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Sâmbătă, 13 ianuarie 2018

Anunţurile de
comemorări şi decese

comemorări

se preiau:
 la ghişeul de pe Aleea Gojdu nr. 3, luni-vineri între orele 8.00-18.00, duminică, între
orele 12.00-16.00
 la ghişeul de pe str. Patri-

 Amintiri dragi împletite
cu lacrimi este ceea ce simt me Se împlineşte un an de

la plecarea în veşnicie a iubitului nostru soţ şi tată
AUREL FAUR.
„Căci, dacă credem că Isus
a murit şi a înviat credem şi
că Dumnezeu va aduce înapoi,
împreună cu Isus, pe cei ce au
adormit în El”. Soţia Livia şi
copiii Gabi şi Sebi. (319)

 Lacrimi vărsate, mult

dor, amintiri dragi și rugăciuni
pentru odihna suﬂetului iubitului nostru soț, tată, socru și bunic,
TEODOR SOCACIU,
la împlinirea a 7 ani de la trecerea în veșnicie. Parastasul va
avea loc azi, la Biserica Sﬁnții
Apostoli Petru și Pavel din
Ioșia. Soția Maria, copiii Teodor, Ioan, Amalia și Sergiu, cu
familiile lor.

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 Întreprindere Individuală, de pe strada
Republicii nr. 27-29, lângă CEC
Salonta. Anunţurile vor apărea în
ediţia de a doua zi.

URĂRI

 Cu ocazia aniversării a 50
de ani a ﬁului nostru BOROŞ
RADU îi dorim multă sănătate,
fericire, noroc şi împlinirea tuturor dorinţelor. Părinţii şi surorile. (309)

VÂNZĂRI CASE ÎN ORADEA

 Casă mare, central, imediat ocupabilă, 210/475 mp.
0788/07-02-53. (tv.)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

 Vând casă în Tinca, lângă Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.951)

VÂNZĂRI CASE ÎN UNGARIA

 Vând casă cu grădină, 15 km
de la vamă. Tel. 0770/15-2580. (T.196)

reu în gândurile mele. Îţi aduc
un omagiu de dragoste şi preţuire, acum când se împlineşte
un an de când ai plecat de lângă
mine, dragul meu soţ
PETRU BRAD.
Îţi duc dorul în ﬁecare zi. Parastasul de pomenire va avea loc
duminică, 14 ianuarie, la Biserica „Înălţarea Sﬁntei Cruci”, din
Oncea. Soţia Lucia. (279)

 Tăcere, absenţă, durere,
tristeţe, regrete şi un dor nemăr-

ginit ne copleşeşte şi acum de
când draga noastră mamă,
DOINA GAVRIŞ,
a plecat la bunul Dumnezeu, în urmă cu un an. Lacrimile noastre împletite cu lacrimile
cerului nu pot spăla amintirile, mângâierile, glasul şi chipul
blând al mamei. O rugăciune, o
ﬂoare, o lumânare este tot ce-ţi
putem oferi la tristul tău mormânt. Ne este tare, tare dor de
tine, MĂICUŢĂ! Dumnezeu să
te odihnească în pace. Parastasul de pomenire va avea loc duminică, 14 ianuarie 2018, ora
12.00, la Biserica „Buna Vestire” din Oradea. În veci înlăcrimate, ﬁicele Dana şi Anca. (212)

Timpul trece, dar durerea

din suﬂetele noastre şi lacrimile
din ochii noştri au rămas aceleaşi
ca în urmă cu 5 ani când dragul
nostru soţ, tată şi bunic
VICTOR BOT,
din Betﬁa, a plecat dintre noi
la bunul Dumnezeu. Ai rămas în
inimile noastre şi îţi vom păstra
vie amintirea chipului tău drag.
Familia îndurerată. (251)

 Câteva propoziţii nu pot

ÎNCHIRIEZ SPAŢIU

CUMPĂR DIVERSE

PIERDERI
 Pierdut certiﬁcat constatator
pentru sediu social, al S.C. Diagmed S.R.L., J05/235/2000,
C.U.I. 12767202. Îl declarăm
nul. (298)

VÂNZĂRI AUTO
 Vând LOGAN 1,4 benzină,
din anul 2007, 121.200 km reali,
unic proprietar. 2000 euro, negociabil. 0735/16-04-89. (250)
 Vând Dacia Break (1994),
în stare bună de funcţionare. Preţ 1900 lei. Telefon:
0723/225.328.

 Astăzi, 13 ianuarie se
împlinesc 5 ani de la plecarea ta
în veşnicie. Păstrăm vie în inimile noastre durerea absenţei
din mijlocul nostru, a dragului
nostru soţ, tată, socru şi bunic,
ing. IANCU BOTESCU.
Rugăciunile noastre să-i lu-

S.C. FAST FOOD
ZHANG S.R.L.

VÂNZARE DIVERSE
 Vând ţuică prune şi struguri, 4 geamuri din demolări.
0770/83-19-66. (tv.)

 Vând garaj din cărămidă,
zona gării. Tel. 0259/41-70-97.
(T.204)

9.00-18.00, duminică, 16.00-

mineze calea spre odihnă veş-

SCHIMBURI

VÂNZĂRI GARAJE

stat) luni-vineri, între orele

cuprinde sentimentele noastre
când ne gândim la MAMA. Am
fost binecuvântaţi cu ani frumoşi
petrecuţi împreună, am avut părinţi minunaţi! Comemorăm 1
an de la ridicarea la Ceruri a mămicii noastre dragi
RAFILA POPA,
un OM drept, corect şi cu milă
faţă de cei sărmani. A trăit frumos 90 de ani, ﬁindu-ne de mare
ajutor, îndreptându-ne pe calea
dreaptă. Era un exemplu de dăruire, zilele noastre sunt tot cu
mama pentru care ne rugăm să
ﬁe primită la Dreapta Tatălui.
Parastasul: Biserica Sfântul Nicolae, duminică, ora 10.00. Copiii iubitori: Liviu şi Felicia cu
familiile. (310)

 Schimb locuinţă ultracentral
în Oradea, str. Jean Calvin lângă Liceul Iosif Vulcan, compusă din 2 camere mari, dependinţe, pivniţă, garaj, cu locuinţă
2-3 camere, singur în curte, în
Oradea. Tel. 0259/43-54-43,
0359/17-41-58. (293)
 Închiriez spaţiu P+mansardă,
95 mp, amenajat. Tel. 0742/9225-69, 0753/81-37-23. (T.262)

oţilor nr. 4 (lângă Teatrul de

 Vând aparat de masaj, nou,
Ceragem. 0721/67-05-17. (tv)
 Vând ţuică struguri, curată,
52 grade, 25 lei/litru. 0770/1612-82. (tv.)
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.
 Cumpăr antichităţi, tablouri,
cărţi, mobilă, obiecte populare,
sticle de sifon. 0744/12-83-06.
(T.304)

PRESTĂRI SERVICII
 Instalator. 0743/19-43-26.
(312)
 Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0774/60-58-38. (T.978)
 Mansardări acoperișuri,
reparații generale, deplasare oriunde, reducere 20%,
0774/60-58-38. (T.979)
 Reparații acoperișuri sau de
urgență montaj tablă, reducere
20%, 0774/60-58-38. (T.980)
 Reparaţii rolete, recondiţionez, jaluzele, plase de ţânţari,
execut, 0745/57-73-90. (T.97)

nică. Recunoştinţă celor care
îi vor dărui o clipă de aducereaminte. Soţia Florica, ﬁica Patricia, ginerele Dorin şi nepoţii
Bobi şi Laurian. (281)

 Azi, 13 ianuarie se împlineşte un an de când bunul
nostru soţ, tată şi bunic,
ALEXANDRU OŞVAT,
a plecat dintre noi pentru totdeauna. Nu te vom uita niciodată! Soţia Maria, cu familia.
(268)

cu sediul în Tărian, str. Principală, nr. 364 angajează:
* 1 lucrător în bucătărie – spălător vase mari, cod COR 941201.
Selecţia se va face pe baza C.V.urilor depuse până la 18.01.2018. (21)

ANGAJĂRI
 ANGAJĂM PERSONAL
PENTRU SERVICII DE CURĂŢENIE LA AGENŢIILE BRD
ORADEA. TEL. 0799/01-1875.
 Asociaţie de proprietari angajează femeie de serviciu cu
8 ore/zi, zona Centru Civic.
Informaţii, tel. 0743/39-97-58.
(280)
 Angajăm femei de serviciu,
la blocuri, program de 8 ore.
Tel. 0725/54-64-21. (294)

DIVERSE
 Caut persoană care se pricepe la aparatele de radio. Tel.
0259/43-54-43. (tv)

MATRIMONIALE
 Simpatică, ofer companie, cu
programări, la domni peste 50
ani. 0753/56-60-84. (T.125)

18.00
TRANSILVANIA COMPLEX S.A.
Sediul: Oradea, str. Teatrului, nr. 1-2,
jud. Bihor,
J05/548/1995, C.U.I. 7329966

CONVOCATOR

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 19.02.2018, ora 9.00, Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor, respectiv ora 10.00, Adunarea Generală
Extraordinară care vor avea loc la sediul societăţii din Oradea, str. Teatrului, nr. 1-2, în Hotel Transilvania, camera 126, jud. Bihor, cu următoarea
ordine de zi:
Pentru Adunarea Generală Ordinară:
1. Aprobarea racordării spaţiilor societăţii la reţeaua de gaz şi a lucrărilor
necesare instalaţiilor de funcţionare pe
gaz, implicit cheltuielilor ﬁnanciare a
societăţii necesare acestor investiţii, în
funcţie de avizele şi autorizaţiile obţinute de la instituţiile în cauză.
2. Aprobarea majorării indemnizaţiilor directorului general, membrilor
consiliului de administraţie, membrilor
comisiei de cenzori.
Pentru Adunarea Generală Extraordinară:
1. I. Aprobarea vânzării unor active imobile teren şi construcţii din
patrimoniul societăţii Transilvania
Complex S.A. identiﬁcate după cum
urmează:
- teren fără construcţii CF nou
187288, loc. Oradea.
- spaţiu comercial CF 81938, nr. Cad.
1679/2, loc. Oradea.
- teren cu construcţie CF 157422 nr.
Cad 157422/C3, loc. Oradea.
II. Împuternicirea domnului Floruţa
George – administrator al societăţii, să
reprezinte societatea TRANSILVANIA COMPLEX S.A., şi să semneze
orice documente necesare vânzării
imobilelor identiﬁcate mai sus.
2. Aprobarea preţului de vânzare a
spaţiilor care să nu ﬁe mai mic decât
valoarea contabilă.
Dacă Adunarea Generală Ordinară
sau Extraordinară nu poate lucra din
cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), art. 112, art. 115
al. (1) 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 celor
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 09.02.2018. În cazul neîndeplinirii
condiţiilor prevăzute de Legea 31/1990
republicată, la prima convocare, se
convoacă Adunarea Generală Ordinară
şi Extraordinară a Acţionarilor pe data
de 20.02.2018, 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 16.02.2018. După
această dată, procurile nu vor mai ﬁ
luate în considerare.
Preşedintele Consiliului de Administraţie
Ec. MICLĂU MIRELA
(19)

