18 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.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

 Vând apartament ultracentral. Tel.: 0722/810-719.
 Vând apartament 2 camere,
în curte comună. Tel. 0746/1018-89, 0748/96-84-14. (T.1302)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă în Tinca, lângă Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.951)
 Vând casă în curte comună,
Salonta. Tel. 0770/82-14-32.
 Vând casă în Tinca, Dorobanţilor 61. Tel. 0770/11-90-28,
0359/42-48-67. (tv)
 Vând casă în Ciumeghiu.
Tel.0771/48-24-21.
 Vând casă anexe cu/teren
în satul Burzuc, 0771/31-23-17.
(tv)
 Vând casă cu grădină în
Peștiș nr. 164 și 0,50 ari teren
în Aleșd str. Dâmboviței la capăt și 0,50 ari teren în Peștiș pe
Valea de Șinteu la capăt. Telefon. 0751/89-4 2-00.

VÂNZĂRI TERENURI
 Vând teren 700 mp, pentru
amatori de pescuit, în mijlocul
naturii, lângă „Tăul Dacilor”, Hidişelul de Sus. Tel. 0723/22-1515. (2155)
 Vând teren intravilan 600 mp,
în Cihei, aproape de centura
din Nufărul. Tel. 0723/22-15-15.
(2156)
 Vând loc de casă Podgoria, 1200 mp, cu utilităţi. Tel.
0744/47-20-65. (2172)
 Vând loc de casă Păuşa,
Drumul Domnului, negociabil.
Tel. 0722/48-06-92. (2177)

ÎNCHIRIERI SPAŢII

PIERDERI
 Pierdut certiﬁcat constatator
pentru sediu și terți, al societății ROCOLUCCI S.R.L., având
sediul social în municipiul Oradea, str. Ferencz Liszt nr, 22,
bl. PB 60, et. 2, ap. 9, județul
Bihor, având CUI 22425410,
J05/2361/2007. Le declar nule.
(1311)
 P.F.A. Brînzaş Petru, pierdut
CUI original şi certiﬁcat constatator. Le declar nule. (2145)
 S.C. Paty Vany Trans
S.R.L. D, CUI RO 32894308,
J5/405/2014, pierdut certiﬁcat
constatator emis de O.R.C.
Bihor pentru activităţi desfăşurate în afara sediului social. Îl
declar nul. (2151)
 Pierdut certiﬁcat constatator
suspendare
activitate Inox-Therm Kereskedelmi
Szolgaltato S.R.L. Nyiregyhaza, Sucursala Oradea, eliberat la data de 05.08.2016,
J5/1868/2015, CUI 35283953.
Îl declar nul. (2195)
 Pierdut certiﬁcat înregistrare Inox-Therm Kereskedelmi
Szolgaltato S.R.L. Nyiregyhaza, Sucursala Oradea, O.R.C.,
J5/1868/02.12.2015,
CUI
35283953, seria B, nr. 3174922
din data de 03.12.2015. Îl declar nul. (2196)

VÂNZĂRI DIVERSE

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

VÂNZĂRI ANIMALE
 Vând capre, iezi şi iepuri,
0770/18-28-97. (2163)

 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.
 Cumpărăm pene vechi şi noi,
nuci în coajă. 0753/50-06-98.
(1850)
 Cumpărăm antichităţi, tablouri, rame, mobilă, obiecte
populare, sticle sifon. 0744/1283-06. (T.1995)

DIVERSE
 Caut femeie pentru curăţenie, ajutor în bucătărie, la ţară.
Tel. 0770/14-27-55. (T. 2116)

PRESTĂRI SERVICII
 Reparații motociclete, ATV/
uri, scutere. Tel. 0774/99-6069. (tv.)
 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)
 Repar rolete, execut plase
ţânţari, jaluzele. Modiﬁc, recondiţionez. Tel. 0745/57-7390. (T.2101)
 Construcţii A/Z, izolaţii, dulgherie, interioare, acoperişuri, învelitoare, reparaţii, etc,
0751/52-25-24. (1304)
 Curăţ covoare, fotolii, recamiere, cu aspirator performant,
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T.1758)

 Acum, repar maşini de spălat, electrocasnice, la domiciliu.
Tel. 0741/94-67-03. (2005)
 Rapid, vopsim haine piele, curăţăm piele întoarsă,
Republicii 47. 0755/42-14-87.
(T.1838)
 EXECUT FORAJ PUŢ APĂ.
TEL. 0722/82-28-04. (2064)

ANGAJĂRI
 Angajăm bucătar cu experienţă pentru sală de nunţi în
Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/160.945.
 ANGAJEZ ŞOFER CU PERMIS CATEGORIA C+E, PENTRU CURSE EXTERNE. TEL.
0722/58-14-40. (1564)
 Angajez muncitori în construcţii. Tel. 0772/91-34-82.
(2099)
 Han din Mădăras angajează cameristă şi ospătari. Tel.
0259/37-34-81.
 Tâmplărie PAL angajează
tâmplari cu şi fără caliﬁcare:
şomeri, persoane cu dizabilităţi
sau absolvenţi după 2012, salarizare corectă. Tel. 0728/26-7009. (2113)]

MATRIMONIALE
 Brunetă, simpatică, ofer
companie, la domni peste 50
ani. 0753/56-60-84. (T.1787)

Vă aşteptăm şi în centru!

 Vând fân baloţi. Tel. 0756/5129-48, loc. Săcădat nr. 399.
(1807)
 Vând baloţi lucernă, fân, seminţe lucernă, trifoi, ghizdei.
Tel. 0740/45-16-15. (1359)
 Vând/repar electrocasnice:
maşini de spălat, frigidere, cuptoare. Tel. 0774/99-60-69. (tv)
 Vând cazan de baie inox şi
focar, în garanţie. Tel. 0756/7619-33. (2190)

CUMPĂR DIVERSE
 Cumpăr mașini de spălat automate defecte. Tel. 0770/6979-35. (tv.)
 Cumpăr pene noi şi vechi.
Tel. 0757/31-24-38. (2189)

 Dau în chirie spațiu 25 mp,
Magheru, lângă Facultatea de
Mediu. 0744/78-89-25. (tv.)
 Închiriez spaţiu ultracentral,
str. Traian Moşoiu, 70 mp, încălzire gaz (centrală proprie),
perioadă lungă, pentru ﬁrme
sau persoane ﬁzice/juridice.
Tel. 0359/40-48-77, 0770/1267-46.

Joi, 29 martie 2018

Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse şi achitate
şi la Punctul de preluare deschis lângă Teatrul de
Stat din Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 2, de luni
până joi, între orele 9.00-18.00, vineri între orele
9.00-16.00 şi duminica, între orele 16.00-18.00.

S.C. PATRIA 2001 S.A. ORADEA
Sediul: Oradea, str. Teatrului, nr. 5, ap. 3,
jud. Bihor
J5/916/2012, C.U.I. 14335952

CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. PATRIA 2001 S.A., în conformitate cu prevederile Legii 31/1990
republicată şi a Actului Constitutiv al
Societăţii, convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor, care va avea loc
la sediul societăţii din Oradea, str. Teatrului, nr. 5, ap. 3, jud. Bihor, pentru toţi
acţionarii înscrişi în Registrul acţionarilor până la data de 27.04.2018, în data
de 03.05.2018, ora 9.00, cu următoarea
ordine de zi:
Pentru Adunarea Generală Ordinară:
1. Aprobarea Raportului Consiliului
de Administraţie pentru anul 2017, pe
baza bilanţului întocmit la 31.12.2017.
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul
ﬁ nanciar 2016 - 2017.
3. Aprobarea Raportului Comisiei de
Cenzori pentru anul 2017.
4. Aprobarea bilanţului, a contului
de proﬁt şi pierderi şi a anexelor pentru
anul 2017.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli pe anul 2018.
6. Aprobarea, conform dispoziţiilor
legale în vigoare, a contractării unui
împrumut, a gajării şi/sau a închirierii,
unuia sau mai multor active ale societăţii, precum şi desemnarea persoanei
împuternicite pentru semnarea contractelor respective.
7. Aprobarea majorării indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi ai Comisiei de cenzori ai
societăţii.
În cazul în care cvorumul de şedinţă
nu va ﬁ întrunit în data de 03.05.2018, se
convoacă Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor pe data de 04.05.2018, la
aceeaşi adresă, la aceleaşi ore şi cu aceeaşi ordine de zi.
Începând cu data de 27.04.2018 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 0241/83-18-62.
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 de
27.04.2018. Procurile speciale vor ﬁ depuse/transmise la sediul societăţii până
la data de 02.05.2018; 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.
Preşedintele Consiliului
de Administraţie
Oros Emilia
(192)

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.

