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Marți, 1 noiembrie 2016

Primăria Oradea: în perioada 1 noiembrie – 30 decembrie

Se preiau cereri pentru
locuinţe ANL
Tinerii care muncesc în
Oradea sau în localităţile limitrofe situate în Zona Metropolitană au şansa să obţină o locuinţă de tip ANL,
o nouă sesiune de repartiţie
fiind anunţată de Primăria
Oradea. Cei interesaţi trebuie să ştie că dosarele depuse
în anii anteriori nu se iau în
considerare, fiind necesară o
nouă reînscriere.

În perioada 1 noiembrie - 30
decembrie, la Centrul de Relaţii cu Publicul (Piramidă)
din cadrul Primăriei Oradea
se pot depune dosarele pentru
obţinerea unei locuinţe pentru
tineri, construite prin Agenţia
Naţională pentru Locuinţe sesiunea 2016. Dosarul pentru
obţinerea unei locuinţe pentru
tineri trebuie să cuprindă următoarele acte: cerere tip care
poate fi obţinută de la Centrul
de Relații cu Publicul (Piramidă) din cadrul Primăriei Municipiului Oradea; fotocopii
după actele de identitate, certificate de naștere al solicitantului și al membrilor familiei sale
(dacă este cazul); fotocopie
după certificatul de căsătorie
(dacă este cazul); adeverință
cu venitul brut realizat de solicitant cât și de membrii familiei acestuia încadrați în muncă,
eliberată în luna depunerii solicitării, pentru ultimele 12 luni;
fotocopie după actele de studii;
documente din care să rezulte
suprafața locuibilă deținută în
prezent - cu chirie/ tolerat în
spațiu; certificat medical cu
boala de care suferă solicitan-

Cererile depuse în anii trecuți nu se iau în considerare
tul sau copilul minor aflat în rea în vederea susținerii cereîntreținerea acestuia, dacă ne- rii. „Dosarele incomplete sau/
cesită însoțitor sau o cameră în şi cele depuse după termen vor
plus, conform condițiilor sta- fi respinse. Solicitanţii care
bilite prin O.U.G. nr. 40/1999 au avut dosare depuse în anii
și avizat de organele medicale anteriori şi nu au primit reparcompetente;
sentință/certi- tiţie au acum posibilitatea deficat de divorț (definitivă și punerii unui dosar în sesiunea
irevocabilă), dacă este cazul; 2016. Trebuie reţinut, însă, că
declarație notarială pe pro- dosarele depuse în anii anteriprie răspundere cu următorul ori NU se iau în considerare”,
conținut: „Solicitantul și mem- se arată într-un comunicat de
brii familiei sale: * nu dețin/ presă transmis luni de Biroul
nu am deținut în proprietate de Presă al Primăriei Oradea.
sau coproprietate o locuință în
Pentru stabilirea ordinii de
municipiul Oradea; * nu sunt prioritate în soluţionarea cerebeneficiarul unei alte locuințe rilor de locuinţe pentru tineri,
cu chirie, proprietate de stat, destinate închirierii, în muniproprietate a unității adminis- cipiul Oradea, dosarele vor fi
trativ - teritoriale sau a unității analizate de Comisia socială
în care își desfășoară activita- de analiză a solicitărilor de
tea, în municipiul Oradea; * locuinţe sociale şi de locuinnu realizează alte venituri de- ţe pentru tineri construite din
cât cele pentru care a prezen- fondurile ANL, aflate în admitat acte doveditoare la dosar”; nistrarea Direcţiei Patrimoniu
alte documente considerate ca lmobiliar, cu respectarea crifiind necesare pentru încadra- teriilor de acces şi criteriilor

de ierarhizare prin punctaj,
criterii aprobate prin HCL nr.
763 din 20.10.2016. Conform
criteriilor de acces la locuinţă,
titularul cererii de repartizare
a unei locuinţe ANL trebuie să
fie major, în vârstă de până la
35 de ani la data depunerii cererii şi să poată primi repartiţie
pentru locuinţă în cel mult 36
de luni de la împlinirea acestei
vârste. De asemenea, titularul
cererii, dar şi membrii familiei
acestuia (soţ, soţie, copii şi alte
persoane aflate în întreţinerea
acestuia) trebuie să nu deţină
sau să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate, să nu fie
beneficiarul unei alte locuinţe
cu chirie proprietate de stat
sau proprietate a municipiului Oradea. Mai mult, cel care
solicită locuinţa trebuie să îşi
desfăşoare activitatea în Oradea sau în localităţile limitrofe
situate în Zona Metropolitană.
n L. BUZ

Accident mortal în Bogei

Potrivit poliţiştilor bihoreni,
accidentul s-a produs sâmbătă,
la ora 21.13, pe drumul județean
191/A, în afara localității bihorene Bogei. „Un tânăr de
17 ani, din Bogei, în timp ce
conducea un autoturism fără
a poseda permis de conducere
și având o concentrație alcoolică de 0,54 mg/l alcool pur
în aerul expirat, într-o curbă
spre stânga, pe un carosabil umed, a pierdut controlul
asupra direcției de deplasare.
Astfel, autoturismul condus
de acesta a pătruns în șanțul
din partea dreaptă a direcției
sale de deplasare și s-a lovit
de postamentul căii ferate, iar
apoi s-a răsturnat”, a precizat

angajează

* muncitori necalificați.

Oferim: program de lucru flexibil, salariu
ofertant și bonuri de masă. C.V.-urile se vor
depune pe mail-ul: producție@nutrientul.
ro sau la biroul Producție.
(910)
TEATRUL REGINA MARIA
angajează mânuitori decor.
Atribuțiile postului:
- manevrarea, montarea și demontarea decorului;
- transportarea și depozitarea decorului;
- executarea unor manevre mecanice a dispozitivelor scenografice și elementelor scenotehnice.
Cv-urile se depun la secretariatul teatrului,
de luni până joi, între orele 8.30-15.30 și vineri între orele 8.30-13.00.
Pentru mai multe informații vă rugăm să
sunați la tel. 0729/97-08-92.
(6073)
C.I.I. Marian Ovidiu,

Şoferul vinovat, un tânăr de 17 ani, fără permis şi băut
Un tânăr în vârstă de 22 de
ani din localitatea bihoreană
Bogei şi-a pierdut viaţa sâmbătă seara, după ce maşina
în care se afla s-a răsturnat.
Şoferul vinovat de tragedie
este un adolescent în vârstă
de 17 ani, care, deşi nu avea
permis, s-a urcat la volan
după ce a consumat băuturi
alcoolice.

S.C. Nutrientul S.A.

subcomisarul Alina Dinu, purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor.
În urma accidentului rutier, un
tânăr de 22 de ani, din Bogei,
pasager în autoturism, a suferit
leziuni care i-au provocat decesul. Conducătorul autoturismului a suferit leziuni ușoare.
Un alt tânăr, în vârstă de 19
ani, s-a urcat băut la volan şi
a provocat un accident în Oradea. Sâmbătă, la ora 03.25, pe
strada Ogorului, un tânăr de 19
ani, din municipiul Oradea, în
timp ce conducea un autoturismu, nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum.
A pierdut controlul asupra
direcției de deplasare, iar autoturismul s-a răsturnat în șanțul
de pe partea opusă a sensului
său de deplasare. În urma accidentului rutier, două tinere de
19 ani, din Oradea, ambele pasagere în autoturism, au suferit
leziuni ușoare, pentru îngrijirea cărora au fost transportate
la spital. În urma testării cu
aparatul etilotest, s-a constatat
că tânărul de 19 ani care conducea autoturismul prezenta
o concentrație alcoolică de

Sursa facebook Info Trafic Bihor
0,60 mg/l alcool pur în aerul
expirat. Un alt accident provocat tot de un şofer băut a avut
loc duminică, în localitatea
bihoreană Voivozi. Conform
poliţiştilor, un bărbat de 30
de ani, din Voivozi, în timp ce
conducea un autoturism fără a
poseda permis de conducere și
fiind sub influența băuturilor
alcoolice, nu a adaptat viteza
de deplasare la condițiile de
drum. Pe un drum în pantă,
a acroșat cu partea din față a
autoturismului o maşină oprită

pe partea dreaptă a carosabilului, în direcția sa de deplasare,
pe care a proiectat-o într-un alt
autoturism. Un tânăr de 25 de
ani care se afla în spatele maşinii oprite a fost rănit uşor. În
urma testării conducătorului
autoturismului cu aparatul etilotest, s-a constatat că acesta
prezenta o concentrație alcoolică de 0,33 mg/l alcool pur în
aerul expirat. Poliţiştii au întocmit dosare penale în aceste
cazuri şi continuă cercetările.
n A.UNGUR

vinde prin licitaţie publică teren intravilan, situat în sat Sântion, com. Borş, jud. Bihor, în suprafaţă de 2.000 mp, proprietatea S.C. Carsam S.R.L.
– societate în faliment. Preţul de pornire este de
32.040 EUR + TVA. Licitaţile vor avea loc în data
de 07.11.2016, ora 11.00 la sediul lichidatorului judiciar din Oradea, str. Parcul Traian nr. 1, et. 2, ap.
22 jud. Bihor. În caz de neadjudecare licitaţia se va
repeta la interval de doua saptamani în 21.11.2016,
în ziua de luni, la aceeasi ora şi în acelaşi loc. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul lichidatorului judiciar, tel/fax 0259/479120, 0751/189.539,
e-mail: maroviro@yahoo.com.
(983)

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII

SIMTERAC S.A.

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR SIMTERAC S.A.

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 completată şi republicată, a Legii nr.297/2004 şi a
Actului Constitutiv al societăţii, la societatea
Simterac S.A. Vadu Crişului, cu sediul în Vadu
Crişului, str. Morii nr. 667, jud. Bihor, număr de
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului
Bihor: J05/79/2001, cod unic de înregistrare RO
13704172, se convoacă pentru data de 28.11.2016,
ora 10.00, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA), înscrişi în registrul acţionarilor
societăţii ţinut de către societate.
Adunarea se va ţine la adresa: str. Santuhalm,
nr. 1, sala de şedinta pavilion 2, Deva, jud. Hunedoara, conform prevederilor art. 11.2 din Actul
Constitutiv, cu următoarea
ORDINE DE ZI:
Prelungirea mandatului acordat PricewaterhouseCoopers Audit SRL, în calitate de auditor financiar la Societăţii, cu o perioada de 3 (trei) ani.
Aprobarea contractului de prestări servicii nr.
A422/14.10.2016.
Închiderea sediului secundar al societăţii din str.
Uzinelor, nr.12, ap. 37, Oradea, jud. Bihor.
Înfiinţarea unui sediu secundar al societăţii la
adresa Oradea, str. Uzinelor, nr. 12, sediu central,
birou 2.7., pentru activităţi de birou.
Aprobarea înregistrării ca venituri a dividendelor aferente anului 2012 în valoare de 14.794 lei.
Împuternicirea d-nei Daniela Danci să semneze Actul Constitutiv al Societăţii actualizat conform hotărârilor adoptate mai sus şi orice înscris
necesar formalităţilor de înregistrare a hotărârilor
aprobate şi să întreprindă oricare şi toate demersurile necesare pentru înregistrarea acestor hotărâri
la Oficiul Registrului Comerţului Oradea.
Documentele şi informaţiile vizând problemele
înscrise pe ordinea de zi, se pot consulta la sediul
societăţii începând cu data de 28.10.2016.
Reprezentarea acţionarilor la AGEA se va putea
face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procură specială. Formularele de procura specială se pot obţine
de la societate începând cu data de 28.10.2016, în
baza unei cereri înregistrate la sediul societăţii.
După completarea şi semnarea procurii speciale, un exemplar original din aceasta va fi înregistrat la sediul societăţii, până cel târziu, cu 48 de
ore înaintea şedinţei Adunării Generale.
În cazul în care nu se va întruni cvorumul legal
necesar conform legii, se convoacă o nouă AGEA
pentru data de 30.11.2016, orele 10.00 la aceeaşi
adresă, cu aceeaşi ordine de zi, procurile speciale
pentru prima şedinţa fiind valabile şi pentru cea de
a doua convocare.
Deva, la 25.10.2016.
Preşedintele Consiliului de Administraţie, Daniela Danci.
(984)

