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VÂNZĂRI DIVERSE

PRESTĂRI SERVICII

 Vând saltea pulsatilă performantă, pentru diverse boli, produs englezesc, preţ negociabil.
Tel. 0741/53-03-56, 0359/4286-86. (2902)

 Centru de limbi străine organizează testări de nivel de cunoștințe
pentru diferite limbi și simulări
de examene internaționale. Tel.
0730/57-49-76.

CUMPĂR DIVERSE
 Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon.0744/12-83-06.
(T.1659)

VÂNZARE MOBILIER
 Vând birou lemn natur,
1,20x0,70, stare foarte bună,
150 lei. 0259/47-78-04. (tv.)
 Vând dormitor stil din lemn
masiv şi sufragerie formată din
3 corpuri, ambele în stare foarte bună, preţ 1300 lei/set. Tel.
0748/13-80-40. (2823)
 Vând mobilă sufragerie (4
corpuri), cu masă ovală-nuc.
0770/14-40-20. (T.2899)

S

 Instalator autorizat, sanitare,
încălzire şi lucrări prin sudură.
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T.2261)
 Tund pomi, stropesc. Vând
pomi, plantez tuia, bucsuşi.
Tel. 0744/17-53-38. (2857)
 Servicii curăţenie totală subsol-pod bloc. Asigur transportul deşeurilor. 0769/90-39-99.
(2808)
 Tencuieli, gletuiri, zugrăveli,
izolaţii cu polistiren. Seriozitate
maximă. Tel. 0754/36-35-25.
(T.5863)
 Înﬁinţări ﬁrme, P.F.A., servicii
complete de contabilitate. Tel.
0740/14-46-72. (T. 2572)
 Repar rolete, execut jaluzele,
plase de ţânţari. Tel. 0745/5773-90. (T.2803)

decese

 Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0259/41-61-62, 0745/22-43-73.
(2340)
 Cămin de bătrâni din localitatea Nucet, oferă servicii de înaltă calitate într-o clădire nouă,
dotată în conformitate cu normele în vigoare. Contact.www.
casa Nucet.ro, tel. 0745/32-0711. (6157)
 Asistentă medicală pensionară fac injecţii la domiciliul
bolnavului. Tel. 0770/51-47-74.
(tv.)

lia anunţă trecerea la cele veşnice a celui
care a fost soţ, tată, bunic şi socru,
NICOLAE WEISZ (MIKI),
fost şofer la Premagro (Mecanica).
Dumnezeu să-l primească în Împărăţia
Cerurilor! Înmormântarea are loc azi,

experienţă pentru îngrijirea a

CITAŢII

 Angajez şofer auto. Tel.
0722/32-22-21. (T. 2812)
 Angajez şofer, electrician,
ﬁnisor auto, montator-demontator piese auto. Tel. 0722/3222-21. (T. 2813)

etenul nostru, ing. Marcel Maliţa, cu un
gând de mângâiere şi sincere condolere şi tristeţe pricinuite de moartea maANA MALIŢA.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Colegii Serviciului Investiţii A.B.A. Crişuri. (2895)

 Sincere condoleanţe familiei Magă
Dumnezeu să o aibă în pază şi să-i dea
odihnă veşnică. Ing. Ioan Moisă cu familia. (2896)

cea, Ciprian, Victoria şi Teodora.

Anca şi Florin, în aceste momente grele când se despart de iubitul lor soţ, tată,
socru şi bunic

re pentru o perioadă de 2 ani.
Tel. 0755/03-01-20. (2894)

comemorări

 Tristeţe, amintiri dragi şi un

21 de ani de la trecerea în eternitate
a dragului nostru soţ şi părinte,
NICOLAE CREŢ,
din Popeşti. Dumnezeu să te odih-

 Trecerea timpului nu aduce

uitarea ci adânceşte durerea şi dorul

din suﬂetele noastre. Au trecut 7 ani
că şi străbunică,
VIORICA LUCUŞ,
a plecat la cele veşnice. Lângă ea,
se odihneşte şi dragul nostru tată,
GHEORGHE LUCUŞ

 Un sincer gând de mângâiere şi

şi dragul nostru soţ, tată şi bunic,

alinare pentru colegul nostru Marcel

Nu vă vom uita niciodată. Dum-

ŞTEFAN CRĂCIUN.

Maliţa, la dureroasa despărţire de iubi-

nezeu să vă odihnească în pace. Fii-

ta lui mamă,

ca şi soţia Florica, cu familia. (2882)
ANA MALIŢA.

Dumnezeu s-o primească în Împărăţia Sa. Personalul sediului A.B.A. Crişuri. (2897)

 Suntem alături de Florica, Ica,

masă şi posibilitate de angaja-

bunic şi străbunic,

cerea în neﬁinţă a dragei noastre mame,

ţii Florentina, Marius, Anca, Tania, Mir-

Oferim salar atractiv, cazare,

de când draga noastră mamă, buniANA MALIŢA.

şaş. Fiica Viorica, ginerele Florin, nepo-

2 copii gemeni, nou-născuţi.

nească în pace. Familia. (2881)

colae, nepoţii Norbi, Diana, Nefertiti şi

29 noiembrie, ora 13.00, de la Capela Ha-

50-01.

dor nestins, acum la comemorarea a

mei dragi,

mamă, soacră, bunică şi străbunică dra-

de 83 ani. Înmormântarea are loc azi,

 Simpatică, ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.2778)

 Căutăm bonă internă cu

likowski. Soţia Emma, copiii Edit şi Ni-

ANA HERING,

MATRIMONIALE

 Bărbat, 66 ani, studii liceale
caută loc de muncă, 4 h. Tel.
0743/99-71-00. (tv)

 Suntem alături de colegul şi pri-

nora Tunde.

DIVERSE

 Eşti singur? Vino la un Revelion de neuitat în Băile Felix
împreună cu Clubul Oamenilor
Singuri. Tel. 0741/04-66-21.
(T.2775)

 Domn, 47, credincios, caut
domnişoară/doamnă
pentru
prietenie/căsătorie. 0740/4873-77. (T.2835)

liţa, la despărţirea de cea care le-a fost

soacre, bunici şi străbunici

dea angajează lucrători depo-

 Angajez bucătar cu experienţă pentru sală de nunţi în
Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/160.945.

zit. Relaţii la telefon 0725/35-

29 noiembrie, ora 11.00, la Cimitirul Ru-

 Cu durere în suﬂete anunţăm tre-

 Depozit farmaceutic din Ora-

 Caut îngrijitor de animale la
fermă. Telefon: 0747/345.538.

ANGAJĂRI

anţe, în aceste momente de mare dure-

 Cu adâncă durere în suﬂet fami-

ANGAJĂM URGENT
PENTRU GERMANIA
Îngrijire vârstnici. Bonusuri
speciale de sărbători. Salariu atractiv plus bonus suplimentar până la
200 euro!
Plecări rapide, perioade ﬂexibile, contract legal, organizarea călătoriei.
Fără comisioane.
Sună acum la 0357 63 00 16!
Se cere limba germană conversațional.

 Cu nespusă durere în suﬂete
anunţăm încetarea din viaţă al dragului
nostru soţ, tată şi bunic,

 Mereu prezent în gânduri-

le noastre, îți aducem un omagiu de
prețuire la împlinirea unui an de la
plecarea ta la cele veșnice, dragul
nostru soț, tată și bunic
ALEXANDRU BICA,

din Lugașul de Jos. Dumnezeu săți dea odihnă veșnică, între aleșii

LEONTIN.

MIHAI GORGAN.

Bunul Dumnezeu să-l odihnească în

Dumnezeu să-l odihnească în pace şi

pace. Fratele Ionica, cumnata Dorica şi

să-i dea liniştea binemeritată. Soţia şi co-

ca Marinela și nepoții dragi Alexan-

nepoata Ramona. (2906)

piii.

dru și Mădălina.

săi. În veci îndurerați: soția Maria, ﬁul Sandu, cu nora Dorina, ﬁi-

 Ungureanu Victor este citat
la Judecătoria Oradea, camera
64, în data de 15.12.2016, ora
8.30, în calitate de pârât în proces cu Bobric Ştefan, în dosar
nr. 10981/271/2016, având ca
obiect anulare act. (2901)

CA 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 art. 117
din Legea 31/1990 a societăților comerciale
(republicată și modiﬁcată) și a hotărârii CA
nr. 26/22.11.2016, formulează prezentul
CONVOCATOR
Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de
10.01.2017 ora 10.30, iar a doua convocare
la data de 11.01.2017 la aceeași oră, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:
1. Schimbarea obiectului principal de activitate al SC CESAL SA cu activitatea prevăzută în codul CAEN - 2399 - Fabricarea altor
produse din minerale nemetalice, n.c.a;
2. Adoptarea unui Act Constitutiv actualizat cu hotărârile luate de către AGEA și
AGOA din data de 10 sau 11.01.2017, astfel:
a) Art.5 al.1: „Activitatea principală: 2399
- Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a”;
b) Art.12 lit.b: „să aleagă membrii consiliului de administrație, membrii comisiei de
cenzori sau auditorul ﬁnanciar ai societății; îi
descarcă de activitate și îi revocă”;
c) Art.20. „COMISIA DE CENZORI/AUDITORUL FINANCIAR”
d) Art. 20 al.2: „ Auditorul ﬁnanciar extern
este societatea BDO Auditors & Accountants
S.R.L., cu sediul în str. Mihai Eminescu, nr.3,
Cluj-Napoca, ROMÂNIA, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12 / 2609/2002,
cod unic de întregistrare RO15106663”.
Pot participa la adunările generale
acționarii înscriși în registrul acționarilor
ținut la Registrul Miorița SA - Cluj Napoca,
la data de 05.01.2017, urmând ca dreptul de
vot să ﬁe conform participării la capital la
data respectivă.
PREȘEDINTE CA
Ing. ROUCACIU DOMNICA
(1078)

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. 4, de luni până vineri, între orele 9.00-18.00,
şi duminica, între orele 16.00-18.00.

