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l „La mulţi ani”, sănătate, fericire şi iubire îi dorim soţiei, mamei, soacrei şi bunicii noastre
dragi, BUTUŞINĂ FLORICA,
la aniversarea zilei de naştere.
Cu drag familia. (3876)
l Cu ocazia zilei de naştere
şi împlinirii unei frumoase vârste transmitem dragei noastre
mătuşi, Elisaveta Crişan, cele
mai sincere urări de sănătate şi numai bine alături de cei
dragi. Te iubim mult! Mulţumim
frumos pentru tot ce aţi făcut
pentru noi şi faceţi pentru noi.
Cu drag fam. Caciora Ciprian,
fam. Hava Maria, fam. Opriş
Bogdan Liviu, fam. Opriş D. Liviu (Dobaşul).
l Cu prilejul aniversării zilei
de naştere, dragă mamă RODICA PETRUŞ, îţi doresc ani
frumoşi, zâmbete, dragoste şi
multă sănătate. Pentru mine
eşti cel mai minunat şi sincer
suflet, cea mai dulce voce şi
cea mai mândră floare de pe
acest pământ. Alături de tine
bolta vieţii mele e liniştită, iar
norii sunt senini.
„O mamă sfântă şi aleasă
De cer ţi-e sufletul tău plin!
Şi faţa ta e mai frumoasă
Decât petalele de crin.
Primeşte caldă mulţumire
Cu dorul meu cel mai sfânt
Să ai în viaţă fericire
Şi sus în cer şi pe pământ”.
„La mulţi ani”, scumpa mea
mamă! Fiica Anda Cristina.
(3834)
l Azi, GHERDAN GHEORGHE (DULES), împlineşte 66
de primăveri şi cu această ocazie îi urăm un călduros „La mulţi ani”, sănătate şi bucurii alături de familie: soţia Maria, fiul
Flavius, fiica Flavia, ginerele
Daniel şi nepoata Jessica. „La
mulţi ani”, te iubim toţi.
l Cu ocazia zilei Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena îi dorim
distinsei doamne BREBENARIU ELENA, multă sănătate,
fericire, bucurii şi un sincer „La
mulţi ani!”. General brigadă (r.)
dr. Creţ Vasile, col. (r.) Tatar
Dragomir Zoltan, Lupea Nicolae, Popa Felician cu Florica,
lt. (r.) Coşarcă Mircea cu Maria.
(3373)
l Cu ocazia împlinirii a 7 anişori, transmitem dragului nostru nepot CACIORA ŞTEFAN
LIVIU cele mai sincere urări de
sănătate alături de cei dragi şi
multe împliniri. „La mulţi ani!”
Te iubim mult. Cu drag fam.
Opriş Bogdan, fam. Crişan Elisaveta şi bunicii Opriş D. Liviu.
l În Zi Binecuvântată, dragele
mele colege şi prietene de-o
viaţă, cu părul nins de flori de
măr şi de cais, LENUŢA ŢIC,
LENUŢA VAŞADI, LENUŢA
MOLNAR, vă sărbătoriţi ziua
onomastică, cu acest prilej din
suflet vă urez să aveţi parte de
bătrâneţi liniştite, cu multă sănătate „La mulţi ani!”. Boghiţa
Ilisie. (3903)

VÂNZARE AP. 2 CAMERE

l Vând apartament 2 camere,
central. Tel. 0740/38-85-05.
(T.3856)
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VÂNZĂRI APARTAMENTE
l Vând apartament 3 camere,
în Sânmartin, 2 băi, 2 balcoane
închise, dublă orientare. Tel.
0744/98-59-70.
l Vând apartament în com.
Sântandrei,
2 camere, 60
mp, et. 1, complet renovat,
28.500 euro, negociabil. Tel.
0770/194-613.
l Vând apartament ultracentral cu o cameră. Tel. 0722/8107-19.
l Vând apartament 4 camere
în Sânmartin, decomandat, tip
D. Preţ: 55.000 de euro. Tel:
0771/310.526, 0747/789.374.

VÂNZARE AP. 4 CAMERE

l Vând apartament 4 camere,
tip AN, et. 3/8. Tel. 0359/45-7106, după ora 17.00. (T.3671)

VÂNZARE CASE DE VACANŢĂ

l Vând casă vacanţă, 600 mp,
Oradea, 32.000 euro, negociabil. 0359/80-12-48. (T.3855)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

l Vând casă în localitatea
Petid şi teren 10.000 mp. Tel.
0745/52-56-86. (T.3916)
l Vând casă cu grădină în
Peștiș, nr. 164 și 60 ari teren în
Aleșd pe strada Dâmboviței la
capăt, și 50 ari teren în Peștiș
pe Valea de Șinteu la capăt.
Telefon 0751/89-42-00.

VÂNZĂRI TEREN

l Vând 15 ari loc de casă în
Podgoria şi 15 ari loc de casă,
pe str. Făcliei, 0733/67-33-79,
0771/35-13-81. (tv.)
l Vând teren Paleu, 1.547
mp total (3 parcele una lângă
alta), extravilan, cu utilităţi în
zonă, posibilităţi de trecere în
intravilan, zonă construcţii noi.
0720/19-35-82. (tv.)
l Vând teren intravilan, în Tăşad, Bihor, la 20 km de Oradea,
cu fundaţie casă şi utilităţi, suprafaţă teren 1980 mp, ideal
pentru construcţie pensiune.
0720/19-35-82. (tv.)
l Vând teren cu casă în construcţie, str. Gh. Doja, 0744/7889-25. (T.405)
l Vând teren, str. Petru Hristofor, toate utilităţile, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
l Vând teren Oncea, 982
mp, front 25 m, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
l Vând loc de casă în Inand,
preţ negociabil. Tel. 0259/4401-54, 0741/96-73-78. (3697)

l Vând teren 1000 mp, str.
Caişilor, negociabil, utilităţi.
0773/84-54-86. (tv.)

l Îngrijesc/supraveghez permanent sau peste zi, femei în
vârstă. 0799/42-00-44. (tv)

VÂNZĂRI ANIMALE

l Predau engleză orice nivel
(admitere, bacalaureat, emigrare) rezultate garantate.
0740/14-00-90. (T. 3764)

l Vând capră cu/fără ieduţă în
Gepiu-Colonie. Tel. 0749/8739-20. (T.3831)

VÂNZĂRI AUTO

l Vând Dacia Solenza, 58000
km, stare bună. Tel. 0728/6438-55. (T.454)

PIERDERI

l Pierdut legitimaţie de student, pe numele Repede Poliana Debora, eliberată de Facultatea de Medicină şi Farmacie
Oradea. O declar nulă. (3915)

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând 7 familii albine, 300
lei/familie.
0757/08-00-58.
(T.3761)
l Vând ţiglă de Eurobeton, 40
bani/bucata. Tel. 0744/70-3200. (3615)
l Vând banc de lucru cu menghină, moară agricolă nouă.
0770/14-40-20. (T.3898)
l Vând frigider, preţ 200 lei.
Tel. 0747/85-22-02. (3703)

l Asigurăm transport mobilă,
mutări. Asigurăm încărcători
cu experienţă. Tel. 0772/0339-90. (T.456)
l Repar şi montez rolete, jaluzele, plase de ţânţari. Tel.
0745/57-73-90. (T.458)
l Reparații acoperișuri țiglă,
schimbăm lețuri, dulgherie, reducere 20 %, 0728/69-72-93.
(T.460)
l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0734/90-89-51. (T.461)
l Mansardări acoperișuri,
reparații generale, deplasare oriunde, reducere 20%,
0758/64-11-90. (T.463)
l Reparații acoperișuri sau de
urgență montaj tablă, reducere
20%, 0758/64-11-90. (T.462)

VÂNZĂRI MOBILĂ

l Vând canapea, 2 fotolii piele
de Cordoba, 1.100 lei negociabil. 0259/35-18-24. (tv)

CUMPĂRĂRI

l Achiziţionez tablouri realizate de artişti români şi maghiari.
0743/75-81-64. (2456)
l Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.

AFACERI

l Renovez acoperişuri case,
faţade. Pietrar plachez garduri, curţi, alei, 0744/11-71-11.
(3346)

PRESTĂRI SERVICII

l Stropesc pomi. Vând Tuia,
climatizaţi. Tel. 0744/17-53-38.
(T.3628)
l Execut acoperişuri tablă Lindab, dulgherie, vopsit, izolaţii,
reparaţii, jgheaburi, 0734/9089-51. (T.417)
l Instalator autorizat sanitareîncălzire Henco, cupru, PPR,
0770/10-21-60.
0359/43-7284. (T.3500)
l Meseriaş execut lucrări prin
sudură, porţi, garduri, balustrade, 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.3501)
l Îngrijesc persoane în vârstă
şi prestez servicii de menaj.
0724/02-13-61. (T.3826)

VÂNZĂRI AUTO

l Vând maşină Opel Astra G,
2001, culoare gri, stare foarte
bună. Ulei, filtre, distribuţie recent schimbate. Taxă nerecuperată. Preţ 1.850 euro, negoc.
Tel.: 0746/15-85-30.

DIVERSE
l Absolvenţii Şcolii Pedagogice Mixte Oradea, promoţia
1963, îşi anunţă revederea la
54 de ani de la absolvire, joi, 25
MAI 2017, ora 10.00, în incinta
Liceului Greco-Catolic, fosta
Şcoală Pedagogică. (3888)
l Recompensă persoanei
care mă informează la cine
este autoturismul BH-15-SZA.
0359/17-01-59. (tv)

ANGAJĂRI
l Angajez personal în domeniul patiseriei, în zona Rogerius. Tel. 0741/16-20-33. (3730)
l Angajez îngrijitoare clădiri
(birouri), Oradea, Şos. Borşului.
Tel. 0746/28-95-47. (T.3624)
l Angajez lăcătuş mecanic,
operator injectare mase plastice, muncitor. Normă întreagă
sau jumătate de normă. Tel.
0742/16-12-99. (3918)

l Angajăm bucătar cu experienţă pentru sală de nunţi în
Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/908.397.
l Angajăm femeie pentru spălat vase şi femeie de serviciu
pentru sală de nunţi în Băile Felix. Informaţii la telefon:
0744/160.945.

De vânzare ferma
Barmod situată în Salonta,

judeţul Bihor, compusă din
teren în suprafaţă de 22.671 mp
şi 7 grajduri situate pe acesta
(din care 2 sunt numai fundaţiile şi structura de rezistenţă,
2 magazii furaje numai fundaţiile şi parţial zidăria, 1 clădire
filtru şi o platformă betonată).
Relaţii suplimentare se pot
obţine la tel. 021.320.14.84.
(413)
CONVOCATOR
În baza hotărârii nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a acţionarilor SC MOBIL TILEAGD SA din data de 25.04.2017,
se convoacă adunarea generală
ordinară a acţionarilor societăţii, la sediul din Tileagd, str.
Salcâmilor nr. 539, jud. Bihor,
în data de 26.05.2017, ora 15.00,
cu următoarea ordine de zi:
Raportul de gestiune al administratorilor pe anul 2016;
Raportul cenzorilor privind
bilanţul contabil şi execuţia pe
anul 2016;
Bilanţul contabil şi contul de
profit şi pierdere pe anul 2016 şi
repartizarea profitului;
Abrobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017;
Aprobarea prelungirii liniei
de credit existente la Unicredit
Bank şi garantarea acesteia cu
ipoteca imobiliară;
Organizatorice, diverse.
În caz de neîntrunire a cvorumului, adunarea se reconvoacă
cu aceeaşi ordine de zi, pentru
data de 29 mai 2017, ora 15.00,
la sediul societăţii.
Temei legal:
* Actul constitutiv al SC Mobil Tileagd SA
* Legea 31/1990 a societăţilor
comerciale cu modificările ulterioare prin Legea 44/2006;
* Legea 26/1990 a Registrului de Comerţ.
(409)

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 mai 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.

