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În atenţia cititorilor
din Salonta!

l Vând ţuică prune curată, la
preţ convenabil. Tel. 0745/0901-86. (T.9388)

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.

l Vând ieftin televizor Sony
color în funcţionabil, butelie
aragaz 5 litri, aparat foto mărit
şi aparat masaj Ulticare LT 99.
Tel. 0359/40-71-72. (9788)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
l Vând apartament 2 camere,
zona gară, preţ 50.900 euro.
Tel. 0745/11-89-28. (T. 9627)
l Vând apartament 2 camere,
în zona gării. Tel. 0751/60-4371. (9791)

CUMPĂR DIVERSE
l Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.8856)
l Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.
l Cumpăr Maria Treben „Bolile
Copiilor”, pandantiv aur catolic
ceramică pictată, 0774/64-0076. (T.9622)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
l Apartament 3 camere, transformat spaţiu comercial, parter,
Nufărul, negociabil. 0772/0856-12. (T.9406)
l Vând apartament îmbunătăţit, transformat din 4 în 3 camere, B-dul Dacia, nr. 25, bloc U
5. Tel. 0722/64-75-31, 0359/1715-81. (9787)

PRESTĂRI SERVICII
l Renovez acoperişuri, faţade,
dulgherie, izolaţii, jgheaburi, terase, vopsitorii, deplasare, reparaţii. 0759/11-96-64. (2225)
l Vine Paştele! Repar sau instalez aragaze vechi şi noi. Tel.
0771/48-40-76. (tv)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren 3850 mp, Oradea,
str. Izvorului-capăt, 0730/0182-73. (tv)

ÎNCHIRIERI SPAŢII
l Dau în chirie depozit (hală)
200 mp cu apă, curent, internet, situat în sat Mizieş nr. 106.
Tel. 0784/73-61-61. (tv)

CUMPĂR AUTO

ANGAJĂRI
l Tâmplărie angajează muncitori. Tel. 0728/26-70-09. (9438)
l Caut instalator pentru încălzire centrala în Oradea. Telefon
0770/14-04-61.
l Căutăm femei pentru muncă în Italia, în agricultură.
Salariu 1200-1600 euro. Tel.
393480049612. (tv)
l Angajez femeie pentru menaj. 0721/67-05-17. (tv)

Companie

l Cumpăr auto pentru Programul Rabla. Ofer transport, radiere. 0744/58-17-76, 0740/5204-64. (8912)

grași.

femeie de serviciu
pentru birouri, salariu

VÂNZĂRI ANIMALE
l Vând porci
0747.345.538.

angajează

Tel.

motivant, program de lucru
luni-vineri.
Informații la tel:  

l Vând familii de albine şi
mătci. Tel. 0259/47-62-95. (T.
9628)

0722/23-14-37.     (1162)

PIERDERI
l Pongor Boglarka Krisztina
P.F.A., pierdut certificat înregistrare O.R.C., F5/1883/2015. Îl
declar nul. (9782)
l Pierdut certificat constatator
pentru sediu, pentru Begher
Ioan maestru bucătar-ospătar
P.F.A. cu F5/1088/2009. Îl declar nul. (9790)

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând pălincă de struguri, calitate, 52 grade, 25 lei, 0770/1612-82. (tv)
l De vânzare vin alb şi roşu,
din Valea Ierului. Tel. 0745/4519-89. (9168)

CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al
ANOTIMP CASA DE PRESĂ ŞI
EDITURĂ S.A. , cu sediul în Oradea, str. Emanuil Gojdu, nr. 3, judeţul Bihor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,
şi a Actului Constitutiv al Societăţii,
convoacă pentru data 24.05.2019,
ora 11.00, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor și Adunarea Generală Extraordinară pentru data de
24.05.2019, ora 11.30 care vor avea
loc la sediul societăţii din Oradea,
str. Emanuil Gojdu, nr. 3, jud. Bihor,  
cu  următoarea ordine de zi:
Pentru AGA Ordinară:
1. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie pentru anul 2018, raport întocmit
pe baza bilanţului la 31.12.2018 şi
descărcarea de gestiune a Administratorilor, pentru exerciţiul financiar
al anului 2018.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru
anul 2018.
3. Prezentarea și aprobarea bilanţului, a contului de profit şi pierderi
şi a anexelor aferente bilanţului pentru anul 2018.
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2019.
5. Alegerea/Realegerea Comisiei
de Cenzori pentru un mandat de 3
ani și stabilirea indemnizației.                
Pentru AGA Extraordinară:
1. Radierea punctului de lucru din
loc Oradea, strada Patriotilor, nr 4,
jud. Bihor.
2. Înființarea unui punct de lucru
în Oradea, str.Teatrului, nr. 6, ap.12,
jud. Bihor.
În cazul în care condiţiile de cvorum şi de majoritate necesare pentru
luarea hotărârilor nu vor fi întrunite
în prima zi de convocare, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor și Adunarea Generală
Extraordinară pentru data de 27 mai
2019, la aceeași adresă,  la aceelași
ore şi cu aceeaşi ordine de zi.
Data de referinţă pentru acţionarii
îndreptăţiți să fie înştiinţaţi şi să voteze în cadrul adunării generale este
de 15 .05.2019.
Documentele şi materialele informative referitoare la ordinea de zi
se pot consulta şi/sau procura de la
sediul societăţii.
Procurile speciale vor fi depuse/
transmise în original, la sediul societăţii până la data de 22.05.2019,
ora 11.00 și 11.30. După această dată
şi oră, procurile nu vor mai fi luate
în considerare.
Informaţii suplimentare se pot
obține de la sediul societăţii.
Consiliul de administraţie

S.C. CONSTRUCT
SCUT S.R.L.
angajează:

* un şofer categoria
C+E;
* un escavatorist;
* 2 mecanici auto.
Tel. 0756/60-60-58.
(1187)

Intreprindere Individuală
DEMETER CĂLIN-ETA
RAIFEN
angajează:
* 2 vulcanizatori;
* 2 spălători auto;
* 2 muncitori agricultură;
* 1 procesator fructe.
Tel. 0749/81-39-53.
(1186)

S.C. TRAMECO S.A.

anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul: „Înfiinţarea unei treceri la
nivel provizoriu, km 671+455 CFR
pe linia CF 400 Episcopia BihorHalmeu, între staţiile Biharia-Diosig, amenajată cu dale din beton
armat” propus a fi amplasat în
Biharia.
Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consulate la sediul
autorităţii competente pentru protecţia mediului BIHOR, B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea şi la sediul
S.C. Trameco S.A., în zilele de
luni-vineri, între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor, Oradea, Bdul Dacia, nr. 25/A.               (1184)

ASOCIAŢIA
URBARIAŞILOR DIN
SATUL CHIŞIRID
anunţă Adunarea Generală,
în data de 25 aprilie, ora 17.00,
la Şcoala din Chişirid.     (1183)

S.C. TRANSGEX S.A.
cu sediul în ORADEA, str.
Vasile Alecsandri, nr. 2,
titularul licenţei de  concesiune Nr. 4089/2003 şi  5502/2004
pentru activitatea de exploatare
ape geotermale, din perimetrul
BEIUŞ, emise de ANRM Bucureşti
Anunţă publicul interesat intenţia de depunere a documentaţiei de obţinere a autorizaţilor
de mediu, pentru cod CAEN  
3530/4030 activitatea de   producţie şi distribuţie a   energiei termice, extrase prin sonda
3001 şi 3003 Beiuş - în scopul
valorificării energiei termice,
la activităţile desfăşurate la
centralele termice:
1. CT 1  Aurel Vlaicu
2. CT  2 Aleea Padişului
3. CT 3 Andrei Şaguna
4. CT4  Aleea Moţilor
Eventualele sugestii şi observaţii se vor depune în scris,  la   
AGENŢIA DE PROTECŢIE
A MEDIULUI ORADEA   –
Oradea  
B-dul DACIA, nr. 25/A, cod
410464, tel/fax. 444590, e-mail
apm@apmbh.ro, în termen de
15 zile de la apariţia prezentului anunţ.                                (1180)
S.C. TRANSGEX S.A.
cu sediul în ORADEA, str.
VASILE ALECSANDRI, nr. 2
Titular al   LICENŢELOR DE
EXPLOATARE A APELOR GEOTERMALE   DIN PERIMETRELE: CIGHID, CHIŞLAZ,
MĂDĂRAS şi LIVADA emise  de
ANRM Bucureşti, anunţă publicul
interesat că a depus la A.P.M. Bihor – Oradea documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiilor
de mediu pentru   activitatea de
exploatare a apelor geotermale din
perimetrele:  
CIGHID, sonda 4699
CHIŞLAZ, sonda 4014
LIVADA, sonda 507
MĂDĂRAS, sonda 4777,
în scopul valorificării energiei termice a acestora, cod CAEN
3530 şi cod CAEN 0899.
Eventualele sugestii sau observaţii se vor depune în scris la
Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bihor, Bd. Dacia, nr. 25/A, Oradea, tel: 444590, fax 406588, email: apm@apmbh.ro, în termen
de 15 zile de la apariţia prezentului
anunţ.                                       (1179)

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 aprilie 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.

