16 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.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

 Vând apartament 2 camere,
X mare, parter, Nufărul, renovat,
preţ 39.900 euro. Tel. 0766/6671-82. (1150)

CUMPĂR AP. 2 CAMERĂ

 P.f. cumpăr apartament 2 camere, confort I, etaj I, sau parter, Rogerius, Decebal, Alcatel.
Tel. 0771/48-40-21. (T. 968)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

 Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
 Vând/schimb casă 5 camere,
baie, bucătărie, la cheie, Budureasa. 0770/50-08-23. (tv.)

VÂNZĂRI TERENURI

 Vând loc de casă Podgoria 242 E, 2200 mp, utilităţi,
0744/47-20-65. (1003)
 Vând teren arabil 2,5 ha, la 18
km de Oradea. Tel. 0755/81-4060. (T. 1122)
 Vând teren intravilan în Sîntandrei, front 12,5 m, suprafaţă
1325 mp, ideal pentru construcţie casă, preţ negociabil. Tel.
0259/46-87-35, 0359/18-88-69,
0720/54-58-33. (105)

ÎNCHIRIERI

 Dau în chirie casă 2 camere,
bucătărie, auto. Tel. 0259/4164-92, 0787/89-92-57. (T. 1164)
 Închiriez/vând spaţiu comercial lângă statuia Cantemir,
54+15 mp. 0755/15-22-91. (T.
1080)
 Închiriez apartament 3 camere, zona Dragoș Vodă. Tel.
0745/31-24-91. (143)

VÂNZĂRI AUTO

 Vând Solenza D, 2004, dubă
Fiat Ducato, 2000, Vento D,
Ford Focus, 2002. Tel. 0744/1171-11. (T. 986)
 Vând convenabil autoturism
pentru programul Rabla. Tel.
0749/80-68-56,
0771/04-9484. (tv.)

PIERDERI

 Padoure Ivan Valerianovitch
anunţă pierderea atestatelor
ADR şi transport marfă eliberate de A.R.R. Bihor. Le declar
nule. (1185)
 Pierdut certiﬁcat de înregistrare şi certiﬁcat constatator
al S.C. EXPERT LUP S.R.L.,
J5/2264/2006, C.U.I. 19168634.
Le declar nule.
 Pierdut certiﬁcat de înregistrare şi certiﬁcate constatatoare privind autorizarea sediului
şi a activităţilor ambulante,
pentru S.C. Edil Proﬁ S.R.L.,
având J05/2958/2007, CIF RO
22609097, eliberate de O.R.C.
Bihor. Le declar nule. (1145)

Joi, 9 februarie 2017

CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al S.C. TURISM FELIX S.A., BĂILE FELIX, având J05/132/1991, CUI RO 108526, în conformitate cu Legea
nr. 31/1990 republicată în 2004, cu completările şi modiﬁcările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M./A.S.F. şi dispoziţiile
Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor în data de 30.03.2017, ora 10.00, la sediul societăţii din Băile
Felix, str. Victoria, nr. 22, com. Sânmartin, jud. Bihor, cu următoarea ORDINE DE ZI:
1) Prezentarea, dezbaterea şi
aprobarea Raportului de gestiune
al Consiliului de Administraţie al
S.C. TURISM FELIX S.A. aferent exerciţiului ﬁnanciar 2016.
2) Prezentarea raportului auditorului ﬁnanciar cu privire la veriﬁcarea şi certiﬁcarea bilanţului
contabil şi a situaţiilor ﬁnanciare
încheiate la 31.12.2016.
3) Prezentarea, analiza şi aprobarea situaţiilor ﬁnanciare anuale
şi a raportărilor contabile anuale aferente exerciţiului ﬁnanciar
2016, repartizarea proﬁtului net
pe anul 2016, după cum urmează:
- 55% dividend brut pentru acţionari, în valoare de 2.877.666,84
lei, ce reprezintă 0,0058 lei dividend brut/acţiune
- 45% pentru reinvestire, adică
2.310.755,02 lei
4) Descărcarea de gestiune a
administratorilor pentru exerciţiul ﬁnanciar 2016.
5)
Aprobarea
datei
de
31.08.2017 ca data de înregistrare
pentru identiﬁcarea acţionarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor, respectiv
30.08.2017 ca exdate şi 20.09.2017
ca data plăţii.
La şedinţă pot participa şi vota
numai acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor societăţii la data de 03.03.2017, stabilită
ca data de referinţă.
Capitalul social al EMITENTULUI este format din
496.149.456 acţiuni nominative,
ﬁecare acţiune dând dreptul la un
vot în cadrul adunării generale a
acţionarior.
Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin
5% din capitalul social, au dreptul:
(i) de a introduce puncte pe

ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca ﬁecare punct
să ﬁe însoţit de o justiﬁcare sau
de un proiect de hotărâre propus
spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de
22.02.2017.
(ii) de a prezenta proiecte de
hotărâre pentru punctele incluse
sau propuse spre a ﬁ incluse pe
ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu in data de
22.02.2017.
Fiecare acţionar are dreptul să
adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate
răspunde inclusiv prin postarea
răspunsului pe website-ul acesteia, la secţiunea ,,Întrebări frecvente”.
Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să
trimită materialele/ întrebările în
scris, în plicuri închise, însoţite
de copii ale actelor de identitate,
buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor ﬁzice, respectiv
certiﬁcat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum
şi copia actului care dovedeşte
calitatea de reprezentant legal al
acestora, la sediul societăţii, cu
menţiunea scrisă clar, cu majuscule.

 Pierdut certiﬁcat de înregistrare ﬁscală 7697674, atribuit
din data de 13.09.1995, aparţinând Asociaţiei de locatari nr.
174. Îl declar nul. (1139)

 Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti ţesute. Tel. 0359/4356-61. (tv)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând femelă Teckel, foarte bună în curte la pază. Tel.
0771/44-37-13. (132)

 Vând topitor ceară, lăzi,
bidoane colectoare, polen. Tel.
0755/15-22-91. (T.1079)
 Vând 2 maşini de cusut Singer, din care 1 industrială. Tel.
0359/43-36-82. (T.130)
 Producător vindem ouă de
prepeliţă. Tel. 0740/91-92-06.
(T.1097)
 Vând seminţe de castravete amar-insulină vegetală. Tel.
0771/44-37-13. (133)
 Vând rafturi, cântar, feliator,
mulgătoare, baloţi de fân. Tel.
0755/81-40-60. (T. 1121)
 Vând mobilă, covoare, cuverturi, masă nouă bucătărie+4
tabureţi, cafetiere espresso şi
ﬁltru, călcătoare electrice noi,
masă călcat nouă, rame tablouri, grătar tip valiză, corturi,
aragaz portabil. 0765/66-8586. (1065)

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de
30.03.2017,
Documentele, materialele informative, buletinul de vot prin
corespondenţă şi proiectele de
hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi se pot consulta pe
site-ul societăţii - www.felixspa.
com şi/sau de la sediul societăţii,
începând cu data de 28.02.2017 în

VÂNZĂRI ANIMALE

CUMPĂR DIVERSE

 Achiziţionez tablouri, poţelanuri, mobilier, ceasuri. 0743/7581-64. (3337)
 Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-8306. (T. 963)

PRESTĂRI SERVICII

 Meseriaş execut toate tipurile de lucrări în construcţii.
0745/90-17-57. (T.1128)
 Hornar, curăţ coşuri, teracote, reparaţii acoperiş, am
ţiglă Leu, tencuieli, zugrăveli,
0747/91-21-87. (T.1038)
 Repar rolete, toate tipurile,
execut jaluzele, plase ţânţari.
Tel. 0745/57-73-90. (T.893)

zilele lucrătoare între orele 9.00 –
15.00.
Acţionarii înregistraţi la data
de referinţă pot participa şi vota
la adunările generale direct sau
pot ﬁ reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de
procură specială.
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă
a identităţii acestora, făcută, în
cazul acţionarilor persoane ﬁzice,
cu actul de identitate, iar în cazul
acţionarilor persoane juridice
sau acţionarilor persoane ﬁzice
reprezentate, cu împuternicirea/
procura dată persoanei ﬁzice care
le reprezintă.
Reprezentarea acţionarilor în
adunarea generală a acţionarilor
se poate face şi prin alte persoane
decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale,
procura generală va putea ﬁ acordată de către acţionari doar unui
intermediar deﬁnit conform art. 2
alin.1 pct.14 din L. 297/2004 sau
unui avocat.
Formularele de procuri speciale în limba română şi în limba
engleză se pot obţine la sediul
societăţii începând cu data de
28.02.2017 între orele 9.00 – 15.00
sau se pot descărca de pe web-site-ul societăţii. Un exemplar al
procurii speciale în limba română
sau în limba engleză se va depune/expedia la sediul societăţii sau
pe e-mailul societăţii sctfelix@
rdslink.ro până inclusiv la data de
28.03.2017 un exemplar urmând a
ﬁ pus la dispoziţia reprezentantului, pentru ca acesta să îşi poată
dovedi această calitate.
Acţionarii înregistraţi la data
de referinţă au posibilitatea de
a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin
 Reparaţii acoperişuri, jgheaburi, burlane, zugrăveli, alte
construcţii.
0743/41-84-72.
(T.1045)
 Instalator autorizat sanitare-încălzire, lucrări prin sudură.
Tel. 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.1063)
 Tund pomi, stropesc (profesionist). Tel. 0744/17-53-38. (522)
 Instalator. Tel. 0743/19-4326. (1100)
 Predau engleză (profesoară,
experienţă), eﬁcient, avantajos (examene, emigrare). Tel.
0740/14-00-90. (T.1009)

DIVERSE

 Caut femeie pentru îngrijirea
unei femei în vârstă, la ţară. Tel.
0723/21-83-44. (T.1064)

CITAȚII
Se citează pârâtul DUMBRĂVAN FLORIAN, domiciliul necunoscut, pentru data de 06.03.2017,
ora 09.00, la Judecătoria Salonta,
dosar 790/833/2015, în proces cu
Lăzău Teodor pentru partaj judiciar.
(104)

utilizarea buletinului de vot prin
corespondenţă. Buletinul de vot
în limba română şi în limba engleză poate ﬁ obţinut, începând
cu data de 28.02.2017, între orele
9.00 – 15.00 de la sediul social al
societăţii sau de pe site-ul www.
felixspa.com.
În cazul votului prin corespondenţă, buletinul de vot, completat
şi semnat, însoţit de copia de pe
actul de identitate (buletin/carte
de identitate în cazul persoanelor ﬁzice, respectiv certiﬁcat de
înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot ﬁ transmise la
sediul societăţii, până la data de
28.03.2017 ora 13.00, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar, cu
majuscule: ,,PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACŢIONARILOR DIN DATA
DE 30.03.2017”.
Buletinele de vot care nu sunt
primite până la data indicată mai
sus nu pot ﬁ luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi
majorităţii în cadrul adunării generale.
Informaţii suplimentare se
pot obţine de la sediul societăţii sau la numărul de telefon
0259/318.338 între orele 9.00 –
15.00.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate a desfăşurării şedinţei la prima convocare
adunarea generală este convocată
pentru data de 31.03.2017 cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor
acesteia.
Preşedintele Consiliului de
Administraţie,
Fercală Mihai
(102)

ANGAJĂRI

Companie angajează

instalator.
Informații la telefon: 0722/32.60.91
sau 0722/23.14.83.
 Angajăm femeie pensionară
pentru menaj la casă particulară, fără antecedente penale.
Aşteptăm oferte serioase la telefonul 0744/913.400.
 Angajăm bucătar cu experienţă pentru sală de nunţi în
Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/908.397.
 Service camioane angajează urgent mecanici auto. Tel.
0726.384.634.

