14 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 adre-

Luni, 20 august 2018

VÂNZĂRI AUTO

l Vând Ford Focus 2006, stare
impecabilă. Tel. 0751/03-87-39.
(T.2689)

CUMPĂR AUTO

strada Republicii nr. 27-29, lângă
CEC Salonta. Anunţurile vor apărea în ediţia de a doua zi.

URĂRI
l Un călduros „La mulţi ani” îi
doresc nepoatei mele CHIRILOV CARINA, din Popeşti, cu
ocazia zilei de naştere. Cu drag
bunicul Nicolae Chirilov.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
l Vând apartament PB, Nufărul, 47.000 euro. 0754/52-2062. (4774)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
l Vând apartament 3 camere,
tranformat în spaţiu comercial,
Nufărul, negociabil. 0772/0856-12. (4819)

ficaţi şi necalificaţi în construc-

l Pierdut certificat constatator
pentru punct de lucru Tulca, nr.
124, Bihor al Alecris Gold SRL
CUI 32731238 j5/152/2014
emis de ORC Bihor. Îl declar
nul

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând termosuri de 3 litri cu
gură mare, din inox interiorul +
exteriorul. Tel. 0359/42-04-39.
(4882)

CUMPĂRĂRI

l Cumpărăm avantajos pene
vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.4506)
l Cumpăr antichităţi, tablouri,
mobilă, rame, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-83-06.
(T.4762)

PRESTĂRI SERVICII

VÂNZĂRI CASE ORADEA

l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0740/91-69-90. (T.1578)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren 17.000 mp, 50%
intravilan-extravilan,
Piersicilor, Oradea 0733/9756-01.
(T.4861)
l Vând teren intravilan, 9.000
mp, str. Podgoria, Oradea, malul drept Criş, 0733/97-56-01.
(T.4862)
l Vând teren ultracentral, 500
mp, Ginta, comuna Căpâlna,
0733/97-56-01. (T.4860)

l Reparaţii acoperişuri, sau de
urgenţă montaj tablă, reducere
20%. 0731/26-37-67. (T.1579)
l Mansardări, acoperişuri, reparaţii generale, deplasare oriunde, reducere 20 %. 0742/3531-13. (1580)
l Transport nisip, pietriş, balastru, pământ, pământ de gazon, moloz, etc. Tel. 0740/4516-15. (1458)

ANGAJĂRI

l Angajăm şofer. Salarizare
deosebită. Tel. 0740/15-35-65,
0741/20-30-47. (4815)
l Angajăm vânzătoare. Salarizare deosebită. Tel. 0733/8446-40. (4816)
l Angajez femeie de serviciu
la bancă. Tel. 0721/81-54-57.
(4858)

l Vând parcele intravilan a
800 mp, Ineu de Criş, urilităţi,
0733/97-56-01. (T.4863)
l Urgent teren 1300 mp, intravilan, Biharia. 0744/75-07-32.
(T.4823)
l Teren 1001 mp, 28 ari, intravilan, spre Releu, 20 euro/mp.
0744/29-07-62. (4855)

ÎNCHIRIERI
l Închiriez/vând apartament 3
camere, Cantemir, dublă orientare, mobilat. 0744/29-07-62.
(4854)
l Închiriez apartament 3 camere, Nufărul. Tel. 0722/7353-80. (4887)

0753.746.221.

PIERDERI

l Zugrăvit, podele laminate. Seriozitate maximă. Tel.
0771/52-27-41. (1560)

l Vând casă în Oradea,
120 mp. Tel. 0748/04-00-51.
(T.4881)

în Oradea și împrejurimi. Tel.

l Caut urgent un grădinar în

l Urgent apartament 3 camere, tip „D”, zona Avântul.
0744/75-07-32. (T.4824)
l Vând casă, 3 camere, stare foarte bună, utilităţi, garaj.
0722/34-60-47. (4649)

în construcții cu punct de lucru

l Cumpăr Dacii, stare foarte
bună, sau pentru piese schimb.
0745/70-26-08. (T. 4859)

seze către SZABO L. MARIA
Întreprindere Individuală, de pe

l Angajăm zidari cu experiență

Oradea, şoferi şi muncitori cali-

ţii. Tel. 0749/459.867.
Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă Oradea,
cu sediul în Oradea, str. Republicii
nr. 37
organizează în data de 11.09.2018
concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante:
r 1 post asistent medical debutant
- medicină generală la Secția Clinică
Neurologie;
r 1 post asistent medical debutant
- medicină generală la Secția Clinică
Neurologie-Unitatea Accidentelor vasculare cerebrale acute;
r 1 post asistent medical debutant
- medicină generală la Secția Clinică
Chirurgie generală II;
r 1 post asistent medical debutant
- medicină generală la Secția Clinică
Ortopedie–Traumatologie II;
r 3 posturi asistent medical debutant - medicină generală la Bloc operator
Staționar I;
r 1 post asistent medical debutant
- medicină generală la Ambulatoriul integrat
Depunerea dosarelor: în termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării.
Bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de
internet www.spitaljudetean-oradea.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, str.Republicii nr.37, et III, cam.37, tel. 025943.77.50 int.111. (564)
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Bihor
organizează în data de 03.09.2018, ora –
10.00 proba scrisă şi 05.09.2018, ora 10.00 interviul,in conformitate cu prevederile H.G.
611/2008, la sediul instituției din Oradea, str.
Armatei Romane, nr. 1B, concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante
temporar de inspector social superior si consilier superior. Dosarele de concurs se pot
depune până la data de 27.08.2018.
Condiţii :
m studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă in domeniul ştiinţelor economice, juridice, asistenta sociala, sociologie,
psihologie.
m vechime – 7 ani in specialitatea sudiilor,
m cunostinte operare Word, Excel, Internet, baze de date, nivel baza, dovedite pe baza
unor documente care sa ateste detinerea competentelor respective, emise in conditiile legii
potrivit nivelului solicitat.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei
si pe site –ul http://bihor.mmanpis.ro/. Relaţii
suplimentare se pot obţine la tel. 0359/405279,
int. 112, secretar comisie de concurs Popus
Livia. (573)

l Angajez personal pentru
magazinul non-stop de pe
strada Clujului nr. 5. Tel. 0259435.955

l Angajez personal pentru
magazinul non-stop de pe
strada Clujului nr. 5. Tel. 0259435.955

S.C. AGROIND CAUACEU S.A.

angajează
* Laborant în cadrul punctului de lucru Siloz Oradea
Cerinţele postului:
experienţă minim 1 an,
studii de specialitate sau superioare profil agricol,
bune cunoştinţe în prelevarea
probelor pentru cereale conform standardelor în vigoare,
analize specifice cerealelor;
operare PC.
C.V-urile vor fi trimise pe
adresa office@cauaceu.ro sau
fax 0259/36-97-71.
(569)
DIRECŢIA SILVICĂ BIHOR,
cu sediul în Oradea, str. Mihai
Eminescu nr. 15,
organizează la sediul său,
licitație publică deschisă cu strigare, pentru valorificarea prin vânzare a bunurilor aprobate a fi scoase
din funcțiune, în fiecare zi de LUNI,
începând cu data de 27.08.2018, ora
10.00.
Bunurile scoase din funcțiune pot
fi văzute la sediul fiecarei subunități,
unde este afișată lista acestora și
prețurile de pornire la licitație.
Documentele necesare pentru
participare la licitație sunt următoarele:
pentru persoane fizice:
r cerere în care să specifice bunul pe care-l licitează;
r actul de identitate;
r chitanța de achitare a cotei de
cheltuieli de participare la licitație,
eliberată de caseria D.S.Bihor și a
garanției de participare.
pentru persoane juridice:
r cerere în care să specifice bunul pe care-l licitează;
r actul de identitate;
r chitanța de achitare a cotei de
cheltuieli de participare la licitație,
eliberată de caseria D.S. Bihor și a
garanției de participare;
r copie după Certificatul de Înmatriculare la Registrul Comerțului;
r copie după codul fiscal (CUI).
r Delegație/împuternicire
Cota de cheltuieli de participare la
licitație este de 10 lei, iar garanția de
participare este de 10% din prețul
de pornire, conform caietului de
sarcini.
Documentele de participare la
licitație se primesc cel mult cu 5
zile înaintea datei stabilite pentru
ținerea licitației.
Informații suplimentare la sediul
Direcției Silvice Bihor și la telefon:
0259/41.30.01.
(574)

Companie angajează
AJUTOR DE BUCĂTAR
şi
SPĂLĂTOR VASE,
muncă în echipă şi salariu
motivant.
Informaţii la tel. 0742/84-8599.

(575)

Preşedintele Consiliului
de Administraţie al
Soc. Hiperion SA
în conformitate cu prevederile Legii
31/1990 republicată şi a Actului Constitutiv al Societăţii,
convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor (AGEA), care vor avea loc
la sediul societăţii din localitatea Ştei,
str. 13 Septembrie, nr. 24, pentru toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor
până la data de 01.09.2018, în data de
10.09.2018, orele 13.00 cu următoarea
ordine de zi:
Împuternicirea Consiliului de administraţie sau a oricărui membru al
acestuia în vederea constituirii de garanţii pentru terţi pentru datoriile pe
care aceştia le au către Bugetul General Consolidat al Statului. Imobilele ce
vor constitui garanţii, terţii în favoarea
cărora se vor constitui aceste garanţii,
membrul/membrii Consiliului de administraţie ce va/vor semna documentele
necesare constituirii garanţiei precum şi
creditorii bugetari în favoarea cărora se
vor constitui aceste garanţii urmează a fi
stabilite prin Hotărâre a Consiliului de
administraţie.
Clarificarea situaţiei acţiunilor societăţii ce au intrat în posesia acesteia ca
urmare a retragerii de la tranzacţionare
de pe piaţa RASDAQ conform Legii
151/2014 în sensul anulării acestora şi
reducerea capitalului social corespunzător acţiunilor anulate.
În cazul în care cvorumul de şedinţă
nu va fi întrunit în data de 10.09.2018
se convoacă AGEA pentru data de
11.09.2018, la aceeaşi adresă, aceeaşi
oră şi cu aceeaşi ordine de zi.
Documentele şi materialele informative referitoare la ordinea de zi se pot
consulta şi/sau procura contra cost de la
sediul societăţii. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii sau la
numărul de telefon 0259/33-43-74.
Acţionarii persoane fizice pot participa la adunările generale ale acţionarilor
direct sau prin reprezentare, conform
prevederilor legale, pe baza unei procure
speciale. Acţionarii pot obţine modele
de procură de la sediul societăţii începând cu data convocării. Procurile speciale vor fi depuse/transmise la sediul
societăţii până la data de 06.09.2018;
procurile depuse după această dată nu
vor fi luate în considerare.
Acţionarii persoane juridice pot participa la adunările generale ale acţionarilor prin reprezentantul lor legal sau prin
persoana căreia i s-a delegat competenţa
de reprezentare, pe baza unei împuterniciri care va conţine toate elementele de
identificare ale persoanei juridice şi ale
persoanei împuternicite.
Preşedinte al Consiliului
de administraţie, d-l Tirla Viorel.
(571)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 20 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări, 20 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l care tu le alegi.
publici în luna august în cotidianul „Crişana”.


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.

