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.

URĂRI

 Cu ocazia zilei de naştere dorim distinsului nostru camarad,
general brigadă (r.) TODOR
GHEORGHE, multă sănătate, fericire, bucurii şi un sincer
„La mulţi ani!”. General brigadă
(r.) Creţ Vasile, col. (r.) Poliacof
Costică, Lupea Nicolae, Tatar
Zoltan, Popa Felician, lt. (r.) Coşarcă Mircea. (344)
 „La mulţi ani!”, multă sănătate, fericire şi bucurii alături de
cei dragi îi dorim camaradului nostru col. (r.) POPA DAN
FELICIAN, cu ocazia zilei de
naştere. Doamnele Florica,
Lenuţa, Maria, general (r.) Creţ
Vasile, col. (r.) Poliacof Costică,
Lupea Nicolae, Tatar Zoltan,
Bidilean Ioan, Jurcuţ Ion, lt. (r.)
Coşarcă Mircea. (2092)

Sâmbătă, 29 aprilie 2017

 Vând teren intravilan 279 mp,
str. Ciheiului, 0753/81-37-23.
(388)
 Vând teren, str. Petru Hristofor, 982 mp, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
 Vând teren intravilan, Oncea,
toate utilităţile, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
 Vând teren Oncea, 982
mp, front 25 m, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
 Vând teren, aproape mijl.
transport, magazine, şcoală,
utilităţi, 55.000 euro, 0751/2467-80. (tv)
 Vând loc de casă în Inand,
preţ bun, negociabil. Tel.
0259/44-01-54, 0741/96-73-78.
(3310)

VÂNZĂRI CASE ÎN UNGARIA

 Vând casă cu grădină, Ungaria, aproape de vamă, 0770/1525-80. (T.3372)

 Vând apartament 4 camere
în Sânmartin, decomandat, tip
D. Preţ: 55.000 de euro. Tel:
0771/310.526, 0747/789.374.

VÂNZĂRI CASE ORADEA

 Vând casă mare, P+M, în
cartierul Oncea. Tel. 0359/4320-57. (3483)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

 Vând casă Sânnicolau Român.
Tel.
0771/21-05-02.
(3098)

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.)
 Vând loc de casă 800 mp, colonia Gepiu, zonă vile, 0771/1901-42. (T.383)
 Vând teren, 720 mp, Salonta,
loc liniștit, apă, curent introdus.
Tel. 0359/17-73-51.

UAT Municipiul Beiuş, 28.04.2017

Comunicat de presă
Municipiul Beiuş a ﬁnalizat proiectul “Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş”
Municipiul Beiuş a ﬁ nalizat proiectul “Studiu de prefezabilitate asupra sistemului
geotermal de încălzire din Beiuş”, ﬁ nanţat prin Programul RO 06 Energie Regenerabilă RONDINE, derulat prin Granturile SEE 2009-2014.
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 20 luni, durata de implementare ﬁind septembrie 2015 – aprilie 2017 şi are o valoare totală de 912.963 lei.
Scopul acestui proiect a fost de a promova dezvoltarea stadiului actual al exploatării
geotermale din municipiu, planiﬁcarea strategiei de încălzire a oraşului, consolidarea
capacităţilor energetice, crearea de legături şi de conştientizare a utilizării resurselor
geotermale pentru a creşte posibilităţile de utilizare sustenabila a resurselor geotermale, a securităţii energetice, a economiei şi a calităţii vieţii in Beiuş.
Studiul a realizat reevaluarea şi actualizarea potenţialului existent de producţie al
resursei geotermale din zăcământul Beiuş şi integrarea acestei resurse în sistemul de
încălzire al oraşului. Municipiul Beiuş este beneﬁciarul acestui studiu, documentaţia
ﬁind realizată de către partenerul de proiect al statului donator (ﬁ nanţator), Autoritatea
Nationala pentru Energie Islanda, documentele necesare ﬁind puse la dispoziţie de
către celălalt partener din proiect Agenţia pentru Resurse Minerale.
Persoană de contact
Dan Şerban, Asistent Manager
Tel: +40743820596
E-mail: sheu_dan@yahoo.com
Proiect ﬁnanţat prin programul RO 06 Energie Regenerabilă RONDINE,
derulat prin Granturile SEE 2009-2014.
(346)

CHIRII

 Dau în chirie o cameră la curte, prefer băiat. Tel. 0722/7353-80. (3409)

VÂNZĂRI AUTO

 Vând maşină Opel Astra G,
2001, culoare gri, stare foarte
bună. Ulei, ﬁltre, distribuţie reVÂNZĂRI APARTAMENTE
cent schimbate. Taxă nerecu Vând apartament 3 camere, perată. Preţ 1.850 euro, negoc.
în Sânmartin, 2 băi, 2 balcoane Tel.: 0746/15-85-30.
închise, dublă orientare. Tel.
0744/98-59-70.
VÂNZĂRI/ÎNCHIRIERI SPAŢII
 Vând apartament în com.
Sântandrei,
2 camere, 60  Vând, închiriez spaţiu comp, et. 1, complet renovat, mercial, bloc, parter înalt, Can28.500 euro, negociabil. Tel. temir, 0755/15-22-91. (T.3402)
0770/194-613.

 Vând apartament ultracentral cu o cameră. Tel. 0722/8107-19.

CONVOCATOR

 Vând teren cu casă în construcţie, str. Gh. Doja. 0744/7889-25. (T.251)

VÂNZĂRI PIESE-AUTO

 Vând piese Dacia, ieftin, cort
4 persoane, copertină cu schelet, 0768/54-46-26. (3387)
 Vând piese auto Citroen BX19:
pompă injecţie, electromotor,
capotă faţă-spate, faruri faţă,
stopuri spate noi, bord echipat
complet, cărucior copil, nou,
import, 160 lei. Tel. 0748/13-8040. (3451)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând pentru stupari, presă
ceară, bidoane, lăzi, umbrelă
mare. 0755/15-22-91. (T.3401)
 Vând aragaz Samus cu 4
ochiuri+butelie stas, maşină
de spălat Whirpool, frigider mic
Heinner, reşou aragaz cu 2
ochiuri+butelie sport 7 kg, preţuri negociabile. Tel. 0746/9199-90. (3445)

CUMPĂRĂRI

 Achiziţionez tablouri realizate de artişti români şi maghiari.
0743/75-81-64. (2456)
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.

VÂNZARE MOBILIER

 Vând diferite tipuri mobilă.
Tel. 0770/16-20-28. (3440)

PIERDERI

 Vând sufragerie formată din 3 corpuri, stare foarte
bună, 1.600 lei, chiuvetă cu
suport suspendat, nouă, import, 1000x470, 550 lei. Tel.
0740/30-10-75. (3450)

 Pierdut certiﬁcat de înregistrare ORC și certiﬁcat constatator pentru autorizări activități
la terți, emise pentru Ștef Vlad
Valentin PFA, F5/596/2012. Le
declar nule. (391)

 Lucrări acoperişuri, reparaţii
din toate tipurile de tablă, ţiglă.
Echipă serioase, deplasări la
domiciliu. Tel. 0758/56-58-85,
0747/96-64-89. (3220)

PRESTĂRI SERVICII

 Execut acoperişuri, jgheaburi, izolaţii, vopsitorii, reparaţii
construcţii, dulgherie monumente istorice. 0729/51-65-25.
(363)
 Repar rolete, execut plase de
ţânţari, jaluzele toate tipurile.
0745/57-73-90. (T.3297)
 Instalator. Tel. 0743/19-4326. (3354)
 Transport nisip, pietriş,
balast, pământ, moloz. Tel.
0748/63-71-77. (3467)
 Îngrijesc (supraveghez) permanent femei în vârstă, numai
în Oradea, 0736/08-95-64. (tv)

AFACERI

 Renovez acoperişuri case,
faţade. Pietrar plachez garduri, curţi, alei, 0744/11-71-11.
(3346)

ANGAJĂRI

 Angajăm bucătar cu experienţă pentru sală de nunţi în
Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/908.397.
 ANGAJĂM PERSONAL
PENTRU SERVICII DE CURĂŢENIE LA AGENŢIILE BRD
ORADEA. TEL. 0799/01-1875.
 Angajez spălător auto şi
covoare. Tel. 0745/51-99-24.
(3452)

Administratorul unic al S.C. TRICOM S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată şi ale
Actului constitutiv al Societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară şi
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor, la Oradea, Piaţa Cetăţii, nr.
18, jud. Bihor, în data de 26.05.2017, ora
11.00 respectiv ora 12.00, cu următoarea
ordine de zi:
Pentru Adunarea Generală Ordinară:
1. Aprobarea Raportului Administratorului unic pentru anul 2016, raport
întocmit pe baza bilanţului la 31.12.2016.
2. Aprobarea Raportului Comisiei de
Cenzori pentru anul 2016.
3. Aprobarea bilanţului, a contului de
proﬁt şi pierderi şi a anexelor pentru anul
2016.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli pe anul 2017.
Pentru Adunarea Generală Extraordinară:
1. Completarea şi modiﬁcarea Actului
Constitutiv al societăţii ca urmare schimbării sediului S.C. TRICOM S.A. din loc.
Ştei, str. Independenţei, nr. 44, jud. Bihor, în loc. Ştei, str. Miron Pompiliu, nr.
2, jud. Bihor.
Data de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să ﬁe înştiinţaţi şi să voteze în
cadrul adunărilor generale este data de
10.05.2017.
În cazul în care cvorumul de şedinţă
nu va ﬁ întrunit în data de 26.05.2017, se
convoacă Adunările Generale ale Acţionarilor pe data de 27.05.2017, la aceeaşi
adresă, aceleaşi ore şi cu aceeaşi ordine
de zi.
Începând cu data convocării documentele şi materialele informative referitoare la ordinea de zi se pot consulta şi/sau
procura contra cost de la sediul societăţii.
Informaţii suplimentare se pot obţine la
sediul societăţii sau la numărul de telefon 0749/20-61-20. Acţionarii persoane
ﬁzice pot participa la adunările generale
ale acţionarilor direct sau prin reprezentanţi, conform prevederilor legale, pe
baza unor procuri speciale. Acţionarii
pot obţine modele de procură specială
de la sediul societăţii începând cu data
convocării. Procurile speciale vor ﬁ depuse/transmise la sediul societăţii până la
data de 23.05.2017; procurile depuse după
această dată nu vor ﬁ luate în considerare.
Acţionarii persoane juridice pot participa
la adunările generale ale acţionarilor prin
reprezentantul lor legal sau prin persoana
căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare, pe baza unei împuterniciri care
va conţine toate elementele de identiﬁcare ale persoanei juridice şi ale persoanei
împuternicite.
ADMINISTRATOR UNIC
EC. PANTEA ILEANA VIORICA (348)

 Unitate medicală privată
angajăm asistentă medicală.
Rugăm lăsaţi CV pe adresa:
hroﬃcecv@gmail.com.
Tel.
0748/11-14-13, între orele 8.0016.00. (3427)
 Caut femeie bărbat pentru
supravegherea unui pensionar
deplasabil, la ţară, 0742/69-8463. (T.3487)

MATRIMONIALE

 Simpatică, ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (3388)

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 mai 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.

