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

VÂNZARE AP. 3 CAMERE

 Vând apartament 3 camere,
D, Avântul. Aştept Prima Casă,
0744/75-07-32. (T.1832)
 Vând apartament transformat
din 4 în 3 camere, îmbunătăţit,
2 băi, s 78,12 mp, Oradea, Bdul Dacia, nr. 25, bloc U 5. Tel.
0359/17-15-81 sau 0722/6475-31. (1934)

VÂNZĂRI CASE ÎN ORADEA

 Vând casă P+E, în Cihei, 240
mp, pe teren de 1064 mp, preţ
76.000 euro. Tel. 0743/75-3894. (1407)
 Casă 2 camere, dependinţe, renovabilă, Olteniei, 55.000
euro. 0749/09-27-31. (T.1823)
 Casă 6 camere, central,
nouă, st 376 mp, 207.000 euro.
0749/09-27-31. (T.1822)
 Casă mare, 4+2 camere, central, imediat ocupabilă, 210/416
mp. 0788/07-02-53. (tv.)
 Vând apartament ultracentral. Tel.: 0722/810-719.

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

 Vând casă în Tinca, lângă Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.951)
 Vând casă 5 camere, cu
grădină, vie şi pomi fructiferi,
în localitatea Ianoşda nr. 2.
Informaţii tel. 0742/03-66-57.
(T.1812)
 Vând casă în curte comună,
în Salonta.Tel. 0770/82-14-32.

VÂNZĂRI TERENURI

 Vând 5.775 mp teren Rontău,
cu toate utilitățile. Tel. 0720/3180-60. (T. 1278)
 Teren 3.300 mp, Uzinelor,
utilităţi, 35.000 euro. 0749/0927-31. (T.1824)
 Loc de casă, Biharia,
0743/17-89-40. (T.1831)

VÂNZĂRI ANIMALE

 Vând două vaci în faza de
fătare. Tel. 0771/26-05-59.
(T.1830)

VÂNZĂRI AUTO

 Vând Dacia Logan, foarte
bună, fabricaţie 2010, 15.000
km. 0771/52-74-10. (T.1828)
 Vând Dacia 1310 Break pentru Rabla. Tel. 0771/26-05-59.
(T.1829)
 Vând Dacia Break 1310,
an 1999, acte valabile. Tel.
0770/69-79-35. (T.1269)
 Vând Logan diesel, fabricaţie 2006, 103.000 km, consum
mic. 0721/67-05-17. (tv.)
 De vânzare Trabant+piese
de schimb, transformator sudură, robot pornire, canapea
extensibilă, maşină de cusut
Ileana, telefon Philips, butelie
aragaz. Tel. 0770/15-28-32.
(1402)
 Vând Ford Ka, Ford Focus,
impecabile,
0751/03-87-39.
(T.1543)

CUMPĂR AUTO

 Cumpăr orice fel de autoturism, remorcă sau apartament.
Tel. 0745/42-10-45. (T. 1663)

PIERDERI

 SC Biocarm Prod SRL, pierdut carte intervenţie, registru
special, declaraţie de instalare
la AMF DATE X/MP55LD seria 18009238. O declar nulă.
(1925)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând scule gospodărești,
motoare, prese struguri, betonieră, preț convenabil. Tel.
0722/25-29-06. (1277)
 Vând fân baloţi. Tel. 0756/5129-48, loc. Săcădat nr. 399.
(1807)
 Vând rolete din lemn de
tei, dimensiune 1,30x1,75 m,
1,30x0,75 m. Tel. 0259/41-7565. (1899)
 Vând tractor U650 din 1990,
cu plug, în stare perfectă de
funcţionare. Tel: 0743/330150.
 Stai la casă? Vrei o jucărie
vie pentru copilul tău? Vând
miei şi căţei de companie. Telefon: 0747/345.538.
 Vând purcei rasa Durok.
Preţ: 300 lei.Tel:0747/345.538.

CUMPĂR TEREN

 Cumpăr teren arabil, comuna Batăr, la preţul pieţei. Tel.
0756/22-10-77, 0259/42-82-07,
după ora 15.00. (1933)

CHIRII

 Dau în chirie apartament o
cameră, bucătărie, baie, 600
lei. 0748/12-54-40. (T.1248)
 Închiriez apartament cu 3
camere, Calea Aradului, et.
4/9, Oradea, mobilat, utilat, 250
euro negociabil. Tel. 0745/2632-61. (1810)

ÎNCHIRIERI SPAŢII

 Dau în chirie ABC în Oşorhei. Tel. 0770/29-69-12. (1932)

Marţi, 20 martie 2018
 Vând baloţi lucernă, fân, seminţe lucernă, trifoi, ghizdei.
Tel. 0740/45-16-15. (1359)
 Vând mobilă, covoare, mese
bucătărie, cafetiere, aragaz
portabil, saci dormit. 0765/6685-86. (tv.)

CUMPĂR

 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.
 Cumpărăm pene vechi şi noi,
nuci în coajă. 0753/50-06-98.
(1850)

AFACERI

 Renovez/repar acoperişuri,
trotuare, pavaje cu piatră, tencuieli, pietrar, zugrăveli de paşte. 0744/11-71-11. (T. 1760)

PRESTĂRI SERVICII

 Repar rolete, execut plase
antiinsecte, jaluzele. Modiﬁc,
recondiţionez, 0745/57-73-90.
(T.1710)
 Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0756/54-83-18. (T.1117)
 Autorizat instalaţii sanitare,
încălzire Henco, cupru, PPR,
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T.1757)
 Curăţ covoare, fotolii, recamiere, cu aspirator performant,
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T.1758)
 Asigurăm transport mobilă,
mutări. Asigurăm încărcători.
Vând lemne de foc. 0772/0339-90. (T.1264)
ANUNȚ PUBLIC
S.C. TRANSILVANIA
GENERAL IMPORT-EXPORT S.R.L.
cu sediul în loc. Oradea, str. Teatrului, nr. 1-2,
anunță că a depus la A.P.M. Bihor - Oradea, documentația tehnică pentru obținerea autorizației
de mediu pentru desfășurarea
activității de alimentație publică, cod CAEN rev. 2 – 5610 –
alimentație publică (restaurante),
pe amplasamentul restaurantului
Ardealul din loc. Ștei, str. Cuza
Vodă, nr. 4, jud. Bihor.
Eventualele sugestii sau observații se vor depune în scris la
Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, B-dul Dacia, nr. 25/A,
Oradea, tel. 0259/44-45-90, fax
0259/40-65-88, e-mail: oﬃce@
apmbh.anpm.ro, în termen de
15 zile de la apariția prezentului
anunț. (1279)

 Renovez faţade, acoperişuri,
izolaţii, jgheaburi, dulgherie, în
construcţii, 0731/26-37-67.
 Execut acoperişuri, ţiglă ceramică sau Lindab, izolaţii, reparaţii construcţii, 0721/40-2461.

DIVERSE
 Cau femeie pentru ajutor în
gospodărie, în Oradea. Tel.
0259/47-39-86. (tv.)

MATRIMONIALE
 Brunetă, simpatică, ofer
companie, la domni peste 50
ani. 0753/56-60-84. (T.1787)
COMUNA OLCEA
anunţă public organizarea licitaţiei publice pentru închiriere
spaţii în imobilele aﬂate în proprietate, în data de 30.03.2018,
după cum urmează:
-spaţiu birou notarial;
-amenajare cabinet stomatologic.
Caietul de sarcini şi informaţii
suplimentare la adresa Primăriei
Comunei Olcea, localitatea Olcea, nr. 35, tel 0259/31-08-81, fax
0259/31-10-57, e-mail: primaria.
olcea@cjbihor.ro.
(165)
SC ARTDECOR SRL,
titular al proiectului “Obţinere
avize – Construire centru procesare, împrejmuire şi racord utilităţi”
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor: nu se supune evaluarii
impactului asupra mediului şi nu se
supune evaluării adecvate, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: “Obţinere
avize – Construire centru procesare, împrejmuire şi racord utilităţi”
propus a ﬁ amplasat în intravilanul
municipiului Oradea, str. Ciheiului,
nr. cad. 198221, jud. Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot ﬁ
consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului
A.P.M. Bihor, Oradea, B-dul. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri,
între orele 9.00-14.00, precum şi la
următoarea adresa de internet: http://
apmbh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicării prezentului
anunţ. (163)

Consiliul de Administraţie al

Băncii Cooperatiste
Dacia Oradea

convoacă Adunarea Generală
a membrilor cooperatori la sediul
Băncii Cooperatiste Dacia Oradea,
din mun. Oradea, B-dul. Dacia
nr.62, bloc AN36, jud.Bihor, în data
de 19.04.2018, ora 14.00, cu următoarea ordine de zi:
1. Raportul consiliului de administraţie privind activitatea desfăsurată
şi rezultatele economico-ﬁnanciare
obţinute în anul 2017;
2. Raportul auditorului ﬁnanciar
cu privire la constatările făcute cu
ocazia exercitării mandatului său în
anul 2017 şi la concluziile rezultate
în urma veriﬁcării bilanţului contabil
şi a contului de proﬁt şi pierderi;
3. Aprobarea situaţiilor ﬁnanciare
ale băncii cooperatiste pe anul 2017
și a modului de acoperire a pierderii;
4. Aprobarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2018 şi a programului de activitate pentru realizarea
prevederilor acestuia;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administraţie;
6. Alegerea membrilor Consiliului
de administraţie al băncii cooperatiste și împuternicirea unei persoane
care să semneze actul modiﬁcator și
actul constitutiv ca urmare a modiﬁcării componenţei Consiliului de
administraţie;
7. Prelungirea contractului cu auditorul ﬁnanciar;
8. Aprobarea remuneraţiei cuvenite membrilor Consiliului de administraţie pentru exerciţiul ﬁnanciar al
anului 2018;
9. Ratiﬁcarea desemnării reprezentantului în adunarea generală
CREDITCOOP;
10. Aprobarea programului de investiţii pe anul 2018;
11. Desemnarea ca oricare dintre
administratori să efectueze formalităţile legale pentru înregistrarea,
menţionarea sau publicarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală la
registrul comerţului, precum şi acordarea pentru aceştia a dreptului de a
delega unei alte persoane mandatul
pentru efectuarea acestor formalități;
12. Adoptarea Hotărârii Adunării
Generale.
Lista cuprinzând numele, localitatea de domiciliu şi pregătirea profesională ale persoanelor propuse pentru
funcţia de administrator se aﬂă la
dispoziţia membrilor cooperatori, la
sediul băncii cooperatiste.
Numirea administratorului nou
este sub condiţia obţinerii aprobării
prealabile a B.N.R.
În cazul neîndeplinirii condiţiilor
statutare pentru prima convocare,
a doua convocare va ﬁ în data de
20.04.2018, ora 14.00, la Restaurantul Master din mun. Oradea, Şoseaua
Borşului nr.16/A, jud. Bihor, cu aceeaşi ordine de zi.
Preşedintele Consiliului
de administraţie
Bohuş Gheorghe-Florian
(164)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 20 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări, 20 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l care tu le alegi.
publici în luna martie în cotidianul „Crişana”.


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.

