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.

URĂRI
l Generalul de poliţie în retragere Lucian Teodor Vâlcan, din
Bucureşti, urează „La mulţi ani”
cu sănătate camaradului său
FLORIAN HERMAN, cu ocazia
zilei de naştere. (7075)

VÂNZĂRI AP. 1 CAMERĂ
l Vând apartament ultracentral, 1 cam. Tel. 0722.810.719.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
l Vând apartament 2 camere,
mobilat, parter, bloc cărămidă, Rogerius, 0739/12-69-88.
(1867)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
l Vând, schimb cu garsonieră,
casă Poşoloaca, cu livadă 43
ari. 0751/03-87-39. (6959)
l Casă Sântandrei 230 mp,
teren 600 mp, 63.000 euro,
0749/09-27-31. (7036)
l Casă 5 camere, Sântandrei,
teren 1650 mp, 74.000 euro,
0749/09-27-31. (7037)

VÂNZĂRI TERENURI
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l Vând porc de carne, crescut
bio, 10 lei/kg, Sîntandrei. Tel.
0770/91-51-82. (6970)
l Vând porci graşi, fân balotat,
lemne de foc, fag. Tel. 0771/5926-47, 0771/59-32-69. (6996)
l Vând 2 vaci, 2 viţele 7 luni,
12.000 lei, 0749/09-27-31.
(7038)
l Vând ţuică de prune, naturală, fără îndulcitori, 30 lei.
0740/27-77-61. (tv.)
l Vând în Oradea porci grași,
purcei, pui de găină de 2 kg
și de curcan de 4 kg. Tel.
0747.345.538.

PIERDERI
l S.C. Dorioana Bar Com
S.R.L., J05/1699/1994, CUI
5590859, anunţă pierderea
certificatelor constatatoare şi
anexele de la certificatul de înregistrare, eliberate de Camera de Comerţ Bihor. Le declar
nule. (7071)

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând ţuică de prune şi miez
de nucă, 0744/73-57-27. (1861)
l Vând boxpaleţi metalici. Profitaţi de ocazie! Ultimele bucăţi,
preţuri mici, multiple utilizări.
Tel. 0741/96-73-78. (7025)
l Vând avantajos 2 seturi de
mobilier, stare foarte bună,
maro şi albastru. Preţ negociabil. Tel.: 0742/53-73-00.

PRESTĂRI SERVICII
l Reparaţii acoperişuri, construcţii sau de urgenţă, montaj
tablă, reducere 20%. 0731/2637-67. (1879)

l Vând Dacia Logan din 2007,
motor 1,4 , benzină +GPL. Preţ
convenabil. Tel: 0745/904.839.

CUMPĂR AUTO
l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni. Tel. 0746/5120-57. (6997)

VÂNZĂRI ANIMALE
l Vând porci. Tel. 0743/10-9444. (6958)

40 euro/tură. Tel. 0745/21-3723. (1858)
l

Angajăm

brutar,

salar

3500 lei, net, 0774/69-35-59.
(7049)
l Angajăm vânzătoare maga-

l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0756/54-83-18 (T.1850)

zin produse panificaţie-cofe-

l Renovez acoperişuri, faţade,
dulgherie, izolaţii, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparaţii,
0741/38-19-59. (1863)

Companie

l Toaletez şi stropesc pomi.
Tel. 0744/17-53-38. (T. 6363)
l Zugrăvit podele laminate.
Seriozitate maximă, 0771/5227-41. (1872)
l Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0745/22-43-73. (7029)

MATRIMONIALE

l Pensionar, 64/174/74, nefumător, caut prietenă siluetă,
maxim 60 ani, 0359/42-33-11.
(T.6971)
l Simpatică ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T. 6663)

ANGAJĂRI

l Caut manichiuristă în salon
cu clientelă, situat pe str. Fagului. Tel. 0724/71-92-00. (1857)

tărie-patiserie, salar 2000 lei,
net, 0774/69-35-59. (7048)

angajează

m bucătar
și ajutor bucătar,
muncă în echipă
și salariu motivant.
Informații la tel. 0742/848.599.

Companie
angajează
m recepționere,
muncă în echipă,
salariu motivant.
Informații la tel. 0722/326.091.

Vă aşteptăm şi în centru!

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.

l Magazin de gresie și faianță
din Oradea angajează vânzătoare. Se oferă salariu motivant
și bonuri de masă. Informații la
tel. 0744/913.400.
l Caut cameristă, ajutor în bucătărie și ospătară pentru Băile
Felix. Tel. 0744/573.725.

S.C. COMALIMENT S.A.,
Sediul: Oradea, str. D. Cantemir, nr. 29, bl. C29, CUI 54515,
J05/155/1991
CONVOCATOR
Administratorul unic al S.C.
COMALIMENT S.A., în conformitate cu prevederile Legii 31/1990
republicată şi ale actului constitutiv
al societăţii, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor,
care va avea loc la Oradea, Piaţa
Cetăţii, nr. 18, jud. Bihor în data de
17.12.2018, ora 10.00 cu următoarea
ordine de zi:
1. Prelungirea duratei mandatului administratorului societăţii în
scopul actualizării informaţiilor
necesare pentru instituţiile bancare,
conform normelor B.N.R. (Regulamentul nr. 9/2008).
Data de referinţă pentru acţionarii
îndreptăţiţi sa fie înştiinţaţi şi sa voteze în cadrul adunării generale este
data de 29.11.2018.
În cazul în care cvorumul de
şedinţă nu va fi întrunit în data de
17.12.2018, se convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor pe
data de 18.12.2018, la aceeaşi adresă, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine
de zi.  
Începând cu data convocării 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 telefon
0259/418-560.
Acţionarii persoane fizice pot
participa la adunarea generală a 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 convocării. Procurile speciale vor fi depuse/transmise
la sediul societăţii până la data de
15.12.2018, procurile depuse după
această dată nu vor fi luate în considerare. Acţionarii persoane juridice
pot participa la adunarea generală a
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.
(846)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 20 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

VÂNZĂRI AUTO
l Vând Skoda Octavia, an
2003, diesel, 1700 euro, negociabil. 0740/27-77-61. (tv.)

ristă la salon pe str. Sovata,

AFACERI

CHIRII

l Vând 2 cauciucuri de iarnă,
semiuzate 185/65/15, 0768/5446-26. (6969)

l Executăm lucrări de construcţii de la A la Z, cu garanţie, acoperişuri, reparaţii, izolaţii interior, finisaje, jgheaburi,
burlane, 10 % reducere. Tel.
0765/24-17-70. (1851)

l Caut coafeză și manichiu-

l Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.4506)

l Vând teren intravilan, 42 ari,
FS 30 m, Calea Sântandreiului.
Tel. 0763.622.862.

VÂNZĂRI PIESE AUTO

l Repar rolete, plase de ţânţari, jaluzele şi execut. Tel.
0745/57-73-90. (T.6967)

CUMPĂRĂRI

l Hornar, coşar, renovez coşuri, curăţ teracote, centrale,
am material, 0744/11-71-11. (T.
6296)

l Închiriez casă Nufărul,
0722/73-53-80. (7023)

l Meşter repar acoperişuri ţiglă ceramică, lindab, dulgherie,
preţuri mici, 0759/41-56-30.
(6677)

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 decembrie 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.

