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Miercuri, 14 aprilie 2021

CJAPIA Bihor. Motorina din agricultură

Plata ajutorului
de stat
Plafoanele necesare pentru
trimestrele III și IV/2020 au fost
aprobate prin HG nr. 409/2021,
iar cantitățile și valoarea ajutorului de stat prin Ordinul Ministrului nr.82/09.04.2021.

Centrul judeţean al Agenției de
Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (CJAPIA) Bihor informează că a început să efectueze
plățile aferente ajutorului de stat
la motorina utilizată în agricultură, pentru cantitățile de motorină utilizate în perioadele 1 iulie
- 30 septembrie 2020 (trimestrul
III/2020) și în perioadele 1 octombrie - 31 decembrie 2020 (trimestrul IV/2020), în conformitate cu
prevederile HG nr. 1174/2014 și
OMADR nr.1727/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Suma totală care urmează a fi plătită este de 303.088.906 lei, după
cum urmează: pentru trimestrul
III - 197.992.715 lei, pentru 17.249
beneficiari; pentru trimestrul IV 105.096.191 lei, pentru 13.644 beneficiari. CJAPIA BIHOR a autorizat la plată o sumă de 5.764.726
lei aferentă ajutorului de stat la
motorina utilizată în trimestrul III
2020, pentru 654 beneficiari, respectiv o sumă 2.584.880 lei aferentă ajutorului de stat la motorina
utilizată în trimestrul IV 2020,
pentru 565 beneficiari.
Reamintim că plafoanele necesare pentru trimestrele III și
IV/2020 au fost aprobate prin HG
nr. 409/2021, iar cantitățile și valoarea ajutorului de stat prin Ordinul nr.82/9 aprilie 2021.
n Doina A. NEAGOE

În atenţia cititorilor
ziarului

Crişana

Anunţurile de condoleanţe se preiau şi online

Cititorii ziarului Crişana care doresc să trimită anunţuri de mica
publicitate, decese sau comemorări o pot face şi on line.
Astfel, puteţi trimite anunţul dumneavoastră pe adresa de e-mail
redactia@crisana.ro, cel târziu până la ora 17.00, sau 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.
CONVOCATOR
Administratorul unic al S.C.
CONTIMEX S.A. cu sediul în
Oradea, str. Arieşului, nr. 10,
jud. Bihor, având nr. la O.R.C.
J05/214/1991, C.I.F. RO 54817,
convoacă la Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor pe toți
acționarii înregistrați până la
data de 11.05.2021, pentru data
de 18.05.2021, ora 10.00, respectiv 19.05.2021, ora 10.00, în cazul neîntrunirii cvorumului de
prezenţă la prima convocare, cu
următoarea ordine de zi:
Aprobarea situaţiilor financiare anuale: Bilanţ, cont de profit
şi pierdere, acoperirea pierderii, raportul comisiei de cenzori
pentru anul 2020; Aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021; Aprobarea
raportului
Administratorului
unic pentru exercitiul financiar
2020; Descărcarea de gestiune
a administratorului unic pentru exerciţiul financiar 2020;
Aprobarea alegerii Comisiei de
cenzori, stabilirea duratei mandatului și remunerația acestora;
Aprobarea contractării de noi
credite și prelungirea și suplimentarea liniei de credit la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo
Oradea; Aprobarea închirierii
de active; Diverse. Informații la
tel. 0374/91-90-70.
Administrator unic,
ing. Dorel Teodor Vicaş
(251)

VÂNZĂRI AUTO

CUMPĂRĂRI

l Vând Volksvagen Passat

l

(2006), motor 1.9, 242.000

vechi şi noi. Tel. 0753/50-06-

km, berlină, diesel, cutie ma-

98. (T.833)

Cumpăr

nuală, culoare neagră. Tel:

l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni şi de Anglia. Tel.
0774/54-85-00. (T.849)

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând mașini de spălat automate, prețuri mici, garanție. Tel.
0786/77-38-80. (T.1519)

pene

PRESTĂRI SERVICII

0724/207.424.

CUMPĂRĂRI AUTO

avantajos

l Repar aragaze, avantajos,
la

domiciliul

clientului.

Tel.

0745/22-43-73. (1535)
l Tund pomi fructiferi, stropesc-tund tuia, trandafiri. Tel.
0744/17-53-38. (121)
l Case structură lemn, piloni,
orice

dimensiune.

Reînnoim

case, cabane vechi, reducere

l Vând slănină, untură, pălincă

15% pensionari. 0742/35-31-

mere. Informații, tel. 0771/59-

13. (1473)

26-47. (1359)

l Execut acoperișuri, reparații

PIERDERI

urgente, infiltrații+renovări in-

l Pierdut certificat constata-

terioare. Pensionarii reducere

tor Duma P. Florin I.I., C.U.I.

10%. 0753/94-32-57. (1474)

27388320. Îl declar nul.

l Execut acoperișuri, dulghe-

l Pierdut certificat de înregis-

rie, mansardări cu Tondach,

trare (C.U.I. ) al Union Grains

garanție, calitate, renovări case

S.R.L., C.U.I. 37103714. Îl de-

vechi, 20% reducere pensio-

clar nul.

nari. 0757/20-38-37. (1475)

Redacţia Crişana, str.
Teatrului nr. 6, anunţurile de mică publicitate se preiau luni-joi,
între orele 9.00-18.00,
vineri, 9.00-13.00
și duminica, între
16.00 - 18.00.

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.

Departamentul Difuzare şi Mica Publicitate funcţionează
în continuare pe Aleea
Emanuil Gojdu nr. 3,
unde anunţurile se
preiau luni-joi între
orele 8.00-18.00,
vineri 8.00-16.00,
duminica 12.00-16.00.

S.C. ADMINISTRAŢIA
DOMENIULUI PUBLIC
BEIUŞ S.A.,
cu sediul în localitatea Beiuş,
str. Horea, nr. 9, jud. Bihor, tel.
0359/41-27-12, organizează licitaţie publică deschisă pentru
închirierea unui spaţiu în suprafaţă utilă de 16.24 mp situat în
localitatea Beiuş, str. Horea, nr.
9, jud. Bihor (CF 105697 Beiuş,
cad. 105697), având destinaţia
de spaţiu pentru birouri.
Caietul de sarcini se poate
achiziţiona de la sediul S.C.
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC BEIUŞ
S.A., la preţul de 30 lei.
Garanţia de participare la licitaţie este de 150 lei.
Ofertele se vor depune la sediul S.C. ADMINISTRAŢIA
DOMENIULUI PUBLIC BEIUŞ S.A., până la data de 22
aprilie 2021, ora 10.00, iar deschiderea ofertelor va avea loc
în data de 22 aprilie 2021, ora
12.00.
Informaţii suplimnetare se pot
obţine la tel. 0359/41-27-12.
(250)
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu
BABA IOAN VASILE
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: AMENAJARE PARCARE, propus a
fi amplasat în SAT DE VACANŢĂ VÂRTOP.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul autorităţii competente
pentru protecţia mediului loc.
Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A
şi la sediul BABA IOAN VASILE, Oradea, str. Cloşca, nr. 40,
în zilele de luni-vineri, între
orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, loc. Oradea, Bdul Dacia, nr. 25/A.
(236)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

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 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.

