14 Diverse

Vineri, 14 aprilie 2017

 Azi, 14 aprilie, se împli-

comemorări
 Retrăim clipele dureroase

de acum 15 ani, când într-o frumoasă zi de primăvară dar tristă
pentru noi, a trecut la cele veşnice cel care a fost soţul, tatăl, socrul şi bunicul nostru drag,
TRAIAN GHIŢ.
Ne vom aminti mereu de chipul său blând, de bunătatea şi
dragostea cu care ne-a înconjurat. Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace în Împărăţia Sa.
Soţia Ana, ﬁica Dorina cu soţul
Viorel, ﬁul Neluţu cu soţia Carmen, nepoţii Anastasia şi Alexandru. (3124)



nesc 5 ani de când a plecat la
cele veşnice tatăl, socrul, bunicul şi străbunicul,
IOAN NISTOR.
Îi aducem un gând pios şi rugăm pe bunul Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Fiica Lucia
şi familia. (3133)

Amintim cu tristeţe că în
17 aprilie 2017, se împlineşte 1
an de când s-a stins lângă noi o
inimă nobilă şi generoasă a dragei noastre surori, cumnate şi
mătuşi,
IULIANA ILYES,
din Tinca. Dumnezeu să-i ierte păcatele şi să-i aşeze suﬂetul
bun în Casa Raiului. Veşnică
pomenire. Familia îndurerată.
(3131)

Ai plecat în veşnicie acum
16 ani, iar cei dragi ai tăi te poartă în suﬂete cu mult dor, dragul
nostru soţ, tată, socru şi bunic,
ALEXANDRU STEJERAN.
Dormi în pace suﬂet bun. Soţia Emilia, ﬁul Mircea, ﬁica Simona, nora Veronica, nepoata
Denisa şi ginerele Marcel. Recunoştinţă celor ce-i vor dărui o
clipă de aducere aminte. (3133)

VÂNZĂRI CASE ORADEA

VÂNZĂRI SPAŢII



 Vând casă cu etaj, Ioşia, 5
camere, 511 mp. 0774/56-6855, 0770/49-82-35. (T.2421)

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

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ

PIERDERE

 Vând/schimb casă, anexe,
teren 3,60 hectare în Burzuc.
0771/31-23-17. (tv.)
 Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie la cheie, Budureasa,
0741/21-47-34. (tv)
 Vând sau schimb casă în
Tinca, compusă din 2 camere, grădină, are garaj. Tel.
0359/23-64-28. (3109)

VÂNZĂRI CASE ÎN UNGARIA

 Vând casă cu grădină, în
Ungaria, aproape de vamă.
0770/15-25-80. (T.3097)

VÂNZĂRI TEREN

 Vând 15 ari loc de casă în
Podgoria şi 15 ari loc de casă,
pe str. Făcliei, 0733/67-33-79,
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
intravilan, zonă construcţii noi.
0720/19-35-82. (tv.)
 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.)
 Parcelă 800 mp, zona
Doja, PUZ, utilităţi, panoramă,
0722/34-60-47. (T.3077)
 VÂND LOC DE CASĂ, 1000
MP, ÎN LOCALITATEA OŞORHEI. TEL. 0722/35-86-77.
(2638)
 Vând teren 1000 mp, str.
Caişilor, negociabil, utilităţi,
0773/84-54-86. (tv)

 Pierdut certiﬁcate constatatoare pentru sediul socialpunct de lucru din Ştei, str.
Crinului, nr. 2, jud. Bihor şi
terţi ale Ştefan&Mihai S.R.L.,
CUI 24950083. Le declar nule.
(3119)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând sare bulgări. 0740/6752-77. (3094)
 Vând baloţi lucernă. Tel.
0259/43-09-40. (tv.)
 Vând piatră brută, culoare
gri. Betﬁa nr. 160. (3060)
 Vând răcitor de lapte 500 litri
şi aparat de muls, 1500 euro.
Tel. 0728/03-87-24. (3091)

CUMPĂRĂRI

 Cumpărăm pene vechi şi noi.
Tel. 0753/50-06-98. (2016)
 Cumpărăm pian, pianină,
0770/12-05-29. (3116)

Preşedintele Consiliului de Administraţie al TRANSILVANIA COMPLEX S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată şi a
Statutului Societăţii, convoacă pentru data 14.05.2017, ora 9.00, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor care va avea loc la sediul societăţii din Oradea, str.
Teatrului, nr.1-2, în Hotel Transilvania, camera 126, jud. Bihor, cu următoarea
ordine de zi:
1. Prezentarea şi aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie pentru anul
2016, raport întocmit pe baza bilanţului la 31.12.2016 şi descărcarea de gestiune a
Administratorilor, pentru exerciţiul ﬁnanciar al anului 2016.
2. Prezentarea şi aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2016.
3. Prezentarea şi aprobarea bilanţului, a contului de proﬁt şi pierderi şi a anexelor aferente bilanţului pentru anul 2016 şi repartizarea proﬁtului.
4. Prezentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017.
5. Aprobarea demolării clădirii cu parter situată pe str. Ady Endre nr. 5, loc.
Oradea, jud.Bihor, conform avizului nr. 10 din 20.01.2017 emis de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bihor.
6. Aprobarea demersurilor (avize, autorizaţii, etc.) necesare branşării la gaz metan (Distrigaz Vest) a spaţiilor situate pe str. Teatrului nr. 1-2, loc. Oradea, jud.
Bihor, aprobarea inclusiv a cheltuielilor aferente.
Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), art. 112 din Legea 31/1990 republicată, adunarea ce
se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe
ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri
cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generală întrunită la a doua
convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate
mai ridicată.
Data de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să ﬁe înştiinţaţi şi să voteze în
cadrul adunării generale este de 04.05.2017.
În cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de Legea 31/1990 republicată, la
prima convocare, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pe data
de 15.05.2017, la aceeaşi adresă, aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi ca la prima
convocare.
Documentele şi materialele informative referitoare la ordinea de zi se pot consulta şi/sau procura de la sediul societăţii. Informaţii suplimentare se pot obţine la
sediul societăţii.
Procurile speciale vor ﬁ depuse/ transmise în original la sediul societăţii până
la data de 12.05.2017, ora 9.00. După această dată şi oră, procurile nu vor mai ﬁ
luate în considerare.
Preşedintele Consiliului de Administraţie, director general Mirela Miclau.
(307)

 Achiziţionez tablouri realizate de
artişti români şi maghiari. 0743/75-8164. (2456)
 Cumpărăm antichităţi,
tablouri,
cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle
sifon, 0744/12-8306. (3115)

PRESTĂRI SERVICII

 Instalator autorizat, sanitare-încălzire Henco, cupru, polietilenă. Tel. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.3018)

 Maseur profesionist. Tel.

 Meseriaş execut lucrări prin
sudură, porţi, garduri, balustrade, 0359/43-72-84, 0770/1021-60. (T.3017)

 Angajăm vulcanizator ne-

 VIN PAŞTELE! Repar, instalez aragaze vechi şi noi. Tel.
0771/48-40-76. (T.3100)

cu experienţă. Tel. 0726/03-31-

 Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0745/22-43-73, 0259/41-61-62.
(1913)

0745/60-57-30. (2323)

ANGAJĂRI
caliﬁcat sau pensionar 4 ore,
0770/60-04-98. (2843)
 Angajez vânzătoare la ABC,
11. (T.2870)

MATRIMONIALE
 Blondă, discretă ofer companie la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T. 2847)

Primăria Comunei Măgeşti
organizează

licitaţie

publică

pentru închirierea unor suprafeţe de păşune comunală, aﬂate
în administrarea consiliului local,
în data de 25.04.2017, ora 10.00,
la sediul primăriei.
Informaţii suplimentare la tel.
0359/80-69-08.

(308)

CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al
S.C. ŞTEI S.A. cu sediul în loc.
Ştei Str. Independenţei nr. 23 jud.
Bihor, înregistrată sub nr. J 05 /
193 / 1991 având C.U.I. 95248
convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor pentru
data de 23.05.2017, ora 12.00 sau
pentru data de 26.05.2017, a-II-a
convocare la aceaşi oră la sediul
societăţii din str. Independenţei,
nr. 23 loc. Ştei pentru toţi acţionari înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la data de referinţă
30.04.2017 care au dreptul de a
participa şi a vota, cu următoarea
Ordine de Zi:
1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru anul 2016.
2. Aprobarea bilanţului contabil, a anexelor la bilanţ şi a contului de proﬁt şi pierdere pe anul
2016 precum şi aprobarea reînvestirii proﬁtului înregistrat în
anul 2016.
3. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori şi al Auditorului
Financiar pentru anul 2016.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul
2017.
5. Aprobarea mandatării unei
persoane să îndeplinească toate
formalităţile privind înregistrarea
la ORC a hotărârii AGOA care
urmează a ﬁ adoptată precum şi
publicarea acesteia în M.Of. al
Romaniei Partea IV .
Începând cu data convocării
documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a
sedinţei se pot consulta şi procura
de la sediul societăţii. Reprezentarea acţionarilor se poate face
şi prin alte persoane acţionare în
baza unei procuri speciale care
se vor depune la sediul societăţii
până în data de 19.05.2017; cu excepţia administratorilor.
PREŞEDINTE CONSILIUL
DE ADMINISTRAŢIE. (305)

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 aprilie 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.

