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.

URĂRI
 Cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 81 ani, dorim din
tot suﬂetul scumpei noastre
surori, BOTIŞ IULIANA, multă
sănătate, fericire şi „La mulţi
ani!” Ai tăi fraţi Sarca Florica şi
Moisa Ioan cu familiile lor care
te iubesc foarte mult. (1324)
 „La mulţi ani”, sănătate, bucurii îţi dorim dragul nostru PETRICĂ COSMAN, cu ocazia
zilei de naştere. Bunul Dumnezeu să-ţi dea viaţă lungă şi frumoasă alături de noi. Familia.
(1369)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
 Vând apartament 2 camere, X mare, parter, Nufărul,
renovat, preţ 39.900 euro. Tel.
0766/66-71-82. (1150)

CUMPĂR AP. 2 CAMERE
 P.F. Cumpăr apartament 2
camere, conf. I, Rogerius, Decebal, Alcatel. Tel. 0771/48-4021. (T.1287)

VÂNZĂRI CASE ÎN ORADEA
 Vând casă pentru locuit cu
şi/sau spaţii comerciale, pivniţă mare cu boltă, uscată, fără
igrasie, cu încălzire pe lemne,
cu cazan şi boiler în toată casă
şi 680 mp teren aferent, 17 m
front stradal. 0744/22-62-97.
(134)

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.)

VÂNZARI TEREN
 Vând teren intravilan în Sîntandrei, front 12,5 m, suprafaţă 1325 mp, ideal pentru construcţie casă, preţ negociabil.
Tel. 0259/46-87-35, 0359/1888-69, 0720/54-58-33. (105)
 Vând teren 2,5 ha arabil, la
18 km de Oradea, 0755/81-4060. (tv)

CHIRII
 Dau în chirie spaţiu comercial amenajat, vad bun, 0744/2262-97. (T.1340)
 Dau în chirie apartament cu
2 camere, mobilat, pe strada
Spartacus. Tel. 0771/43-26-76.
(1386)
 Dau în chirie casă 2 camere,
bucătărie, baie, curte cu intrare
auto, încălzire de la oraş sau
lemne, zona FC Bihor. Prefer
familia. Tel. 0257/41-64-92,
0787/89-92-57. (1387)
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VÂNZĂRI SPAŢII

 Vând/închiriez spaţiu comercial, în Aleşd. Tel. 0724/54-9896, 0745/18-58-65.

VÂNZĂRI AUTO

 Vând aparat sudură şi robot
pornire, canapea, 6 scaune+masă, sifon+chiuvetă şi baterie
inox, bidon aluminiu, canistre,
joagăr, proﬁle „U”, proﬁl T – 6
m. Tel. 0770/15-28-32. (1110)

 Vând Peugeot Partner persoane şi marfă, 3150 euro. Tel.
0740/48-62-60. (T. 1321)

 Vând plapumă nouă din lână
merinos. Tel. 0359/17-53-31.
(tv.)

PIERDERI

 Vând 2 centrale electrice încălzire centrală, boiler, pat+saltea. 0722/64-04-36. (T.1385)

Pierdut certiﬁcat de înmatriculare şi certiﬁcat constatator cu
activităţile desfăşurate la sediul
social al MANAGEMENT&GESTION SERVICE PRESTATION SRL, J05/2999/2008, CUI
24862569. Le declarăm nule. (131)
 Pierdut certiﬁcat membru
asistent farmacist, pe numele
Vieriu Lavinia Cristina, eliberat
de Ordinul Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali Bihor, seria BH
5086/21 august 2013. Îl declar
nul. (1362)
 Pierdut certiﬁcat constatator
pentru sediul social, al Coera
S.R.L., CUI 18507228. Îl declar
nul. (1353)
 Pierdut legitimaţie de student, pe numele Ciuciu Denis
Dorin, eliberată de Universitatea Oradea, Facultatea de Medicină şi Farmacie. (1378)
 Pierdut carnet de expert
contabil nr. 42414A, eliberat de
Corpul de Experţi Contabili şi
Contabili Autorizaţi din România, pe numele Bodog Mihaela
Marilena. Îl declar nul.
 Bora Guţ Ioana Anca PFA
pierdut certiﬁcat de înregistrare 32419440 şi certiﬁcat constatator eliberat de ORC Bihor.
Le declar nule.

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând cazan ﬁert ţuică, ﬁerăstrău circular, cărucior mic
de mână. 0744/96-30-58. (T.
151)
 Vând 2 maşini de cusut Singer, din care 1 industrială. Tel.
0359/43-36-82. (T.130)
 Vând mobilă combinată de
dormitor, recamier, măsuţă
extensibilă, 4 scaune tapiţate,
ladă lenjerie de pat, bibliotecă cu vitrină, masă tv, 2 fotolii,
măsuţă rotundă, butoaie ﬁer
pentru motorină. Tel. 0720/2645-14. (1336)
 Vând loc de veci. Tel.
0744/22-62-97. (tv.)

 Vând mulgătoare, baloţi, gunoi grajd, rafturi, cântar, feliator, 0755/81-40-60. (tv)
 Vând aragaz și frigider. Tel.
0745/42-42-62. (T. 164)

CUMPĂR DIVERSE

 Achiziţionez tablouri, poţelanuri,
mobilier),
ceasuri.
0743/75-81-64. (3337)
 Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-8306. (T.1384)

ÎMPRUMUTURI

 Oferim împrumuturi avantajoase (6% dobândă anuală).
Pentru detalii: Parcul Traian nr.
7, ap. 2, Oradea (vis-a-vis de
Palatul Justiţiei şi de Baroul de
avocaţi) sau la tel. 0359/17-2072. (1353)

PRESTĂRI SERVICII

 Meseriaş execut toate tipurile de lucrări în construcţii.
0745/90-17-57. (T.1305)
 Inventariem calorifere blocuri, asociaţii, pentru calcul corect energie termică. 0772/0304-73. (T.1229)
 Instalator autorizat sanitare-încălzire, lucrări prin sudură.
Tel. 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.1063)
 Repar rolete, execut jaluzele,
plase ţânţari. 0745/57-73-90.
(T.150)
 Hornar, curăţ coşuri, teracote, reparaţii acoperişuri, tencuieli, zugrăveli. Am ţiglă Leu.
0744/11-71-11. (tv.)
 Tund pomi, stropesc (profesionist). Tel. 0744/17-53-38.
(522)

ANGAJĂRI

 S.C. angajează operatori
utilaje şi şoferi profesionişti
(de preferat cu card tahograf),
muncitori caliﬁcaţi şi necaliﬁcaţi pentru lucrări de apă-canal. Tel. 0727/72-27-89.

 ANGAJEZ MECANIC PENTRU PARC DEZMEMBRĂRI
AUTO. TELEFON 0740/15-5392. (tv)
 Căutăm menajeră de preferinţă cu permis de conducere,
0723/65-25-26,
0770/12-7584. (T.1342)
 Caut partener la grădinărit la
Săldăbagiu de Munte. 0766/3111-66. (T.1345)
 Angajăm vânzător-consultant pentru magazin agricol
(Fito Farmacie). Salar atractiv.
Tel. 0741/64-60-98. (1346)
 Societate de proiectare angajează tehnician arhitect sau
student absolvent. Avantaj
All Plan. Tel. 0744/58-25-23.
(1253)

MATRIMONIALE

 Doresc cunoștință cu o
doamnă. Tel. 0752/47-00-64.
(T. 161)
Preşedintele Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Lupoaia,
judeţul Bihor, convoacă Adunarea Generală Extraordinară
a membrilor la 25.02.2017, ora
12.00, care se va desfăşura în
localitatea Hodiş, nr. 46/A, comuna Holod, jud. Bihor, sediul
asociaţiei. Începând cu data de
22.02.2017, documentele şi materialele informative referitoare
la problemele incluse pe ordinea
de zi, se pot consulta şi procura
contra achitării cheltuielilor de
multiplicare aferente la sediul
asociaţiei. În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut, cea de-a
doua adunare va avea loc în ziua
de 26.02.2017, în acelaşi loc, la
aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine
de zi.
(130)
S.C. VALORIS CONSULTING S.R.L.,
cu sediul în Săldăbagiu de
Munte, nr. 151 C, angajează 1
director societate comercială,
COD COR 112004. Selecţia va
avea loc pe baza CV-urilor primite până în data de 20.02.2017.
(120)

S.C. YESI Transport
Internaţional S.R.L.,
cu sediul în Oradea, str. Transilvaniei nr. 31, angajează 1 mecanic auto, COD COR 723103.
Selecţia va avea loc pe baza
CV-urilor primite până în data
de 20.02.2017.
(125)

CONSILIUL DIRECTOR
al CARP ORADEA,
convoacă Adunarea Generală a membrilor săi, în şedinţa
ordinară, pentru data de vineri 3
martie 2017, ora 10.00. ACTIVITATEA se va desfăşura în Locaţia C.A.R.P.O., situată în mun.
ORADEA, str. DUNĂREA, nr.
15 - parter, cu următorul proiect
al ordinei de zi:
1. RAPORTUL de activitate
al consiliului director pe perioada anterioară încheiată.
2. RAPORT privind executarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil pentru
perioada anterioară.
3. RAPORTUL Cenzorului
privind modul în care a fost administrat patrimoniul C.A.R.P.
Oradea, pentru perioada de referinţă.
4. PROIECTUL Bugetului de
venituri şi cheltuieli al C.A.R.P.
Oradea pentru anul 2017.
5. PROIECTUL Programelor
C.A.R.P. Oradea pentru anul
2017.
6. LUĂRI de cuvânt ale participanţilor la Adunarea Generală;
7. SUPUNEREA votului
Adunării Generale a membrilor
C.A.R.P. ORADEA a problemelor prezentate la punctele 1, 2, 3
,4 şi 5 ale ordinei de zi.
8 . PREZENTAREA de către
consiliul director a candidatului
propus pentru ocuparea funcţiei
vacante de consilier în cadrul
consiliului director al C.A.R.P.
ORADEA. SUPUNEREA votului Adunării Generale a membrilor C.A.R.P. ORADEA a propunerii făcute.
9. CONSTITUIREA prin şedinţă a noului consiliu director.
10. PREZENTAREA de către
consiliul director a candidatului
(votat de către consiliul director)
pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al consiliului director,
respectiv al C.A.R.P. Oradea.
11. SUPUNEREA votului
Adunării Generale a membrilor
C.A.R.P. ORADEA, a candidatului propus de către consiliul
director, pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al consiliului
director, respectiv al C.A.R.P.
Oradea.
Invităm pe toţi membrii
C.A.R.P. Oradea interesaţi, să
participe la Adunarea Generală,
cu rugămintea de a anunţa agenţii sociali.
TABELELE
cuprinzând
numele delegaţilor la Adunarea Generală şi a membrilor
C.A.R.P.O. pe care îi reprezintă, sunt postate pe site/ul www.
carporadea.ro şi aﬁşate la sediul
organizaţiei.
Vă aşteptăm să participaţi la
Adunarea Generală!
Consiliul director.
(128)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 15 lei, plăteşti unul, primeşti patru!
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 februarie în cotidianul „Crişana”.

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
15 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.

