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MULŢUMIRI

PIERDERI

l Mulţumiri din suflet doamnei
dr. DALLE GABRIELA şi asistentei MIHAELA, de la Spitalul
Militar, pentru îngrijirea devotată şi profesionalism. Pacienta
Oros Emilia. (7390)

l Pierdut CUI şi certificate
constatatoare, SC Codlucosplast S.R.L., CUI 26405342,
J05/48/2010. Le declar nule.
(7423)

VÂNZĂRI AP. 1 CAMERĂ
l Vând apartament cu o cameră, pe Magheru, 37 mp, decomandat, 36.500 euro. Tel.
0770/11-54-21. (7415)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
l Vând apartament 2 camere, etaj II, str. Splaiul Crişanei.
0770/27-39-87. (tv)

VÂNZĂRI APARTAMENTE LA CASĂ
l Vând apartament central,
în curte comună, cu încălzire
centrală, 2 camere, bucătărie,
cămară, baie, hol, iar în curte
o magazie anexă, preț 45.000
euro. Tel. 0746/10-18-89 sau
0748/96-84-14. (T. 862)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
l Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie, la cheie, Budureasa.
0741/21-47-34. (tv)
l Vând sau schimb cu uscătorie, casă în localitatea Vaida, 2
camere, baie, grădină 18 ari.
Tel. 0752/19-54-56. (7341)

VÂNZARE TERENURI
l Vând 982 mp, front 25 m, utilităţi, 55.000 euro, 0751/24-6780. (tv)
l Vând teren 800 mp, front
22 m, Nojorid, 25.000 euro.
0770/15-38-05. (tv)
l Vând teren, str. Petru Hristofor, toate utilităţile, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)

ÎNCHIRIERI
l Caut chirie casă la ţară,
aproximativ 30 km de oraş.
0756/62-05-45. (7376)

ÎNCHIRIERI SPAŢII
l Dau în chirie spaţiu comercial 100 mp, bun pentru orice activitate. 0744/10-18-80.
(T.7399)

VÂNZĂRI AUTO
l Vând Dacia Logan, ITP, asigurare la zi, 55.000 km. Tel.
0745/87-58-02. (7396)
l Vând Audi A4, 1,9 TDI, an
2001, stare bună. Pret 2000
euro. Tel. 0744.797.874.

l Pierdut carnet de student pe
numele Hassoun Khaled, eliberat de Facultatea de Medicină
şi Farmacie din Oradea. Îl declar nul. (7410)
l PFA Pirtea Felicia Marioara,
CUI
31746290,
F5/1267/05.06.2013, cu sediul
în sat. Sebiş, nr. 129, com. Drăgăneşti, jud. Bihor, reprezentată prin Pirtea Felicia Marioara
- administrator, am pierdut certificat de înregistrare seria B nr.
2768289. Îl declar nul.
l Pierdut carnet de student pe
numele Sawaed S. Midhat, eliberat de FMF Oradea. Îl declar
nul. (7426)
l Pierdut carnet de student pe
numele Conţac I.S. Diana, eliberat de FMF Oradea. Îl declar
nul. (7427)
l Pierdut certificat de înregistrare, certificat constatator şi ştampila, aparţinând
Jakob Family Farm S.R.L., RO
34128234, loc. Mihai Bravu
206, eliberate de ORC Bihor.
Le declar nule. (7428)

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând gunoi de oaie bio, cu
certificat pe ruta Tinca. Avem
utilaj de încărcare. Info telefon
0774/481-582, preferabil seara,
sau lăsaţi mesaj şi vă contactăm.
l Vând 6 damigene de 50 litri,
pentru vin. Tel. 0259/43-09-40.
(tv)
l Vând set canapea+2 fotolii
din pluş bej, 1500 lei, televizor plasmă, diagonală 127 cm,
1200 lei, filtru apă marca Espring, puţin folosit, 1500 lei. Tel.
0743/06-86-88. (7356)
l Vând pantofi piele, pentru
damă, negri, 39, 140 lei, negociabil. 0743/98-48-51. (T. 857)

CUMPĂR DIVERSE
l Achiziţionez tablouri, bibelouri, aparate foto, ceramică
ţărănească, ceasuri,
altele.
0743/75-81-64. (7330)
l Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03. (tv)

l Cumpărăm pene vechi şi noi
şi nuci în coajă. Tel. 0753/5006-98. (7350)
l Cumpăr pene. 0742/51-9672. (6910)

PRESTĂRI SERVICII

l Acum hornar curăţ coşuri, teracote, repar centrale şi la ţară.
0744/11-71-11. (T.7400)
l Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0259/41-61-62, 0745/22-43-73.
(7234)
l Execut acoperişuri, izolaţii,
vopsitorii, jgheaburi, reparaţii
urgente, construcţii, restaurări.
Tel. 0729/51-65-25. (T. 7285)
l Instalator autorizat sanitare-încălzire, Henco, Cu, PPR.
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T. 7210)
l Înfiinţare/modificare firme.
Tel. 0744/84-00-44.
l Fac suc de mere din marfa
clientului. Tel. 0723/42-64-91.
(7352)
l Reparăm orice fel de
acoperișuri și tinichigerie. Oferim factură. Tel. 0752/67-92-72.
(T. 861)
l Asigurăm transport mobilă,
mutări. Asigurăm încărcători
cu experiență. Tel. 0772/0339-90. (T. 859)
l Repar rolete, execut plase
țânțari, jaluzele. Tel. 0745/5773-90. (T. 856)
l Firmă construcții de la A la Z
execută lucrări la cererea clientului: acoperișuri din țiglă ceramică, țiglă metalică, mansarde,
jgheaburi, accesorii, tubulaturi,
sanitare, izolații carton vopsitorii, lavabil, polistiren, reparații
țiglă veche, termopane, tâmplărie. Executăm și reparații
mici. Renovări ziduri. Parchet
laminat. Transport GRATUIT
în oraș! Reducere 15% pentru
pensionari. Tel. 0774/60-5838, Bogdan. (T. 860)

ANGAJĂRI
l Han din Mădăras angajează
bucătari și ajutor bucătar. Tel.
0259/37-34-81, 0729/06-9525. (tv)
l Societate angajează şofer C+E, pt. transport intern
cu program lucru luni-vineri,
09.00-17.00 şi sofer pt. transport internaţional. Informaţii tel.
0726/28-70-15.
l Societate angajează stivuitorist cu experienţă. Tel. 0734/6677-77.
l Societate angajează şef tură
spălătorie şi spălător auto. Informaţii la tel. 0723/22-64-86.
l Magazin textile – fashion,
ultracentral, angajează vânzătoare absolvente 2017 (fete).
Tel. 0722/48-04-14, fashionstagione@yahoo.com (7392)
l S.C. angajează şofer mare
tonaj şi mecanici. Relaţii la
tel. 0725/70-61-62, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 84, Oradea.
(7146)
l Angajez spălător auto, salarizare deosebită. 0744/47-10-07.
(7411)
l Brutărie angajează brutar cu/
fără experiență și plăcintăreasă. 0742/07-45-72, 0744/5821-31.

AFACERI
l Caut casă, o întreţin, renovez contra chirie, maxim 15
km de Oradea. Am materiale.
0744/11-71-11. (T.7401)

MATRIMONIALE
l Doresc cunoştinţă doamnă,
vârstă 55-65 ani, fără obligaţii.
Tel. 0747/61-62-78. (848)
l Băiat ofer masaj erotic femeilor peste 40 ani. Tel. 0754/7866-18. (T.7432)

Vodafone România M-Payments SRL

aduce la cunoştinţă că serviciul de transfer de bani M-Pesa nu
va mai fi disponibil începând cu 1.12.2017.
Soldul contului va putea fi folosit oricând până la această dată pentru:
l retragere gratuită de numerar;
l plată factură Vodafone;
		
l reîncărcare Cartelă Vodafone.
Toate operaţiunile sunt gratuite.
După 1.12.2017, singura operaţiune disponibilă va fi retragerea gratuită de numerar, doar din magazinele proprii Vodafone (nu şi ale
partenerilor). Mai multe detalii se pot obţine accesând
www.m-pesa.ro sau apelând *789.
Serviciul M–Pesa este furnizat de Vodafone România M–Payments SRL şi autorizat de Banca Naţională a României. Vodafone
România M–Payments SRL este înregistrată cu nr. IEME–RO–
0002/16.12.2013 în Registrul Instituţiilor Emitente de Monedă Electronică gestionat de BNR.

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 octombrie 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.

Subscrisa
SCP MB Management IPURL
cu sediul social în Timişoara, str.
Macilor, nr. 26, jud. Timiş, înregistrată
în Registrul Formelor de Organizare al
UNPIR sub nr. RFO II 0243, CIF RO
20804476, în calitate de administrator
judiciar al societății CHERESTPROD
SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Sat Ghighişeni,
Comuna Rieni, Nr. 188/A, jud. Bihor,
J05/2585/1994, CIF RO 7023800, numit
prin Încheierea nr. 1449/2013 din data
de 10.05.2013 pronunțată de Tribunalul Bihor, Secția Civilă, în dosarul nr.
4591/111/2013, scoate la vânzare prin
licitație publică cu strigare, în conformitate cu Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolvenței, republicată cu
modificările și completările ulterioare
și a Codului de Procedură Civilă, urmatorul bun:
INCINTĂ SECȚIE PRODUCȚIE
CHERESTEA situată în localitatea Ghighișeni nr. 188/A, jud.Bihor,
compusă din teren în suprafață totală
de 7.518 mp cu cladire hala gater cu
suprafața construită de 251 mp și cladire sediu administrativ P+M în suprafață
construită desfășurată de 128 mp compusă din:
-Teren extravilan în suprafaţă de
1137 mp, înscris în CF nr. 50072, situat în Comuna Rieni, Sat Ghighișeni,
provenit din conversia CF 1466, cu
număr topo 465/2, întabulat pe numele societății sub B1, cu încheierea nr.
757/2002.
-Teren extravilan în suprafaţă de
3065 mp, înscris în CF nr. 50074, situat
în Comuna Rieni, Sat Ghighișeni, provenit din conversia CF 1519, cu număr
topo 466, întabulat pe numele societății
sub B5, cu încheierea 757/2002.
-Teren extravilan în suprafaţă de 435
mp, teren împreună cu hală gater și
instalație de energie electrică de forță,
înscris în CF nr. 50073, situat în Comuna Rieni, Sat Ghighișeni, provenit din
conversia CF 1421, cu număr topo 462,
întabulat pe numele societății B1, cu încheierea 3912/2000.
- Teren extravilan în suprafaţă de
2881 mp, teren împreună cu sediu administrativ, compus din casă în regim
P+M, înscris în CF nr. 50809, situat în
Comuna Rieni, Sat Ghighișeni, provenit din conversia CF 1137, cu număr
topo 464,465/1, proprietatea debitorului Cherestprod SRL și a garanților
ipotecari Sere Flore și soția Sere Iuliana, întabulat pe numele lor sub B1 (cu
încheierea 3966/1998 Sere Flore și soția
Sere Iuliana, 372 mp. teren-top 464 și
108 mp. teren top 465/1), B2( cu încheierea 757/2002 Cherestprod SRL, 1660
mp teren-top 464 și 741 mp teren- top
465/1) și B3 (cu încheierea 2991/2002
Cherestprod SRL cotă 1/1 cadastral C1
sub A1.1 sediu administrativ).
Licitația va avea loc în data de 27
octombrie 2017, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str.
Macilor, nr. 26, jud. Timiș. Prețul de
pornire este de 151.250 lei și reprezintă
50% din prețul inițial de 302.497 lei.
Dacă la licitația din data de
27.10.2017 bunul nu se adjudecă, se va
organiza o nouă ședință de licitație la
data de 28.10.2017, ora 10:00, la același
loc , bunul urmând a fi adjudecat la cea
mai bună ofertă. Vânzarea imobilelor la
cea mai bună ofertă este condiționată
de validarea acesteia de către Adunarea
Creditorilor care va fi convocată pe data
de 03.11.2017.
Persoanele interesate pot depune
oferte de cumparare până la data de
28.10.2017.
Persoanele care pretind vreun drept
asupra bunurilor care urmează a fi scoase la vânzare, sub sancțiunea decăderii,
sunt rugate să facă dovada acestui fapt
până cel târziu în data de 25.10.2017,
ora 16.00 la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Macilor, nr. 26,
jud. Timiș.
Prin notificarea din 01.08.2017, Sere
Flore și Sere Iuliana, în calitate de coproprietari ai terenului scos la licitație
în procedura de lichidare a societății
Cherestprod SRL, și-au făcut cunoscută intenția de a-și exercita dreptul de
preemțiune în procedura de licitație.
Informații suplimentare se pot obține
la nr. tel.: 0722 258352, pe e-mail:
mbmanagementtm@gmail.com
sau
pe site-ul lichidatorul judiciar: www.
mb.ro.

