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.

VÂNZARE AP. 2 CAMERE
 Vând ap. cu 2 cam, decomandat, pe bd Dacia, cu
vedere la Parcul Olosig. Te.
0722.553.754.
 Vând apartament 2 camere,
PB, Nufărul, et. III, 0741/23-6409. (T.2785)
 Vând apartament 2 camere, str. Sovata, bloc PB, parter,
colţ, are vedere la 3 străzi. Tel.
0744/11-36-50. (2824)
 Vând apartament ultracentral. Tel.: 0722/810-719.

VÂNZARE AP. 3 CAMERE
 Vând apartament 3 camere,
tip D, loc parcare, zona „Avântul”, 0744/75-07-32. (tv)
 Vând/închiriez apartament 3
camere, Cantemir, decomandat, etajul III, îmbunătăţit. Tel.
0744/29-07-62. (1372)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă cu etaj în Sânnicolau, comuna Şoimi, 4 camere, baie, bucătărie+anexe,
apă curentă în casă cu hidrofor, curte+intrare auto, grădină
22 ari, cu pomi fructiferi. Tel.
0745/01-73-46. (2597)
 Vând casă în Salonta, 3 camere, 700 mp, 0748/93-72-79.
 Vând casă în Tinca, str. Dorobanţilor, nr. 61. Tel. 0770/1190-28. (tv)

VÂNZĂRI TEREN
 Vând loc de casă, 1.200
mp, cu utilităţi, Podgoria. Tel.
0744/47-20-65. (T.2721)
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VÂNZĂRI ANIMALE

 Vând vacă foarte bună de
lapte, cu viţica ei. Tel. 0771/2605-59. (T.2799)

VÂNZĂRI PIESE AUTO

 Vând piese Dacia, noi, ieftin, cort patru persoane. Tel.
0768/54-46-26. (T.2803)

PIERDERI

 Pierdut certiﬁcat de înmatriculare J05/1238/2002, CUI
15067564 și certiﬁcatul constatator al societății Majora S.R.L.
Oradea, str. Menumorut, nr. 25.
Le declarăm nule. (1379)
 Pierdut carnet de student eliberat de Universitatea din Oradea pe numele Nyilvan Bogdan
Sergiu. Îl declar nul. (2843)
 Pierdut Autorizaţie de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică având Nr.
199/07.11/2008 pentru societatea Continental Hotels S.A.
Bucureşti, având sediul în Oradea, Str. Aleea Ştrandului, Nr.
1, Jud. Bihor. O declar nulă.

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând urgent garaj metalic,
trebuie mutat. Tel. 0722/85-0318. (1380)
 Vând urgent scândură uscată din cireș, 1,5 mc. Tel.
0722/85-03-18. (1381)
 Vând porumb. Tel. 0771/3145-08. (2852)
 Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti, ţesute. Tel. 0359/4356-61. (tv)
 Vând aparat pentru masaj
Ceragem. Tel. 0721/67-05-17.
(tv)
 Vând frigider Arctic, combină, stare foarte bună, 450 lei,
0259/45-45-17. (1370)
 Vând avantajos mobilă, covoare, cuverturi, TV color,
mese bucătărie noi, cu tabureţi, saci dormit, cort, aragaz,
cafetiere espresso-ﬁltru, rame
pentru tablouri, grătar tip valiză, cizme cauciuc, noi, geamantane. Tel. 0765/66-85-86.
(2823)
 Vând gunoi de grajd în Oradea. Tel: 0747/345538.
 Vând farmacie în comuna
Câmpani. Relaţii la telefon
0745/251.301.

 Vând teren 5.755 mp, cu
utilităţi, pentru construcţii. Tel.
0722/25-29-06. (T.2802)
 Vând teren intravilan 10
ari Soﬁei, 28 ari Săldăbagiu,
0744/29-07-62. (1373)

ÎNCHIRIERI SPAŢII
 Închiriez spaţiu str. George
Enescu colţ cu Magheru. Tel.
0744/78-89-25. (2744)

 Cumpărăm pene vechi şi noi,
nuci în coajă. Tel. 0753/50-0698. (T.2433)
 Cumpăr antichităţi: mobilă,
tablouri, rame, obiecte populare, sticle sifon, 0744/12-83-06.
(T.2762)

PRESTĂRI SERVICII

 Certiﬁcare bilanțuri contabile, expert contabil, 150 lei. Tel.
0741/76-07-01. (T.1378)
 Stropesc pomi. Vând tuia
climatizaţi. Tel. 0744/17-53-38.
(2462)
 Renovez acoperișuri, fațade, dulgherie, izolații, jgheaburi, terase, vopsitorii, reparații,
0756/54-83-18. (T.1326)
CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al S.C.
PRODAS UNION S.A. ORADEA convoacă Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor pentru data de 11 iunie
2018, ora 14.00, la sediul societăţii comerciale din Oradea, str. Calea Aradului,
nr. 44, bl. D4, judeţul Bihor.
Ordinea de zi:
1. Aprobarea ridicării restricţiilor
convenţionale privind procentul maxim
de deţinere al acţiunilor de către un acţionar;
2. Aprobarea ridicării restricţiilor convenţionale privind dobândirea de acţiuni
doar de către acţionarii societăţii;
3. Punerea în acord a atribuţiilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor cu prevederile Legii 31 din 1990;
4. Modiﬁcare cvorum pentru luarea
deciziilor de către Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor şi Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din
cadrul Actului constitutiv, în sensul că:
„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin
o pătrime din numărul total de drepturi
de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor
exprimate.
Dacă adunarea generală ordinară nu
poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor privind cvorumul, adunarea ce se
va întruni la o a doua convocare poate să
delibereze asupra punctelor de pe ordinea
de zi a celei dintâi adunări, indiferent de
cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritarea voturilor exprimate”.
„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din
numărul total de drepturi de vot, iar la
convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din
numărul total de drepturi de vot”.
În caz de neîntrunire a cvorumului necesar conform legii se convoacă AGOE
pentru data de 12 iunie 2018, ora 14.00,
cu aceeaşi ordine de zi şi în acelaşi loc.
Preşedinte C.A.
Popa Antin
(310)

 Repar rolete, execut plase de
ţânţari, jaluzele. Tel. 0730/2422-28. (T.2822)
 Meşter repar acoperişuri.
Montez ţiglă ceramică şi Lindab. Tel. 0735/03-45-21.
 EXECUT FORAJ PUŢ APĂ.
TEL. 0722/82-28-04. (2064)
 Transport nisip, pietriş, balastru, pământ, pământ de gazon, moloz, etc. Tel. 0740/4516-15. (1458)

ANGAJĂRI
 Angajez băieţi tineri pentru
depozit legume-fructe, în piaţă
pe centură. Tel. 0744/15-6684. (2800)
CONVOCARE
Consiliul de Administraţie al S.C.
REPCON S.A. Oradea, str. Atelierelor, nr. 14, jud. Bihor, înregistrată la O.R.C. Bihor J05/3143/2017,
CUI 4755150, în temeiul art. 117
din Legea nr. 31/1990 republicată,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de
11.06.2018, ora 12.00, la sediul societăţii cu următoarea:
ORDINEA DE ZI
 Actualizarea structurii componenţei şi membrilor Consiliului de
Administraţie al S.C. REPCON S.A.
Oradea;
 Stabilirea şi aprobarea cuantumului remuneraţiei ﬁxe, lunare, a
membrilor Consiliului de Administraţie al societãţii;
 Stabilirea şi aprobarea limitelor generale a remuneraţiei ﬁxe şi
remuneraţiei suplimentare care pot
ﬁ acordate membrilor Consiliului de
Administratie şi directorilor.
 Actualizarea Actului constitutiv al societaţii cu noua structurã şi
membrii care vor ﬁ aleşi, cu remuneraţiile ﬁxe şi suplimentare ce pot
ﬁ acordate membrilor Consiliului de
Administratie şi directorilor.
Lista cuprinzând informaţiile cu
privire la numele, localitatea de domiciliu şi caliﬁcarea profesionalã ale
persoanelor propuse pentru funcţia
de administratori se aﬂã la dispoziţia
acţionarilor putând ﬁ consultatã şi
complectatã de aceştia.
În situaţia în care nu vor ﬁ îndeplinite condiţiile de validare la prima convocare, o a doua convocare a
A.G.O.A se stabileşte pentru data de
12.06.2018, orele 12.00 cu aceeaşi
ordine de zi.
Preşedintele Consiliului de
Administraţie: S.C. ECHO MANAGEMENT S.R.L., reprezentat
prin ing. Crăciun Liviu.
Acţionar majoritar, dr. ing.
NISTREANU MIRCEA.
(311)

 Angajăm băieţi pentru lucrări, caliﬁcaţi şi necaliﬁcaţi.
Tel. 0786/26-26-63. (T.2844)
 Angajăm fete sau băieţi
pentru producţie de ciocolată,
0259/41-92-62, 0723/30-3635. (T.2831)
 Magazin alimentar angajează recepţioner şi mezelar. Informaţii la telefon 0754/31-1205. (2848)

DIVERSE

 Caut persoană pricepută
pentru îngrijirea unei bătrâne
în scaun cu rotile. Tel. 0723/7086-59. (2846)

Direcția Social Comunitară
Bihor

invită persoanele ﬁzice și juridice
fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile
prevăzute de Legea nr. 350/2005, să
depună ofertă în scopul atribuirii
contractelor de ﬁnanțare nerambursabilă pentru activități nonproﬁt de
interes general; proiecte sociale, culturale, tipărituri, educație, cercetare,
tineret, sport și protecția mediului.
1. Autoritatea contractantă: Direcția Social Comunitară Bihor, codul ﬁscal 22048280, adresa: Str.
Parcul Traian, nr. 5, telefon/fax:
0259/432810, e-mail: dscomunitarabh@yahoo.ro.
2. Categoria serviciilor ce se vor
achiziționa – ﬁnanțarea activităților
nonproﬁt de interes general conform
Legii 350/2005.
3. Denumirea autorității contractante: - Direcția Social Comunitară Bihor.
4. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: pentru prima sesiune
este 11.06.2018, ora 15.00;
b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele - Direcția Social Comunitară Bihor, str. Parcul
Traian, nr. 5, camera nr. 5, Oradea,
județul Bihor.
Documentaţia de solicitare a ﬁnanţării va ﬁ întocmită în limba română şi se va depune în două exemplare (original şi copie).
c) Proiectele se vor putea depune
până la data de 20 a ﬁecărei luni.
d) Perioada de evaluare și de selecție a proiectelor este între 11.05.2018
– 11.06.2018.
e) Durata proiectelor privind ﬁnanțările
nerambursabile
este:
11.06.2018 – 31.12.2018.
(312)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

 Vând teren Biharia, 0744/7507-32. (2773)
 Vând loc de casă 30 ari, intravilan, în Chişirid, 0728/8942-01. (2784)

CUMPĂRĂRI

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 mai 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.

