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 CASE ÎN ORADEA

 Vând casă şi loc de casă 700
mp, 0721/24-75-99. (1405)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

 Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
 Vând casă, Peștiș, nr. 164 și 5
ari teren, Aleșd, str. Dâmboviței
la capăt și 50 ari teren Peștiș
pe Valea de Șinteu la capăt,
multe obiecte țărănești. Telefon
0751/89-42-00.

VÂNZARI TEREN

 Vând teren 2,5 ha arabil, la
18 km de Oradea, 0755/81-4060. (1391)
 Vând teren 1700 mp, Borşului, fostele sere. 0754/65-8218. (tv.)
 Vând urgent teren, 3520 mp,
bun pentru construcţii, împrejmuit cu stâlpi de beton şi sârmă. Tel. 0359/19-55-27. (1450)

CHIRII

 Dau în chirie apartament cu
2 camere, mobilat, pe strada
Spartacus. Tel. 0771/43-26-76.
(1386)

VÂNZĂRI AUTO

 Vând Peugeot Partner persoane şi marfă, 3150 euro. Tel.
0740/48-62-60. (T. 1321)

PIERDERI

 Declar pierdut și nul certiﬁcat constatator pentru sediul
social la SC Gostemob SRL, J
24/684/1999,CUI 12486665.

S.C.
POINT
EVENT
CONSULTING,
C.U.I.
32671071, J05/80/2014 pierdut certiﬁcat constatator nr.
2496/16.01.2014, eliberat de
O.R.C. Bihor. Îl declar nul. (168)
 Pierdut legitimaţie transport
urban, persoană cu handicap,
eliberată de DGASPC Bihor, pe
numele Kocsar Dorel. O declar
nulă. (1448)
 Pierdut titlu de proprietate nr.
138 din 12.10.1994, emis pe numele Foltuţ Eva/Foltuţ Iosif, cu
domiciliul în Feneriş pe care îl
declarăm nul. (1478)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând ieftin televizor color
SONY, covor iută 6 mp, nou,
1,4 ﬁre lână albă, haină lungă piele pentru bărbați, diverse confecții de sezon pentru bărbați și femei. Telefon
0359/40-71-72. (172)
 Vând butelie STAS pentru
aragaz, 110 lei negociabil. Tel.
0745/10-70-29, 0359/42-79-25.
(T. 171)
 Vând cazan ﬁert ţuică, ﬁerăstrău circular, cărucior mic de
mână. 0744/96-30-58. (T. 151)
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 Vând 2 maşini de cusut Singer, din care 1 industrială. Tel.
0359/43-36-82. (T.130)

 Repar rolete, execut jaluzele,
plase ţânţari. 0745/57-73-90.
(T.150)

 Vând mobilă combinată de
dormitor, recamier, măsuţă
extensibilă, 4 scaune tapiţate,
ladă lenjerie de pat, bibliotecă cu vitrină, masă tv, 2 fotolii,
măsuţă rotundă, butoaie ﬁer
pentru motorină. Tel. 0720/2645-14. (1336)

 Tund pomi, stropesc (profesionist). Tel. 0744/17-53-38.

 Vând 2 centrale electrice încălzire centrală, boiler,
pat+saltea.
0722/64-04-36.
(T.1385)

 Căutăm menajeră de preferinţă cu permis de conducere,
0723/65-25-26,
0770/12-7584. (T.1342)

 Vând mulgătoare, baloţi, gunoi grajd, rafturi, cântar, feliator, 0755/81-40-60. (1392)
 Vând frigider mic Heiner,
maşină de spălat Whirlpool,
aragaz cu 4 ochiuri cu butelie
STAS+hotă, reşou aragaz cu
2 ochiuri+butelie 7 kg, negociabil. Tel. 0746/91-99-90. (1329)
 Vând baloţi trifoi, lucernă,
fân. Săcădat 399. Tel. 0756/5129-48. (T.1402)
 Vând aparat manual de
masaj Ceragem, în garanţie,
0721/67-05-17. (T.1424)
 Vând aragaz şi frigider. Tel.
0745/42-42-62. (T.164)
 Vând cărucior copii, sport,
model Chicco, roşu, stare
bună. 0749/64-09-01. (tv.)
 Vând palton vişiniu, nou, nr.
50-52, 80 lei. 0359/19-55-27.
(tv.)

CUMPĂR DIVERSE

 Achiziţionez tablouri, poţelanuri, mobilier), ceasuri.
0743/75-81-64. (3337)
 Cumpărăm pene noi-vechi,
deplasare la domiciu, plata pe
loc, 0747/85-67-78, 0744/1445-24. (T.1423)

ÎMPRUMUTURI

 Oferim împrumuturi avantajoase (6% dobândă anuală).
Pentru detalii: Parcul Traian nr.
7, ap. 2, Oradea (vis-a-vis de
Palatul Justiţiei şi de Baroul de
avocaţi) sau la tel. 0359/17-2072. (1353)

PRESTĂRI SERVICII

 Instalator autorizat sanitareîncălzire, lucrări prin sudură.
Tel. 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.1063)
 Hornar, curăţ coşuri, teracote, reparaţii acoperişuri, tencuieli, zugrăveli. Am ţiglă Leu.
0744/11-71-11. (tv.)

 Recondiţionez mobilă, zugrăvit, faianţat, vopsit, raşchetare,
lăcuire, ﬁrmă, pfa. 0742/38-9948. (1452)

ANGAJĂRI

 Angajăm vânzător-consultant pentru magazin agricol
(Fito Farmacie). Salar atractiv.
Tel. 0741/64-60-98. (1346)
 ANGAJEZ MECANIC PENTRU PARC DEZMEMBRĂRI
AUTO. TELEFON 0740/15-5392. (tv)

Subsemnatul Panea Florin,

în calitate de administrator
unic al societății comerciale 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, jud.Bihor, 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 25.03.2017, ora
13.30, ce se va ține la adresa din
str.Sucevei nr.14, biroul nr.114,
mun.Oradea, jud.Bihor, cu următoarea ordine de zi:
1. Modiﬁcarea actului constitutiv în sensul convertirii unui număr de 240 de acțiuni la purtător
cu valoare nominală de 110 lei, în
valoare totală de 26.400 lei, reprezentând 24% din capitalul social
al societății, în acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar pentru
acționarul Berende Dora Ligia.
2. Aprobarea îndreptării erorii
materiale survenite în Hotărârea
Adunării Generale Extraordinare
a Acționarilor din 11.02.2017 în
sensul că acțiunile convertite reprezintă 1% din capitalul social al
societății.
Acționarii care dețin acțiuni la
purtător sunt obligați a le depune la
locul ținerii adunării, conform Legii nr.31/1990 privind societăţile.
Dacă din condiții de cvorum nu
se pot lua decizii în ședința din
25.03.2017, ora 13.30, următoarea
adunare se va ține a doua zi, în
aceiași locație, la orele 13.30. (140)

 Angajăm femeie pensionară
pentru menaj la casă particulară, fără antecedente penale.
Aşteptăm oferte serioase la telefonul 0744/913.400.
 Caut partener la grădinărit la
Săldăbagiu de Munte. 0766/3111-66. (T.1345)

MATRIMONIALE
 Doresc cunoştinţă cu o
doamnă. Tel. 0752/47-00-64.

Subsemnatul Panea Florin,

în calitate de administrator unic
al societății comerciale 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, jud.Bihor, 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
26.03.2017, ora 14.00, ce se va ține
la adresa din str.Sucevei nr.14, biroul
nr.114,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 acestuia 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. Aprobarea actului constitutiv
actualizat și mandatarea d-lui administrator unic, Panea Florin, pentru
semnarea actului constitutiv actualizat, precum și a tuturor documentelor necesare şi pentru aducerea la
îndeplinire a hotărârii ce se va lua în
acest sens.
Acționarii care dețin acțiuni la
purtător sunt obligați a le depune la
locul ținerii adunării, conform Legii
nr.31/1990 privind societăţile.
Dacă din condiții de cvorum nu
se pot lua decizii în ședința din
26.03.2017, ora 14.00, următoarea adunare se va ține a doua zi, în
aceiași locație, la orele 14.00. (139)

CABINET INDIVIDUAL
DE INSOLVENȚĂ
TĂMĂȘAN OVIDIU
ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE
PUBLICĂ CU STRIGARE A
URMĂTOARELOR BUNURI:
Din patrimoniul său, SC VERES & CO SRL, scoate la vânzare teren extravilan – arabil, situat
în comuna Borș, sat Sîntion, jud.
Bihor, înscris în CF nr. 1841, 1855,
159559, 159560, 159561, 159562,
1596564, 159565, 159566, 159567,
89548, 193, 89425, 160261, 167397.
Suprafața totală a terenurilor este de
95.705 mp. Prețul de strigare este de
224.264,4 lei plus TVA.
LICITAŢIA VA AVEA LOC ÎN
DATA DE 24.02.2017, ORA 14.00,
ÎN ORADEA, BULEVARDUL
DACIA, NR. 44, BL. B12, AP. 2,
PARTER. INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA TELEFON 0745772.573. (137)
Preşedintele “ASOCIAŢIEI
VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR SPORTIVI LUPOAIA,
judeţul Bihor, cu sediul în localitatea Hodiş, nr. 46/A, comuna
Holod, jud. Bihor, aduce la cunoştinţă membrilor asociaţi emiterea şi
transmiterea deciziilor Consiliului
director de excludere din asociaţie
a membrilor: Torj Gavril, Cosma
Ioan, Micula Moise, Gabor Nicolae, Podilă Mircea, Lupşe Virgil şi
Moga Ioan Beniamin, ca urmare a
neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute
în art. 9, lit. c din Statutul asociaţiei.
Preşedintele Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Lupoaia,
judeţul Bihor, cu sediul în localitatea Hodiş, nr. 46/A, comuna Holod, jud. Bihor, aduce la cunoştinţă
membrilor asociaţi că Adunarea
Generală Extraordinară a membrilor asociaţi va avea loc în data de
25.02.2017, ora 12.00, la sediul asociaţiei, respectiv localitatea Hodiş,
nr. 46/A, comuna Holod, jud. Bihor,
iar în caz de neîndeplinire a cvorumului cerut, cea de-a doua adunare
va avea loc în ziua de 26.02.2017,
în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu
aceeaşi ordine de zi, astfel cum a
fost menţionat în ziarele Crişana
şi Jurnalul Bihorean din data de
16.02.2017. Precizez faptul că, convocatorul publicat în ziarul Jurnalul
Bihorean din data de 14.02.2017, a
fost transmis spre publicare de către persoane care nu au calitatea şi
dreptul statutar de a convoca Adunarea Generală Extraordinară a
membrilor asociaţi conform prevederilor art. 17, din statutul asociaţiei, astfel această convocare neﬁind
legală. (136)

S.C. NUTRIENTUL
angajează tractorist
cu experiență și permis
conducere.
Informații la tel. 0727/20-0935. (134)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 15 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 februarie în cotidianul „Crişana”.

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
15 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.

