12 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
Intreprindere Individuală, de pe
strada Republicii nr. 27-29, lângă CEC Salonta. Anunţurile vor
aparea în ediţia de a doua zi.

MULŢUMIRI
 Mulţumiri cadrelor medicale
ale Spitalului Clinic Municipal
„Dr. G. Curteanu”, secţia Cardiologie, et. IV-419, doamnei
dr. SĂLĂJAN ADRIANA medic
primar cardiolog şi tot personalului pe care îl conduce pentru
grija acordată în perioada spitalizării mele. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă multă sănătate
şi „La mulţi ani”. Cu respect
Ghiţă Pele. (2883)
 Recunoştinţă şi mulţumiri tuturor cadrelor medicale ale Spitalului Judeţean Oradea, acum
când se împlinesc 10 zile de la
decesul celui care a fost Niculae Mitan, internat la Gastroenterologie: domnului dr. FAUR
LUCIAN, un medic de excepţie
şi de omenie. Pentru tot ajutorul acordat domnule doctor să
vă dea bunul Dumnezeu sănătate şi noroc întregii familii la fel
şi întregului colectiv minunat cu
care lucraţi dr. OLIVIA, IOANA,
FLORICA, DEBORA. După
care la secţia ATI: dr. ŞTEFANIA, dr. FLORINA şi întregului
colectiv. Mulţumiri şi cadrelor
medicale de la urologie: dr. KOLOMBAN, dr. KARIM NACER,
asist. şefă DANA, diabetologie: dr. prof. POPA AMORIN
şi dr. LOREDANA. Cu ocazia
sărbătorilor de iarnă familia vă
doreşte tuturor SĂRBĂTORI
FERICITE şi „LA MULŢI ANI”.
Cu respect, soţia Rodica Smaranda Mitan şi copiii Nini şi Ioana. (2908)

URĂRI
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 Vând apartament ultracentral
cu o cameră. Tel. 0722/81-0719.
 Vând apartament cu 2 camere, tip X (48 m2), parter, multiple îmbunătăţiri, pe strada Pascal (lângă Piaţa Rogerius). Preţ
42.000 euro. Tel: 0752.543.447
/ 0749.553033.

 Vând 2.000 mp teren la Coada Lacului, Bihor. Tel. 0744/6294-58, 0744/76-97-32. (T.1350)
 Vând teren intravilan 600 mp,
în Cihei, aproape de centura
din Nufărul. Tel. 0723/22-15-15.
(2878)

VÂNZĂRI AP. 1-2 CAMERE

ÎNCHIRIERI

 Vând apartament 2 camere,
Rezidenţial Prima Nufărul, bloc
nou, s.u. 61 mp, mobilat complet, 48.500 euro. 0752/19-3582. (tv.)

 Închiriez apartament 3 camere, zona Dragoș Vodă. Tel.
0745/31-24-91. (T. 6161)

VÂNZĂRI AP. 4 CAMERE
 Vând apartament 4 camere,
134 mp, recent renovat, pe Bdul Magheru. Tel. 0726/25-2635. (2877)

VÂNZARE CASE ÎN ORADEA
 Vând casă zona Spitalului
Judeţean. Tel. 0787/61-35-32.
(2661)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă Totoreni cu 3.600
mp teren şi livadă. Tel. 0770/1612-82. (T. 6118)
 Vând casă în Burzuc, cu teren, pădure şi anexe. 0771/3123-17. (tv.)

VÂNZĂRI TERENURI
 Vând 15 ari loc de casă în
Podgoria şi 15 ari loc de casă,
pe str. Făcliei, 0774/62-91-45,
0770/12-34-60. (tv.)
 Vând teren Paleu, 1.547
mp total (3 parcele una lângă alta), extravilan, cuutilităţi
în zonă, posibilităţi de trecere
în intravilan, zonă construcţii
noi.0720/19-35-82. (tv.)
 Vând teren intravilan, în Tăşad, Bihor, la 20 km de Oradea, cu fundaţie casă şiutilităţi,
suprafaţă teren 1980 mp, ideal
pentru construcţie pensiune.
0720/19-35-82. (tv.)
 Vând grădină 2900 mp, Oradea, str. Podgoria nr. 116 i,
casă de lemn, curent electric şi
apă de la reţea, pomi fructiferi,
vie, căpşuni, ﬂori şi teren pentru legume. Tel. 0773/99-3953. (2834)
 Vând teren intravilan 4.320
mp, în satul Sărand, 15 km de
Oradea, toate utilităţile. Tel.
0745/82-66-35. (tv.)

 Pierdut CUI
şi certiﬁcat constatator
sediu
pentru S.C. Divaio Trans S.R.L.,
J 0 5 / 2 9 42 / 2 0 0 8 ,
24819577, eliberat de ORC Bihor.
Le declarăm nule.
(2888)

VÂNZĂRI DIVERSE

Nutrientul

achiziţionează porumb, recolta anului
2016, la bazele din localitatea Ciumeghiu şi
Palota, cu plata pe loc.
Pentru detalii sunaţi la numărul 0727/2009-39.
(1044)
S.C. Casa de Consultanţă Ţucra SRL titular al proiectului, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată,
pentru proiectul Crearea unei capacităţi de
producţie pentru fabricarea produselor cosmetice naturale, propus a ﬁ amplasat în Municipiul Beiuş, Str. Pandurilor, nr. 55. Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot ﬁ consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Bihor din Oradea,
B-dul Dacia nr. 25, în zilele de luni până joi,
între orele 8.00-16.30, precum şi la următoarea adresă de internet oﬃce@apmbh.anpm.ro
în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.
(1074)

 Nanassy Violeta, pierdut imprimate cu regim special S.C.
Asirom Vig S.A., NL 130946130965, NL 64291-64295, IC
139286-139295, IC 135022. Le
declar nule. (2884)

 Vând aparat de
masaj Ceragem,
manual, în garanţie, 0721/67-05-17.
(T.2555)
 Vând 2 tv color
54 cm, frigider mic
Zanussi. 0755/8890-31. (T.2837)
 Vând rotobil
Chicco, gratuit cărucior tripleţi tip
tir. 0721/88-61-95.
(T.2839)
 Vând gunoi de
grajd copt. Tel.
0747/55-45-15. (tv.)
 Vând 3 tuburi
de oxigen. Tel.
0 2 5 9 / 47- 6 2 - 9 5 .
(T.2773)
 Vând pălincă
struguri curată, 51
grade, 30 lei/litru.
Tel. 0770/16-12-82.
(T.6117)
 Vând aparat sudură şi robot pornire, canapea 2
persoane, set 6
scaune + masă,
butoi 50 l, sifon
inox, 10 litri, chiuvetă inox + baterie,
canistre bidon aluminiu, masă cornier, proﬁl T – 6 m.
Tel.
0770/15-2832. (2748)
 Vând maşină
de cusut compactă (nouă), 350 lei,
2 cărţi: „Ultimele
descoperiri revoluţionare din medicină”, 255 pagini,
110 lei, „Ultimele
taine ale lumii”,
336 pagini, 140 lei.
Tel. 0359/80-7019, 0770/13-40-33.
(2816)

 Filip Larisa Maria, pierdut
imprimat cu regim special S.C.
Asirom Vig S.A., IC 144092. Il
declar nulă. (2885)

 Vând televioare Sony diagonala 70 cm, Phillips 50 cm,
aragaz Metalica 4 ochiuri. Tel.
0745/65-21-83. (2893)

 Închiriez apartament 1 cameră, bucătărie, baie (Rogerius).
Tel. 0728/05-70-50. (T.6063)

VÂNZĂRI PIESE AUTO
 Vând piese auto pentru Citroen BX 19, pompă injecţie,
electromotor, disc ambreiaj cu
placă de presiune, faruri faţă,
stopuri spate, capotă faţă/spate, bord complet. Tel. 0748/1380-40. (2824)

VÂNZĂRI UTILAJE
 Vând tractor U650, în stare de funcţionare. Telefon:
0742/18-01-35. (sms)

VÂNZĂRI ANIMALE
 Vând 2 porci graşi, 150-200
kg. Tel. 0259/43-09-40. (2789)
 Vând porci graşi în Săcădat
399. Tel. 0756/51-29-48. (T.
2594)
 Vând 2 viţele Belga, în Hidişelu de Sus. Tel. 0755/90-6857. (2815)

PIERDERI
 Pierdut carnet și legitimație
de student pe numele Negrău
Vlad, eliberate de Universitatea din Oradea, Facultatea de
Științe Economice. Le declar
nule. (6163)

RNP Romsilva Administraţia Parcului
Natural Apuseni RA, cu sediul în loc Sudrigiu, nr. 136, jud Bihor, organizează în data de
13.12.2016 ora 10.00, la sediul său, examen/
concurs pentru ocuparea unui post vacant de
agent de teren/ranger, pe perioadă nedeterminată.
Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare se pot obţine la sediul APN
Apuseni, la telefon 0372/70-22-42 sau pe
www.parcapuseni.ro.
(1075)

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al SC CESAL SA,
cu sediul în Oradea, Calea Borșului nr. 31C, reprezentat de președinte ing. Roucaciu Domnica,
în baza prevederilor actului constitutiv și a Legii
31/1990, convoacă Adunarea generală ordinară a
acționarilor (AGOA), la sediul societății, în data
de 10.01.2017 orele 10.00 cu următoarea ordine
de zi:
Rezilierea contractului cu auditorul ﬁnanciar extern PWC și numirea unui nou auditor ﬁnanciar, pe
baza propunerilor Consiliului de Administrație.
În cazul în care nu se va întruni cvorumul pentru
AGOA la aceasta dată, se convoacă a doua ședință
AGOA cu aceeași ordine de zi în data de 11.01.2017
orele 10,00 la sediul societății.
Pot participa la adunarea generală acționarii
înscriși în registrul acționarilor ținut la Registrul
Miorița SA, la data de 05.01.2017, urmând ca dreptul de vot sa ﬁe conform participării la capital la
data respectivă.
Președinte CA al CESAL SA
Ing. Roucaciu Domnica
(1077)

 Vând pian vienez vechi,
masiv, decorativ, funcţionabil,
acordabil. Tel. 0772/12-55-96.
(tv.)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 10 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

 Azi când împlinești frumoasa vârstă de 65 de ani, dragul
nostru soț, tată și bunic, AUREL POPA, îți dorim multă sănătate și bucurii alături de cei
dragi. La mulți ani! Soția Iuliana, ﬁica Aura și nepotul Andrei.
(6162)
 De Sfântul Andrei, îi dorim ﬁului nostru Andrei Jurmuţ multă
sănătate, fericire şi tradiţionalul
„La mulţi ani!”. Mama Florentina din Italia, tata Dragoş
Paciotti şi bunicul de la Căbeşti.

Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări,
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l
publici în luna decembrie în cotidianul „Crişana”.


Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
10 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
care tu le alegi.

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.

