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În cazul persoanelor majore

Eliberarea certiﬁcatelor de naştere
În vederea aplicării, în mod
unitar, a dispoziţiilor legale în
materie de stare civilă, Direcţia
de Evidenţă a Persoanelor Bihor
vă aduce la cunoştinţă informaţii utile cu privire la eliberarea
certiﬁcatelor de naştere pentru
persoanele majore.

Certiﬁcatele de naştere pentru
persoanele majore se eliberează,
la cererea acestora, personal sau
prin împuternicit, cu procură specială autentiﬁcată, în baza documentelor cu care se face dovada
identităţii în original şi fotocopie,
aﬂate în termen de valabilitate.
Dovada identităţii se face cu unul
dintre următoarele documente:
pentru cetăţenii români - carte de
identitate, carte de identitate provizorie, paşaport de cetăţean ro-

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.

mân cu domiciliul în străinătate;
pentru cetăţenii Uniunii Europene
sau Spaţiului Economic European
- documentul de identitate sau paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt; pentu cetăţenii străini
din statele terţe - paşaportul emis
de statul ai căror cetăţeni sunt;
pentru apatrizi - paşaport emis în
baza Convenţiei privind statutul
apatrizilor din anul 1954, însoţit
de permisul de şedere temporară
sau permanentă, după caz. În cazul cetăţenilor străini sau apatrizilor, ale căror acte de identitate nu
conţin date înscrise prin utilizarea
alfabetului latin, se solicită traducerea legalizată a ﬁlei care conţine
datele de identiﬁcare. Cererea de
eliberare a certiﬁcatului de naştere se adresează SPCLEP-ului/
primăriei care are în păstrare ac-

CHIRII
 Dau în chirie apartament 3
camere, str. Someşului, Velenţa. Tel. 0751/07-20-45. (T.2402)
 Acum, închiriez apartament
1 cameră, Calea Aradului, 120
euro. 0731/32-22-21. (T.2490)

ÎNCHIRIERI SPAŢII
 Dau în chirie spaţiu comercial, cu vad foarte bun. Vând loc
de veci şi mobilă foarte veche.
Tel. 0770/13-12-07. (2412)

VÂNZĂRI APARTAMENTE

 Vând apartament în com.
Sântandrei, 2 camere, 60 mp,
et. 1, complet renovat, 28.500
euro, negociabil. Tel. 0770/194613.
 Vând apartament ultracentral
cu o cameră. Tel. 0722/81-0719.

VÂNZĂRI ANIMALE
 Vând porc gras, 180-200 kg.
Tel. 0259/43-09-40. (tv)
 Vând vacă Simmental, gestantă în luna a 8-a, 7 ani. Tel.
0259/43-09-40. (tv)

PIERDERI

 Vând apartament în com.
Sântandrei,
2 camere, 60
mp, et. 1, complet renovat,
28.500 euro, negociabil. Tel.
0741/132.129.

 Pierdut portofel cu acte personale pe numele Cosoi Tudor. Rog găsitorul să anunțe,
contra recompensă, la telefon
0770/10-80-26. (295)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând apartament 3 camere,
decomandate, et. I, Rogerius.
Tel. 0770/14-40-20. (T.2325)

VÂNZĂRI CASE ORADEA

 Vând casă 2 camere, baie,
hol, bucătărie, apă în casă,
încălzire cu sobe de teracotă,
posibilitate gaz, str. Sank Petersburg nr. 6, s.t. 250 mp. Tel.
0752/81-53-80. (2098)

 Vând rochie de mireasă din
colecţia White Lady 2016, model M 1620, ivory, cu trenă ajustabilă, mărimea 38, însă poate
ﬁ modiﬁcată. Preţ negociabil.
Tel. 0749/23-34-68. (281)
 Magazin agricol vinde sămânţă porumb, erbicide, îngrăşăminte. Tel. 0722/68-57-39.
(2349)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ

 Vând teren în Chişirid. Tel.
0744/24-73-09. (2418)

CUMPĂR TEREN

 Cumpăr teren fosta Balastieră Simbac Palota-Sîntandrei.
0731/32-22-21. (T.2491)

 Îngrijesc/supraveghez femei
în vârstă (deplasabile) numai în
Oradea. 0730/70-14-04. (tv)
 Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0745/22-43-73, 0259/41-61-62.
(1913)
 Recondiţionez mobilă, zugrăvit, faianţat, vopsit, raşchetare,
lăcuire, ﬁrmă, p.f.a. 0742/3899-48. (T.238)
tul de naştere sau SPCLEP-ului/
primăriei de la locul de domiciliu/
reşedinţă al titularului actului de
naştere. 

 Execut acoperișuri, izolații,
jgheaburi, vopsitorii, dulgherie,
construcții, mici reparații. Tel.
0729/51-65-25. (T.294)

 Vând grâu şi porumb, producţie 2016. Tel. 0723/21-8344. (T.2420)

 Acoperișuri Lindab, montaj
tablă, terase, foișoare, dulgherie, izolații, reparații. Tel.
0758/64-11-90. (293)

 Vând pat masaj (Ceragem),
în stare bună, preţ 4100 lei. Tel.
0743/21-58-56. (2492)

VÂNZĂRI MOBILĂ

 Vând bibliotecă de lux, pentru cărţi şi bibliorafturi, din
lemn masiv, şi vitrină etajată.
Tel. 0770/10-41-27. (2478)

CUMPĂRĂRI

 Achiziţionez tablouri realizate de artişti români şi maghiari.
0743/75-81-64. (2456)
 Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-8306. (T. 1790)

PRESTĂRI SERVICII

 Curăţenie spaţii verzi, subsol/
pod bloc, la asociaţii de proprietari. 0769/90-39-99. (T.2489)
 Instalator. Tel. 0743/19-4326. (T.1833)
 Execut acoperişuri, izolaţii,
jgheaburi, polistiren, reparaţii
urgente, acoperişuri, zugrăvit,
construcţii. Tel. 0799/34-9822. (T.2230)
 Repar rolete, execut plase de
țânțari, jaluzele. Tel. 0745/5773-90. (T. 277)
 Pietrar plachez
garduri,
curţi, faţade polistiren, tencuieli
normale, decorative, zugrăveli.
0744/11-71-11. (T.2065)

 Angajăm şofer distribuţie paniﬁcaţie. Tel. 0740/15-35-65.
(2317)
 Angajăm operatori CNC,
montaj, presă, sudură, injecţie,
stivuitorişti, inginer proiectant,
frezor, strungar, electricieni,
sculeri matriţeri, lăcătuşi mecanici. Tel. 0259/45-10-26/239,
email resurse.umane@uamt.ro
 Unitate medicală privată angajăm asistentă medicală. CV
la adresa hrofﬁce@gmail.com.
Tel. 0748/11-14-13, între orele
8.00-16.00. (2383)

MATRIMONIALE
 Discretă ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.2240)
 Pensionar doresc să cunosc
o doamnă, pentru convieţuire,
prietenie. 0775/23-55-47. (270)

S.C. VULTURUL NEGRU S.A. ORADEA
Piaţa Emanuil Gojdu nr. 33, bl. A.7
Nr. Reg. Com. Bihor: J.05/161/1991
Cod ﬁscal: RO 55375

CONVOCATOR

În temeiul dispoziţiilor art. 18. alin. 1 al Statutului societăţii,
Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. VULTURUL NEGRU S.A. Oradea convoacă pentru data de 28 aprilie 2017, ora 10.00 Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor S.C. VULTURUL NEGRU S.A. Oradea, pentru a lua decizii privitoare
la următoarele puncte de pe ordinea de zi:
Analiza şi aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie al S.C. VULTURUL
NEGRU S.A. Oradea, privind activitatea pe anul 2016.
Analiza şi aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori cu privire la veriﬁcarea Bilanţului contabil şi al contului de proﬁt şi pierderi la 31.12.2016.
Analiza şi aprobarea Bilanţului şi a contului de proﬁt şi pierderi pe anul 2016.
Analiza şi aprobarea propunerilor Consiliului de Administraţie al SC VULTURUL
NEGRU SA Oradea, privind repartizarea proﬁtului realizat în anul 2016.
Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie.
Descărcarea de gestiune a comisiei de cenzori.
Alegerea Comisiei de cenzori.
Discutarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi al Planului de investiţii
şi modernizări pe anul 2017.
Împuternicirea unei persoane pentru negocierea şi semnarea actelor necesare transferului de proprietate în cadrul contractelor de vânzare-cumpărare de spaţii comerciale.
Împuternicirea Consiliului de Administraţie să negocieze şi să semneze contractele de închiriere, gajare, concesionare privind spaţiile comerciale aparţinând ﬁ rmei.
Împuternicirea unei persoane care să reprezinte S.C. VULTURUL NEGRU S.A.
Oradea în adunarea generală a societăţii unde S.C. VULTURUL NEGRU S.A. Oradea este acţionar.
Acţionarii îndreptăţiţi să participe şi să voteze în Adunarea Generală Ordinară sunt
cei înscrişi în Registrul Acţionarilor la data Adunării Generale Ordinare.
Adunarea Generală Ordinară va avea loc în Oradea, la sediul societăţii din Oradea,
Piaţa Emanuil Gojdu nr. 33, bl. A.7, în data de 28 aprilie 2017, ora 10.00.
În cazul în care cvorumul legal nu va ﬁ atins, Adunarea Generală se va ţine în
acelaşi loc şi la aceeaşi oră, în data de 29 aprilie 2017.
Bilanţul contabil şi contul de proﬁt şi pierderi încheiate la data de 31 decembrie
2016, raportul administratorilor şi cenzorilor pot ﬁ consultate de acţionari înainte
cu 30 zile de data desfăşurării Adunării Generale Ordinare, la sediul societăţii între
orele 10.00 – 14.00.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
(246)
ec. Luciana Bar.

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 martie 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.



VÂNZĂRI TEREN

 Vând 15 ari loc de casă în
Podgoria şi 15 ari loc de casă,
pe str. Făcliei, 0774/62-91-45,
0770/12-34-60. (tv.)

 Instalator autorizat repar,
montez instalaţii sanitare, încălzire. Tel. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.1828)

ANGAJĂRI
 Angajăm magazioneră producţie. Tel. 0740/15-35-65.
(2316)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

 Vând/schimb casă 5 camere,
baie, bucătărie, la cheie, Budureasa. 0770/50-08-23. (tv)
 Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)

 Curăţăm covoare, recamiere,
fotolii, cu aspirator performant.
Tel. 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.1829)

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.

