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.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
l Vând apartament 2 camere, PB, et. II, Rogerius. Tel.
0771/04-57-50. (tv.)
l Vând apartament cu 2 camere, ultracentral, pe str. Simion
Bărnuțiu. Tel. 0744/78-80-16.
(T. 2102)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
l Vând apartament PC, 3 camere, dublă orientare, două
balcoane,
0756/03-51-71.
(T.8474)
l Vând apartament 3 camere,
transformat spaţiu comercial, parter, Nufărul, negociabil.
0772/08-56-12. (T.8176)
l Vând apartament 3 camere,
în Nufărul. Tel. 0771/29-52-57.
(tv.)

VÂNZARE CASĂ ORADEA
l De vânzare casă la curte, str.
Traian Moşoiu nr. 11, ap. 6. Tel.
0771/35-10-95. (tv)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEȚ
l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
l Vând casă şi teren 0,75 hectare, în satul Topeşti, comuna
Drăgeşti, distanţă 30 km de
Oradea. Tel. 0747/42-26-88.
(2078)

VÂNZĂRI TERENURI
l Chirie, posibilitate cumpărare teren 11.500 mp, Velenţa,
str. Rampei, 0771/10-47-88.
(8477)
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l Dau în arendă grădină cu
vie, în Oradea. Tel. 0259/4739-86. (tv)

VÂNZĂRI AUTO

l Vând Skoda Octavia, an
2003, diesel, 1700 euro,
0740/27-77-61. (tv.)
l Vând Renault Trafic, Peugeot
307 la preţ de rabla. 0741/6042-20. (tv)

CUMPĂR AUTO

l Cumpăr maşini, remorci sau
orice autoturism. Tel. 0771/3294-10. (8054)

VÂNZĂRI PIESE AUTO

l Vând bobină inducţie pentru
Peugeot 206, motor 1,4 benzină. 0740/27-77-61. (tv.)

CUMPĂR ANIMALE

l Cumpăr oi fătate cu miei. Tel.
0742/19-09-18. (8547)

PIERDERI

l Pierdut certificat de înregistrare pentru S.C. Pensiunea
Banat S.R.L., Băile Felix nr.
63G, jud. Bihor, având CUI
18442781. Îl declar nul. (8553)

CITAŢII

l Se citează pârâtul Sebestyen Alexandru, la judecătoria Ora
dea, pentru 22 februarie
2019, ora 08.30, în doasar nr.
21495/271/2014, reclamanți Marsan Eugen și alții.

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând gunoi de oi în Oradea.
Tel: 0747/345.538.
l Vând cositoare pe benzină ALKO BC 125, stare foarte
bună, covată veche din lemn
1,20x0,40 şi covată 0,90x0,35,
stare bună. Tel. 0723/23-71-16.
(tv.)

l Vând circular electric ptr.
tăiat lemne de foc și despicat,
1.250 lei. 0752/95-03-85. (T.
2106)

l Angajăm cofetar, ajutor co-

l Producătoare de huse pen-

fetar-patiser, ajutor patiser. Sa-

tru canapele angajează cu-

larizare foarte bună, cu decon-

sătoare /cusători cu sau fără

l Vând fân vrac, 1 tonă. Loc.
Hotar 288. Tel. 0720/36-24-17.
(8537)

tare transport, 0774/69-35-59.

l Vând fân balotat, lemne de
fag, pălincă. Tel. 0771/59-2647, 0771/59-32-69. (8549)
l Vând pălincă din struguri, 30
lei şi serviciu de masă de 12
persoane, porţelan Alba Iulia,
300 lei. Tel. 0771/48-45-43.
(8552)

CUMPĂR DIVERSE

l Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.7176)

PRESTĂRI SERVICII

l Renovări, zugrăveli, tencuieli, acoperişuri, termoizolaţii,
curăţat coşuri fum, mici reparaţii. 0744/11-71-11. (tv)
l Meseriaş, execut toate tipurile de lucrări în construcţii. Tel.
0745/90-17-57. (8423)
l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi, terase, vopsitorii, deplasare, reparații,
0759/11-96-64. (T.2066)
l Repar rolete, execut plase de
ţânţari, jaluzele, 0745/57-7390. (8538)

ANGAJĂRI

l Angajăm brutari şi muncitori
necalificaţi. Salarizare foarte
bună, 0774/69-35-59. (8547)

(8548)

angajează
CAMERISTĂ,
muncă în echipă, salariu
motivant.
Informaţii la tel. 0722/32(973)

S.C. GALERAS
CAFFEE SHOP S.R.L.

cu sediul în Oradea, Piaţa Unirii, nr. 6, ap. 5, jud Bihor, identificată prin C.U.I. 40547164,
J5/445/2019 angajează:
r 1 director societate comercială, cod COR 112004.
Selecția se face pe baza C.V.urilor depuse până la 25.02.2019.
Contact: 0753/49-25-31.
(980)
Composesoratul Urbarial
Pădurea Verde Marghita
comunică membrilor săi o rectificare în textul anunţului nr.
971 din 14 februarie 2019 şi anume: „În caz de nerealizare a cvorumului necesar, adunarea se va
ţine pe data la 09 martie 2019, în
acelaşi loc şi oră.
(983)

Vă aşteptăm şi în centru!

l Vând calculator, boxe, monitor, tastatură, mouse, 300 lei.
Tel. 0752/11-90-66. (T.8509)
l Vând pălincă struguri, naturală, 52 grade, calitate superioară, 30 lei. 0770/16-12-82. (tv)
l Vând mere pentru borhot din
Ferma Paleu. Tel. 0744/78-8016. (T. 2103)
l Vând schelet metalic zincat,
11 bucăți 314x298 cm, 660 lei/
buc. 0752/95-03-85. (T. 2105)

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 09.00 18.00, vineri între orele 09.00-16.00, şi duminica, între orele
16.00-18.00.

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 februarie 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.

lefon : 0770 115 222 sau 0741
420 796.

COMPANIE

60-91.

experiență. Pentru detalii te-

Notificări de deschidere procedura
prevăzută de L. 85/14, cu termene limită pentru depunerea declaraţiilor de
creanţă: COSTUME TRAND S.R.L.,
C.U.I. 36335732, dosar 244/111/19, termen: 26.03.19, NITROMET S.R.L.,
C.U.I. 36059157, dosar 28/111/19, termen:
04.03.19, ORPLASTIC S.R.L., C.U.I.
17314466, dosar 2333/111/2018, termen:
31.12.18. Cererile de creanţă se vor depune
la Tribunal în 2 exemplare cu documentele
justificative.
(984)

CONVOCATOR

Administratorul Unic al S.C. FIBRATEX S.A., cu sediul social în com.
Sântandrei, sat Palota, nr. 180, jud. Bihor, înregistrată la O.R.C. Bihor sub nr.
J05/1039/1991, C.I.F. RO 108720, convoacă Adunarea Generală Ordinară şi
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor pentru data de 25.03.2019,
ora 11.00, respectiv ora 12.00, la sediul
societăţii, pentru toţi acţionarii înscrişi în
Registrul Acţionarilor la data de referinţă
10.03.2019.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea şi aprobarea raportului
Administratorului unic privind activitatea
desfăşurată în anul 2018.
2. Prezentarea şi aprobarea raportului
Comisiei de cenzori aferent exerciţiului
financiar 2018.
3. Aprobarea situaţiilor financiare anuale: bilanţ, contul de profit şi pierdere pe
anul 2018 şi aprobarea repartizării profitului obţinut de societate în cursul anului
2018.
4. Descărcarea de gestiune a administratorului pentru exerciţiul financiar 2018.
5. Analiza şi aprobarea Bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 şi
a programului de investiţii şi modernizări
pentru anul 2019.
6. Stabilirea indemnizaţiei administratorului unic şi directorului general până la
finalul mandatului.
7. Prelungirea mandatului administratorului unic Dl. David Ferretti pentru patru ani, începând cu 01.08.2019, stabilirea
indemnizaţiei acestuia şi a nivelului asigurării de răpundere profesională.
8. Prelungirea mandatului directorului general d-na Mateşan Floare pentru
un mandat de   patru ani, începând cu
01.08.2019, stabilirea indemnizaţiei acestuia şi a nivelului asigurării de răspundere
profesională.
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor va avea următoarea ordine
de zi:
1. Aprobarea schimbării obiectului
principal de activitate din 1394 - Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
în 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate,
aprobarea completării în mod corespunzător a Art. 5 din Actul Constitutiv, adoptarea Actului Constitutiv actualizat.
2. Aprobarea contractării unui credit
în valoare de până la 600.000 euro pentru
construcţia de drumuri şi căi de acces în
incinta societăţii, cu constituirea în garanţie a  unor active ale societăţii în limitele
solicitării băncii şi mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea acestor demersuri cu banca.   
Începând cu data publicării convocării,
documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a ambelor şedinţe se
pot consulta şi procura de la sediul societăţii. Reprezentarea acţionarilor se poate
face şi prin alte persoane decât acţionarii,
pe bază de procuri speciale. Formularele
de procuri speciale se pot ridica zilnic
până la ora 14.00 de la sediul societăţii şi
se vor depune la sediul societăţii până la
data de 22.03.2019, ora 11.00.
În cazul în care la prima convocare nu
vor fi întrunite condiţiile de prezenţă, a
doua convocare, pentru ambele şedinţe, se
face pentru data de 26.03.2019, în acelaşi
loc, aceleaşi ore şi cu aceeaşi ordine de zi.
Administrator unic, Ferretti David
(975)

