16 Publicitate
Firmă specializată produce,
montează, repară:
* jaluzele verticale, orizontale
* rulouri textil
* rulouri mansardă
* uşi pliante
* plase insecte
Oradea, Bd. Decebal 12,
tel/fax 0259/476.529, 0745/504.729

URĂRI
l Cu ocazia zilei Sfântului
Dumitru adresăm camarazilor
noştri, cpt. (r.) PURGE DUMITRU, mm. (r.) BIBARŢ DUMITRU şi CHIRILĂ DUMITRU,
cele mai calde urări de sănătate, fericire şi un sincer „La
mulţi ani!”. Generalii brigadă dr.

VÂNZĂRI SPAŢII
l Vând spaţiu comercial în
Oradea, central, S. M. Klein, 60
mp, 35.000 euro, negocaibil.
0721/32-04-64. (7806)

Lupea Nicolae, Tudor Alexandru, Tatar Zoltan, Jurcuţ Ioan,
Tonceanu Valer, lt. (r.) Coşarcă
Mircea. (7057)

MULŢUMIRI
l Mulţumiri şi recunoştinţă medicilor: BABEŞ EMILIA, BURTĂ OVIDIU, FRĂŢILĂ OVIDIU,
HOZAN

CĂLIN,

MAGHIAR

DORU, BUD CORINA, COMĂNESCU SANDA, BORZA
CIPRIAN,

WEIT

DANIELA,

CRIŞAN DAN, BĂLAJ LIANA,
PEREŢ OLIMPIA, care i-au alinat suferinţa ultimilor ani, dragului nostru soţ, tată, socru,

ciuc. (7957)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
l Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie, la cheie, Budureasa.
0741/21-47-34. (tv)

VÂNZARE TERENURI
l Vând teren în Grigorescu,
660 mp, utilităţi, demisol, fântână, gard. Telefon 0744/29-7169. (tv)
l Vând teren 15 ari loc de casă
în Podgoria şi 15 ari loc de
casă pe str. Făcliei, 0774/62-

VÂNZĂRI PIESE/ACCESORII AUTO

VÂNZĂRI AUTO

l Vând roată nouă Logan,
cu jantă cauciuc, 165/80/14.
Vând congelator cu 4 sertare,
stare bună. Vând instalaţie de
gaz, a fost pusă pe Logan. Tel.
0755/22-74-07. (7890)
l Ofer patru genţi Mercedes
14 ţoli pentru schimb iarnă,
0770/16-26-99. (T.7946)

PIERDERI
l Pierdut acord de funcţionare nr. 2252/15.05.2014, aparţinând Atmasol S.R.L., eliberat
de Primăria Oradea. Se declară nul. (7948)
l Pogan Mariana-Agenţia Marianne, p.f.a cu F05/1463/2008;
CUI 24619137, pierdut toate
certificatele constatatoare. Le
declar nule. (7950)

l Vând grădină 24 ari, Căuaşd, 1 euro/mp, 0770/11-90-28,

l Caut chirie casă la ţară,
aproximativ 25 km de oraş,
0756/62-05-45. (T. 7910)
l Închiriez garsonieră utilată,
pe str. Vlădeasa. Tel. 0746/4680-97. (tv)

l Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03. (tv)
l Cumpăr antichităţi, tablouri,
cărţi, mobilă, obiecte populare,
sticle de sifon. 0744/12-83-06.
(T.7434)
l Cumpăr pene cu deplasări la
domiciliu, plata pe loc, 0755/1911-43. (7951)

DIVERSE

l Gratuit căţeluşi simpatici, pentru stăpâni buni. Tel.
0740/17-83-26. (T.7907)

l Pierdut carnet student pe
numele Ahmed Sharmaarke,
eliberat de F.M.F. Oradea. Îl
declar nul. (7956)

l Repar rolete, execut plase de
țânțari, jaluzele. Tel. 0745/5773-90. (T.896)

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând vitrină cu 4 uşi, dormitor, congelator cu 3 sertare,
maşină de spălat, televizor. Tel.
0758/64-37-09. (7888)
l Donez pisici şi vând câini Ciobăneşti Carpatini. Tel:
0747/345.538.
l Vând 4 jante de opel, dimensiune R14, cu 4 prezoane, în
stare impecabilă. Preţ: 250 lei.
Telefon: 0755.370.614.
l Vând gunoi de oaie bio, cu
certificat pe ruta Tinca. Avem
utilaj de încărcare. Info telefon
0774/481-582, preferabil seara,
sau lăsaţi mesaj şi vă contactăm.

PRESTĂRI SERVICII

l Execut acoperișuri, reparații
de toamnă, case, blocuri, construcții, renovări, 0729/51-6525. (T.889)
l Înfiinţare/modificare firme.
Tel. 0744/84-00-44.
l Execut tencuieli, gletuiri, izolaţii, polistiren, zugrăveli, podele laminate. Seriozitate maximă, 0754/36-35-25. (T.699)
l Instalator autorizat sanitare-încălzire, Henco, Cu, PPR.
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T. 7210)
l EXECUT FORAJ PUŢ APĂ.
TEL. 0722/82-28-04. (4830)

MATRIMONIALE

l Simpatică ofer companie la
domni peste 50 ani, 0753/5660-84. (T.7479)

Asociația Caritas
Eparhial Oradea

angajează asistent
manager de proiect.
Cerințe: persoană organizată,
student sau absolvent de studii
superioare, abilități de comunicare și de lucru în echipă, curs
de manager de proiect. Constituie avantaj: deținerea permisului
de conducere cat. B și experiența
în elaborarea/implementarea de
proiecte. CV-urile se pot trimite
pe e-mail la adresa: caritaseparhial@yahoo.it, până la data de
07.11.2017.
(764)
S.C. AMT INVESTMENTS S.R.L.,

reprezentată de Ioan STANCIU ,
având funcţia de administrator, titular al proiectului „Construire hale
depozitare, logistică şi anexe’’,
anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare
de către APM Bihor : Nu se supune
evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului
şi de evaluare adecvată, pentru
proiectul: „Construire hale depozitare, logistică şi anexe’’, propus a fi
amplasat în comuna Săcădat, DN 1,
Km 613+270 .
Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A,
în zilele de luni-vineri, între orele
9.00-14.00, precum şi la următoarea
adresă de internet: www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicării prezentului
anunţ.
(766)

Primăria comunei Borş

organizează în data de
21.11.2017, ora 10.00, următoarea licitaţie:
licitaţie publică pentru închirierea imobilului reprezentând
construcţie C1 în suprafaţă de
65 mp P+M – desfăşurată 90
mp şi C2 centrală termică de 7
mp cu teren aferent de 150/277
mp identificat cu nr. cad 51226Borş, pentru desfăşurarea activităţii de comerţ-prestări servicii.
Depunerea ofertelor se face
până la data de 21.11.2017, ora
9.00 .
Informaţii suplimentare se
obţin la sediul Primariei Borş,
site www.pcbors.ro sau la telefon 0259 / 316155, interior 4 .
(765)

NUTRIENTUL S.A.
Palota, str. Campului, nr.1,
comuna Santandrei, Județul Bihor
J05/248/1991, C.I.F. 108046
CONVOCATOR al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor NUTRIENTUL S.A.
Preşedintele Consiliului de
Administraţie al firmei NUTRIENTUL S.A. înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Bihor sub nr.
J05/248/1991, CIF RO 108046,
cu sediul social în Palota, strada Câmpului, nr.1, comuna Sântandrei, judeţul Bihor convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data
de 04.12.2017, ora 10.00, având
ca şi loc de desfăşurare - sediul
firmei NUTRIENTUL S.A. mai
sus menţionat, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la data şi ora ţinerii
şedinţei.
Ordinea de zi propusă este următoarea:
1. Completarea obiectului de
activitate al firmei cu activitatea
6492 Alte activităţi de creditare.
În situaţia neîntrunirii condiţiilor cerute de lege pentru valabila constituire şi valabila deliberare în cadrul acestei Adunări
Generale Extraordinare, se convoacă a doua adunare generală
extraordinară, având aceeaşi ordine de zi, care se va desfăşura
în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, la
data de 05.12.2017.
Preşedinte
C.A. PAZURIC IOSIF
(761)

RNP ROMSILVADirecția Silvică Bihor,

în calitate de titular, anunță
publicul interesat asupra ședinței de dezbatere publică a
alternativei finale a planului:
,,Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Remeţi, U.P I-V”, și
a Raportului de mediu, care va
avea loc în data de 14.12.2017,
ora 14.00, la O.S. Remeţi din
localitatea Remeţi, nr. 314, în
vederea obținerii avizului de
mediu conform H.G. 1076/2004
privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluării de mediu
pentru planuri şi programe.
Informațiile privind alternativa finală a planului menționat,
inclusiv Raportul de mediu,
pot fi consultate zilnic la sediul
A.P.M. Bihor, str. B-dul Dacia,
nr. 25/A și la DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR, str. M. Eminescu,
nr. 15, de luni până vineri între
orele 9.00-14.00.
(757)

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 octombrie 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.



0359/42-48-67. (tv)

CHIRII

CUMPĂR DIVERSE

l Achiziţionez tablouri, bibelouri, aparate foto, ceramică
ţărănească, ceasuri,
altele.
0743/75-81-64. (7330)

l Restaurant în Oradea angajează bucătar. Tel.: 0769/048699.

l Vând 2.000 mp teren la Coa58, 0744/76-97-32.(T.6696)

l Vând Audi A4, 1,9 TDI, an
2001, stare bună. Pret 2000
euro. Tel. 0744.797.874.

l Pierdut carnet student pe numele Dinbil Abdiqanni, eliberat
de F.M.F. Oradea. Îl declar nul.
(7955)

91-45, 0770/12-34-60. (tv)
da Lacului, Bihor. 0744/62-94-

l Vând ţiglă veche, coame,
grinzi, coarne. Tel. 0259/42-1481, după ora 15.00. (T.7885)
l Vând fân de calitate în Oradea, str. Piatra Craiului nr. 58/A.
Tel. 0359/45-20-07. (7875)

bunic şi străbunic, ing. Orest
Straciuc. Soţia Mariana Stra-

l Vând damigene de 50 litri,
pentru vin. Tel. 0259/43-09-40.
(tv)

l Vând/închiriez hală P+1, total
1.350 mp, 0359/17-53-31. (tv)

Creţ Vasile şi Todor Gheorghe,
coloneii (r.) Poliacof Costică,

Joi, 26 octombrie 2017

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.

