14 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 APARTAMENTE
 Vând apartament 3 camere,
în Sânmartin, 2 băi, 2 balcoane
închise, dublă orientare. Tel.
0744/98-59-70.
 Vând apartament în com.
Sântandrei,
2 camere, 60
mp, et. 1, complet renovat,
28.500 euro, negociabil. Tel.
0770/194-613.
 Vând apartament ultracentral cu o cameră. Tel. 0722/8107-19.
 Vând apartament în com.
Sântandrei,
2 camere, 60
mp, et. 1, complet renovat,
28.500 euro, negociabil. Tel.
0741/132.129.

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
 Vând casă în Tăşad, 3 camere, anexe, apă reţea, 60 ari
grădină, preţ negociabil, sau
schimb cu garsonieră, parter,
Oradea. Tel. 0771/04-92-14.
(2641)

Luni, 10 aprilie 2017

 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 1.000
mp, str. Caişilor, negociabil, utilităţi. 0359/41-4989. (tv)

VÂNZĂRI SPAŢII
 Vând spaţiu comercial, 80
mp, 3 camere, în curte, ultracentral. 0771/34-04-07. (T.299)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Magazin agricol vinde sămânţă porumb, erbicide, îngrăşăminte. Tel. 0722/68-57-39.
(2349)
 Vând baloţi lucernă. Tel.
0259/43-09-40. (tv.)
 Vând pălincă de prune, 25
lei/litru, calitate garantată,
0747/08-43-13. (T.2869)
 Vând 25 familii albine, Cheresig şi centrifugă din tablă,
0771/35-81-73. (T.3009)
 Vând vin roşu de casă. Tel.
0742/16-73-86. (3032)
 Vând bicicletă tip Pegas, pliabilă, pentru adulţi sau copii,
0770/15-34-89. (T.3001)

 Vând casă în Tinca, aproa-

CUMPĂRĂRI

pe de Criş. Tel. 0748/61-07-37.

 Achiziţionez tablouri realizate de artişti români şi maghiari.
0743/75-81-64. (2456)

(T.6243)
 Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie la cheie, Budureasa,
0741/21-47-34. (tv)
 Vând casă 3 camere, mobilate, bucătărie, apă, grădină 8
ari, localitatea Ghiorac (Glad),
preţ 8000 euro, negociabil. Tel.
0770/12-40-16, 0359/41-30-44.
(T.2999)
 Vând casă cu anexe, grădină 30 ari. Râpa 223, Bihor.
0774/60-56-90. (T. 2583)
 Vând casă în satul Bicaci,
curte, grădină 2500 mp. Tel.

 Cumpărăm pene vechi şi noi.
Tel. 0753/50-06-98. (2016)

PRESTĂRI SERVICII
 Meseriaş execut toate tipurile de lucrări în construcţii.
0745/90-17-57. (T.3011)
 Execut acoperișuri, izolații,
jgheaburi, vopsitorii, dulgherie,
construcții, mici reparații. Tel.
0729/51-65-25. (T.294)
 Acum pietrar plachez ziduri,
morminte, faţade polistiren,
socluri, tencuieli decorative,
costrucţii garduri, 0744/11-7111. (T.2516)

0722/60-86-62. (2861)

 Vând 15 ari loc de casă în

0771/35-13-81. (tv)
 Vând teren Paleu, 1.547
mp total (3 parcele una lângă
alta), extravilan, cu utilităţi în
zonă, posibilităţi de trecere în

 Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0745/22-43-73, 0259/41-61-62.
(1913)
 Maseur profesionist. Tel.
0745/60-57-30. (2323)
 Instalator autorizat, sanitare-încălzire Henco, cupru, polietilenă. Tel. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.3018)
 Meseriaş execut lucrări prin
sudură, porţi, garduri, balustrade, 0359/43-72-84, 0770/1021-60. (T.3017)
 Asigurăm transport mobilă.
Mutări! Asigurăm încărcători
serioşi. Tel. 0772/03-39-90,
0753/49-14-61. (T.340)

ANGAJĂRI
 Angajăm vulcanizator necaliﬁcat sau pensionar 4 ore,
0770/60-04-98. (2843)
 Angajez vânzătoare la ABC,
cu experienţă. Tel. 0726/03-3111. (T.2870)

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 aprilie în cotidianul „Crişana”.

Administraţia
Bazinală
de Apă Crişuri, str. Ion Bogdan, nr. 35, mun. Oradea, tel.
0259/442.033, intenţionează să
solicite de la A.N.A.R. Bucureşti,
aviz de gospodărire a apelor,
pentru desfăşurarea activităţii
de construcţii hidrotehnice, localizate în municipiul Salonta şi
comuna Tulca, pentru realizarea
lucrărilor: “Reabilitare stăvilar
şi echipamente hidromecanice
la Tulca”, amplasate în extravilanul municipiului Salonta şi comuna Tulca.
Această investiţie este nouă.
Ca rezultat al procesului de
producţie, nu vor rezulta ape uzate.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de
gospodărire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa
menţionată.
(266)
 Societate comercială angajează referent ﬁnanciar contabil, şoferi transport marfă
camioane şi şofer aprovizionare. Informaţii între orele 8.0016.00, la tel. 0259/42-66-61.
(3008)

cu sediul în Oradea, str. Ogorului, nr. 3, înregistrată la Oﬁciul
Registrului Comerţului sub nr.
J05/1043/1991
CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru data de
11.05.2017, ora 13.00, care îşi desfăşoară lucrările la S.C. MAXIM
S.A. Oradea, str. Victor Babeş,
nr. 5, la care sunt îndreptăţiţi să
participe toţi acţionarii înregistraţi în REGISTRUL ACŢIONARILOR la sfârşitul zilei de
30.04.2017, stabilită ca dată de
referinţă cu următoarea:
ORDINE DE ZI
Raportul de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru
activitatea anului 2016.
Raportul Comisiei de Cenzori
cu privire la gestionarea societăţii
pentru exerciţiul ﬁnanciar 2016.
Aprobarea

BILANŢULUI

CONTABIL pe anul 2016, a contului de PROFIT şi PIEDERE.
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi a
planului de investiţii pe anul 2017.
Diverse.
Documentele referitoare la ordinea de zi pot ﬁ consultate la
punctul de lucru a societăţii, începând cu data de 01.05.2017.
Potrivit reglementarilor legale,
acţionarii pot ﬁ reprezentaţi la
ADUNAREA GENERALĂ

A

ACŢIONARILOR personal sau
prin persoane mandatate de aceştia din rândul celorlalţi acţionari.
Preşedintele Consiliului de Administraţie, ing. Gheorghe Maxim.

(285)

MATRIMONIALE

 Blondă, discretă ofer companie la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T. 2847)
 Pensionar caut parteneră
de viaţă. Tel. 0766/34-48-84.
(T.337)

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.



Podgoria şi 15 ari loc de casă,
pe str. Făcliei, 0733/67-33-79,

 Caut urgent de lucru. Îngrijesc, supraveghez femei în vârstă, deplasabile, 0736/08-9564. (tv)

S.C. “MAXIM” S.A. Oradea,

Cu 15 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

 Vând loc casă Podgoria,
65. (T.2790)

Muncitori construcţii drumuri;
Muncitori construcţii civile;
Mecanici deservenţi utilaje grele cu atestat;
Şoferi profesionişti cat C, D cu
atestat;
Tehnicieni, maiştri, ingineri
construcţii civile şi drumuri.
Relaţii suplimentare se pot obţine la departamentul HR, telefon
0725/70-61-62, sau în Oradea, str.
Tudor Vladimirescu, nr. 84. (260)

Consiliul de Administraţie al

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

VÂNZĂRI TEREN
2.200 mp, utilităţi, 0744/47-20-

S.C. Drum Asfalt S.R.L.
angajează:

NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII DE
INSOLVENŢĂ
Subscrisa POPA CRISTINA
FLORINA – Cabinet Individual de
Insolvență, desemnată administrator judiciar al S.C. COSCOS IMPEX
S.R.L., în dosarul nr. 1855/111/2017,
aﬂat pe rolul Tribunalului Bihor
ANUNȚĂ
Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului al S.C.
COSCOS IMPEX S.R.L., cu sediul
social Oradea, str. Henri Coandă, nr.
26, bl. PC 48, ap. 3, jud. Bihor, având
CUI RO 10796430, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J05
/709 /1998, prin Încheierea nr. 89/F/
CC/2017 pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 21.03.2017.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este
08.05.2017.
În temeiul art. 114 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei
până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/
creanţele pe care le deţineţi împotriva
debitorului.
Se notiﬁcă faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc în data de
07.06.2017, ora 13.00, la adresa din
Oradea, Şos Borșului, nr. 16A.
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să
se transmită la Tribunal „Cererea de
înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.
104 alin. (1) din Legea 85/2014. (283)

TALON ANUNŢ
Numele şi prenumele____________________________________________Telefon______________________________
_______

TEXT ANUNŢ (max. 10 cuvinte) __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________Zile apariție___________________________

intravilan, zonă construcţii noi.



Pentru anunţuri care conţin mai mult de 10 cuvinte se poate utiliza un număr corespunzător de taloane.

0720/19-35-82. (tv)



Anunţurile funerare (decese, comemorări) nu fac obiectul acestui talon.

