vând apartament 2 camere,

execut jaluzele, plase de ţân-

Rezidenţial Prima Nufărul, bloc

ţari, 0745/57-73-90. (T.97)

nou, s.u. 61 mp, mobilat complet, 48.500 euro. 0752/19-3582. (tv.)

Angajăm difuzori de
presă în zona Ioşia şi

VÂNZĂRI CASE ORADEA
l Casă, central, pentru locuit,
birouri, cabinete, posibilitate
gaz, rate, 0788/07-02-53. (67)

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând 15 ari loc de casă în

Nufărul. Relaţii la telefon 0259 411 590.

Angajăm portar cu
atestat şi experienţă

Podgoria şi 15 ari loc de casă,

în domeniu.

pe str. Făcliei, 0774/62-91-45,
0770/12-34-60. (tv.)
l Vând teren Paleu, 1.547
mp total (3 parcele una lân-

Informaţii la tel.
0722/23-14-83.

în zonă, posibilităţi de trecere
noi.0720/19-35-82. (tv.)
l Vând teren intravilan, în Tă-

suprafaţă teren 1980 mp, ideal
pentru construcţie pensiune.
0720/19-35-82. (tv.)
l Vând teren 1.700 mp, Borşului, zona fostele Sere. Tel.
0754/65-82-18 (tv.)

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice
Transilvania Nord S.A. – Sucursala Oradea,
cu sediul in Oradea, str. Grivitei,nr. 32, jud. Bihor,
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare LEA de JT şi relegare bransamente în loc. Cefa”,
propus a se realiza în intravilanul satului Cefa, domeniu
public, com. Cefa, judeţul Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor –
Oradea, mun. Oradea, Bdul Dacia, nr.25/A, şi la sediul
titularului din mun. Oradea, str. Griviţei, nr. 32, jud.
Bihor, în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor, mun. Oradea, B- dul Dacia, nr. 25/A, jud. Bihor.
(17)
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice
Transilvania Nord S.A. – Sucursala Oradea,
cu sediul in Oradea, str. Grivitei, nr. 32, jud. Bihor,
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare LEA de JT şi relegare bransamente în loc. Budoi”, propus a se realiza în intravilanul satului Cefa,
domeniu public, com. Cefa, judeţul Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor –
Oradea, mun. Oradea, Bdul Dacia, nr. 25/A, şi la sediul
titularului din mun. Oradea, str. Griviţei, nr. 32, jud.
Bihor, în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor, mun. Oradea, B- dul Dacia, nr. 25/A, jud. Bihor.
(16)
Subscrisa LEONARDO SHOES MARKET S.A.,
având codul de înregistrare fiscală RO 33780913, înmatriculată la ONRC sub nr. J05/1706/2014, cu sediul
social în localitatea Oradea, str.Poet Panait Cerna nr.
26-28, birou nr. 4, jud. Bihor, reprezentată prin administrator unic Panea Florin, având în vedere dispozițiile
art.116 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, anunță
ADUNAREA SPECIALĂ A ACȚIONARILOR, pentru
data de 11.02.2017, ora 13.00, ce se va ține la punctul de
lucru al societății din str. Johann Strauss nr. 12, mun.
Oradea, jud. Bihor, cu următoarea ordine de zi: modificarea actului constitutiv în sensul convertirii unui număr
de 10 de acțiuni reprezentând 10% din capitalul social
al societății în acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar
pentru acționarul Berende Dora Ligia.
Acționarii care dețin acțiuni la purtător sunt obligați
a le depune la locul ținerii adunării, conform Legii nr.
31/1990.
Dacă din condiții de cvorum nu se pot lua decizii în
ședința din 11.02.2017, ora 13.00, următoarea adunare se
va ține a doua zi în aceiași locație la orele 13.00.
(14)

SC RER Ecologic Service Oradea SA,

strada Tudor Vladimirescu nr. 79,
angajează
- electrician auto
- mecanic auto
Detalii la secretariatul unităţii, tel. 0259/433-044. Cei
interesaţi vor depune cereri de angajare cu CV la registratura unităţii, urmând să fie invitaţi la interviu.

Subscrisa LEONARDO SHOES
MARKET S.A.,
având codul de înregistrare fiscală RO33780913,
înmatriculată la ONRC sub nr. J05/1706/2014, cu
sediul social în localitatea Oradea, str. Poet Panait Cerna nr. 26-28, birou nr. 4, județul Bihor, reprezentată prin administrator unic Panea Florin,
având în vedere dispozițiile art. 10 alin.(1) din actul constitutiv, precum și ale art. 117 alin. (1) din
Legea nr. 31/1990 privind societăţile, anunță ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A
ACȚIONARILOR pentru data de 11.02.2017, ora
14.00, ce se va ține la punctul de lucru al societății
din
str. Johann Strauss nr. 12, mun. Oradea, jud. Bihor, cu următoarea ordine de zi:
1. Modificarea actului constitutiv în sensul majorării capitalului social al societății cu suma de
800.030 lei prin emiterea unui număr de 7273
acțiuni la purtător cu valoare nominală de 110 lei
fiecare, ce vor fi liberate în scopul compensării unor
creanțe certe, lichide și exigibile ale creditorului
GRAND BAZAR STOCK HOUSE CONCEPT SA
identificată prin C.I.F. RO30144385, J5/692/2012,
cu sediul social în str. Grâului nr.16, mun.Oradea,
jud. Bihor, ce le are față de LEONARDO SHOES
MARKET S.A., care va deveni astfel acționar al
societății, având în vedere solicitarea expresă a
acesteia și dificultățiile financiare ale societății
de a plăti în termenele impuse o astfel de creanță
care este certă, lichidă și exigibilă, având scadența
depășită, astfel încât datoria societății față de creditorul GRAND BAZAR STOCK HOUSE CONCEPT SA în cuantum de 800.030 lei va fi convertită
în acțiunile emise. În acest sens, în scopul respectării dreptului de preferință al acționarilor, termenul
prevăzut de art. 216 din Legea 31/1990 este de 30
zile de la data publicării în Monitorul Oficial a deciziei ce se va lua.
2. Modificarea actului constitutiv în sensul convertirii unui număr de 10 de acțiuni la purtător cu
valoare nominală de 110 lei, în valoare totală de
1.100 lei fiecare reprezentând 10% din capitalul social al societății în acţiunii preferenţiale cu dividend
prioritar pentru acționarul Berende Dora Ligia.
3. Divizarea societății în două societăți, conform
dispozițiilor art. 238 alin. (2) și alin. (2^1) din Legea
31/1990, urmând ca aceasta să se facă prin una din
modalitățile prevăzute de lege, respectiv:
a) o societate, după ce este dizolvată fără a intra
în lichidare, transferă mai multor societăţi totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării către
acţionarii societăţii divizate de acţiuni la societăţile
beneficiare şi, eventual, al unei plăţi în numerar de
maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor
astfel repartizate;
b) o societate, după ce este dizolvată fără a intra
în lichidare, transferă totalitatea patrimoniului său
mai multor societăţi nou-constituite, în schimbul
repartizării către acţionarii societăţii divizate de
acţiuni la societăţile nou-constituite şi, eventual, al
unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate.
c) divizarea poate avea loc şi prin transferul simultan al patrimoniului societăţii divizate către una
sau mai multe societăţi existente şi una sau mai multe societăţi nou-constituite. Prevederile alin. (2) se
aplică în mod corespunzător. urmând ca în funcție
de deciziile ce se vor lua de către acționari să se decidă modalitatea prin care se va face divizarea în
concret.
4. Găsirea unei soluții în scopul vânzării acțiunilor
deținute de prezenții acționari către terți sau între
acționari existenți, ca urmare a neînțelegilor survenite între acționari urmând a ne raporta la activul
net al societății.
Acționarii care dețin acțiuni la purtător sunt
obligați a le depune la locul ținerii adunării, conform Legii 31/1990.
Dacă din condiții de cvorum nu se pot lua decizii în ședința din 11.02.2017 ora 14.00, următoarea
adunare se va ține a doua zi în aceeași locație, la
orele 14.00.
(15)

Cu 10 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări,
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l
publici în luna ianuarie în cotidianul „Crişana”.


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

şad, Bihor, la 20 km de Oradea, cu fundaţie casă şiutilităţi,

MATRIMONIALE

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

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

gă alta), extravilan, cu utilităţi
în intravilan, zonă construcţii

l Caut femeie pentru îngrijirea
unei persoane vârstnice la ţară,
0723/21-83-44. (57)
l Angajăm electrician. Tel.
0736/70-56-13.

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.

