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.

URĂRI

Marţi, 7 martie 2017

 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.)

VÂNZĂRI ANIMALE

 Vând porc gras, 180-200 kg.
Tel. 0259/43-09-40. (tv)
 Vând vacă Bălţată Românească, gestantă în luna a 8-a,
7 ani. Tel. 0259/43-09-40. (tv)
 Vând capră cu iezi. Tel.
0770/18-28-97. (tv)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând rochie de mireasă,
prințesă, model deosebit, albă.
0744/52-64-02.
 Vând baloţi lucernă. Tel.
0259/43-09-40. (tv)
 Vând baloţi trifoi, lucernă,
fân. Săcădat 399. Tel. 0756/5129-48. (T.1402)
 Vând baloţi de lucernă, la
preţ rezonabil. Tel. 0741/29-5266. (1698)
 Vând baloţi lucernă. Tel.
0755/74-21-45. (tv.)

 Cu ocazia zilei de naştere a
fratelui nostru GAVRIL PAL, din
Sfârnaş, îi dorim „La mulţi ani”,
sănătate, fericire şi noroc, alături de toţi cei dragi ţie la un loc.
Eşti o lecţie de viaţă, pentru nepoţi şi nepoate, cum se poate
trăi frumos şi a doua tinereţe.
Florin şi Ioan Pal. (1902)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
 Vând apartament 3 camere,
în Salonta. Tel. 0743/87-06-27.

VÂNZĂRI CASE ORADEA
 Vând casă Ioşia, D+P+E, suprafaţă totală 536 mp. 0744/4720-65. (T. 1880)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
 Vând casă în Miersig, jud.
Bihor, 2 camere, bucătărie,
baie, anexe. Accept şi plata în
rate, cu avans de minim 10.000
euro. Preţ 18.000 euro negociabil. Tel. 0771/10-36-49. (1905)

CHIRII
 Închiriez apartament o cameră plus dependinţe, situat în Parcul Traian nr. 1. Tel.
0756/28-11-05. (1900)

VÂNZĂRI SPAŢII
 S.C. Transilvania Complex
S.A. caută cumpărători pentru spaţiul comercial din blocul
C7A şi C7B, situat în Oradea, bdul Dacia, nr. 23, intersecţia cu
b-dul Decebal, suprafaţa construită parter 165 mp, S.c. etaj
237 mp şi S.c. subsol 51 mp.
Tel. 0722/55-07-26, 0722/5506-03, 0259/40-72-78.

 Vând loc de veci pentru 2
persoane, Rulikowski, parcela 122. Tel. 0721/57-40-57.
(T.1903)
 Vând maşină electrică cu plite şi cuptor, nouă. Tel. 0771/4812-90. (tv)
 Vând baloţi de lucernă şi nebalotată, preţ negociabil, localitatea Mihai Bravu nr. 70. Tel.
0259/46-22-37. (1907)
 Vând gunoi de grajd în Oradea, pe şoseaua Borşului. Tel:
0747345.538.

 Vând grădină 13 ari Chişirid, asfalt. Tel. 0359/42-04-39.
(T.1631)
 Vând loc de casă, teren extravilan, Inand. 0724/49-21-73,
0741/96-73-78, 0259/44-01-54.
(tv)

 Curăţăm covoare, recamiere,
fotolii, cu aspirator performant.
Tel. 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.1829)
 Instalator autorizat repar,
montez instalaţii sanitare, încălzire. Tel. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.1828)
 Repar maşini de spălat, cuptoare, expresso cafea, la domiciliu. Tel. 0752/45-65-58.
 Tencuieli, gletuiri, zugrăveli,
izolaţii polistiren. Seriozitate maximă, 0754/36-35-25.
(T.188)

ANGAJĂRI

CUMPĂR DIVERSE

 Achiziţionez tablouri (porţelanuri, mobilier), ceasuri,
0743/75-81-64. (3337)
 Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-8306. (T.1790)

Companie

angajează bucătar,
ajutor bucătar, cu caliﬁcare şi experienţă.
C.V.-urile se vor putea depune

 Cumpăr loc de veci pentru
2 persoane în Cimitirul Rulikowski. Tel. 0744/82-83-41.
(T. 1869)

pe str. Teatrului, nr. 1-2, Oradea.

VÂNZĂRI MOBILĂ

 Caut coafeză și manichiuristă, în sistem de chirie. 0744/5264-02.

 Vând canapea extensibilă.
Tel. 0745/65-21-83. (1726)

PRESTĂRI SERVICII

 Renovez faţade vechi, polistiren, plachez cu piatră ziduri,
curţi, repar acoperişuri. Am ţiglă. 0747/91-72-05. (1897)

Informaţii la tel. 0748/78-0488.

(169)

 Firmă de construcţii, angajează maistru, muncitori, devizier pentru oferte licitaţie. Tel.
0744/75-54-32. (1738)
 Angajăm zidari cu experienţă. Tel. 0756/41-65-91. (218)

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie
al S.C. REPCON S.A. Oradea, str. Atelierelor nr. 14, jud.
Bihor, înregistrată la ORC Bihor
J05/3165/1993, CUI 4755150, în
temeiul art. 117 din Legea nr.
31/1990 republicată, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor înscrişi în
RegistrulAcţionarilor la data
de 01.05.2009 pentru data de
10.04.2017, ora 13.00, la sediul
societăţii cu următoarea:
ORDINEA DE ZI
1. Propunerea pentru alegerea
administratorilor societăţii. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi caliﬁcarea profesionalã
a persoanelor propuse pentru
funcţia de administrator se aﬂã
la dispoziţia acţionarilor, putând
ﬁ consultată şi completată de
aceştia.
2. Propunere pentru prelungirea mandatului actualului auditor ﬁnanciar pentru încă o perioadă de 3 ani.
3. Propunere pentru dizolvarea şi lichidarea concomitentă
a S.C. REPCON HIDROCONSTRUCŢII MUREŞ S.R.L. înregistrată la O.R.C. Tg. Mureş sub
nr. J26/527/2015, CUI 34556982.
Cu data publicării prezentului
convocator, materialele documentare aferente punctelor incluse în ordinea de zi, vor putea
ﬁ consultate în zilele lucrătoare
între orele 12.00-14.00, la sediul
societăţii din Oradea str. Atelierelor, nr.14.
În situaţia în care nu vor ﬁ îndeplinite condiţiile de validare la
prima convocare, o a doua convocare a A.G.O.A. se stabileşte
pentru data de 11.04.2017, ora
13.00 cu aceeaşi ordine de zi.
Preşedintele consiliului de
Administraţie:
S.C. ECHO MANAGEMENT
S.R.L., reprezentat prin ing. Crăciun Liviu.
(190)
 Angajăm şoferi, categoria B+C. Tel. 0721/36-94-80.
(1843)
 Angajez zugrav, dulgher, zidar. 0755/04-85-43. (1748)
 Angajez portar. Tel. 0722/3929-19. (1908)

DIVERSE

 Eşti singur? Vino la petrecerea organizată de Clubul Oamenilor Singuri, sâmbătă, 18
martie a.c. la Oradea. Informaţii, tel. 0741/04-66-21. (1548)

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al
TRICOTEXTIL S.C.M. Oradea, str. M. Kogălniceanu nr. 3638, convoacă în data de 23 martie
2017, ora 10.00, la sediul societăţii Adunarea Generală Ordinară,
cu următoarea ordine de zi:
Raportul consiliului de administraţie privind activitatea
economică desfăşurată în anul
2016;
Aprobarea bilanţului contabil
şi a contului de proﬁt şi pierderi
şi repartizarea proﬁtului de anul
2016;
Raportul privind realizarea
bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor de performanţă
la contractul de administrare pe
anul 2016;
Raportul cenzorului la bilanţul
contabil pe anul 2016;
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi
stabilirea criteriilor de performanţă la contractul de administrare pe anul 2017;
Alegerea preşedintelui şi adoptarea hotărârii referitoare la
Regulamentul de ordine interioară, la clauzele generale privind
raporturile de muncă şi sistemul de salarizare pe anul 2017 şi
aprobarea remuneraţiei administratorilor şi a cenzorului;
Înscrierea de noi membri cooperatori şi excluderea celor plecaţi.
În cazul în care cvorumul nu
este constituit Adunarea Generală Ordinară se convoacă pentru
data de 23 martie 2017, ora 12.00,
la sediul societăţii.
CONVOCATOR
Consiliul de administraţie al
TRICOTEXTIL S.C.M. Oradea,
str. M. Kogălniceanu nr. 36-38
convoacă în data de 23 martie
2017, ora 11.00, la sediul societăţii Adunarea Generală Extraordinară, cu următoarea ordine de zi:
Modiﬁcarea capitalului social.
În cazul în care cvorumul nu
este constituit Adunarea Generală Extraordinară se convoacă
pentru data de 23 martie 2017,
ora 13.00, la sediul societăţii.
Consiliul de administraţie. (188)

MATRIMONIALE
 Blondă, simpatică, ofer companie la domni peste 50 ani,
0753/56-60-84. (T.1493)

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 martie 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.



VÂNZĂRI TEREN
 Vând loc casă Podgoria,
2.200 mp, cu utilităţi. Tel.
0744/47-20-65. (T.1879)

ANUNȚ CONCURS PENTRU
POST CONTRACTUAL
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1
POCOLA, cu sediul în loc. Pocola,
nr. 44, județul Bihor,
organizează
concurs
pentru
ocuparea următorului post contractual, de îngrijitor – 1 post , la
GRĂDINIȚA CU PROGRAM
PRELUNGIT NR. 1 POCOLA.
Denumirea postului: îngrijitor I,
post temporar vacant, pe perioadă
determinată.
Condiții speciﬁce de participare
la concurs:
- nivelul studiilor: generale sau
medii, abilități de lucru în echipă,
afectivitate față de copii.
Data, ora și locul de desfășurare
al concursului:
Proba scrisă: în data de
29.03.2017, ora 9.00, proba practică:
data de 29.03.2017, ora 10.00, proba
de interviu: data de 29.03.2017, ora
12.00.
Data limită până la care candidații
vor depune actele pentru concurs
este 21.03.2017, la sediul Școlii Primare nr. 1 Pocola. Date contact: director Avram Claudia, tel. 0744/6653-79.
(189)

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.

