12 Diverse
comemorări

V

La trecerea unui an de
la plecarea neaşteptată a scumpei noastre mame, soacre şi bunici,
LIVIA MIHELE,
suntem cu sufletele pline
de tristeţe şi durere, lăsândune într-o rememorare a clipelor minunate, pe care le-am petrecut împreună. Draga noastră
mamă, soacră şi bunică,
LIVIA,
dormi în pace în Împărăţia lui
Dumnezeu. Ai fost un suflet generos. Fiul Adrian, nora Florica şi nepoata Anamaria Bianca.
(6465)
Primăria comunei Pomezeu,
județul Bihor,
scoate la concurs
postul de inspector Consilier
Juridic, grad profesional debutant,
compartiment juridic, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Pomezeu.
Concursul va avea loc în data de
10.12.2018: ora 10,00 proba scrisă,
respectiv 11.12.2018, ora 12.00, interviul.
Condiții generale pentru ocuparea postului: candidații trebuie
să îndeplinescă condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/199,
republicată
privind
Statutul
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Condiții specifice: Studii superioare juridice cu diplomă de licență,
abilitate în exprimare și comunicare.
Dosarele de înscriere la concurs
se depun în termen de 20 zile de la
apariția anunțului.
Informații suplimentare se pot
obține la sediul Primăriei comunei
Pomezeu, telefon 0259/32-27-13.
(787)

Anunţ public
PRIMĂRIA COMUNEI FINIŞ,
titular al proiectului: „MODERNIZARE
INFRASTRUCTURĂ
RUTIERĂ ÎN COMUNA FINIŞ,
JUDEŢUL BIHOR, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „MODERNIZARE
INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ
ÎN COMUNA FINIŞ, JUDEŢUL
BIHOR, propus a fi amplasat în
comuna FINIŞ, sat Finiş, str. Gării,
La Cămin, La Tica, Antoni, Valea
Gaji, Valea Iermar, Luncii tronson
I, Luncii tronson II şi drumul comunal DC231 Finiş-Ioaniş, drumul comunal DC232 Finiş-Fiziş şi drumul
comunal Fiziş-Ioaniş, judeţul Bihor.
1. Informaţii privind Proiectul
propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia
mediului Oradea, Bd. Dacia, nr.
25/A şi la PRIMĂRIA COMUNEI
FINIŞ, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor,
municipiul Oradea, Bd. Dacia, nr.
25/A.
(783)

Vineri, 9 noiembrie 2018

V

O zi tristă de aducere
aminte, de când în urmă cu un
an a plecat pentru totdeauna,
scumpa mea soţie,
LIVIA MIHELE,
lăsând în sufletul meu un gol
imens. Amintiri dragi, dor nespus şi multe lacrimi, sunt tot
ce mi-au rămas. Soţul Gavril.
(6464)

V

A trecut un an de când
a plecat dintre noi, draga şi
scumpa noastră soră şi mătuşă,
LIVIA MIHELE.
Nu vom uita niciodată frumuseţea chipului şi nici hărnicia, curajul, tenacitatea, iubirea
şi devotamentul pentru familia
ei dragă. Rămâne veşnic în inimile şi în amintirile noastre. Ne
rugăm bunului Dumnezeu pentru odihna sufletului ei în pace
şi iertare. Sora Silvia Morar şi
nepoata Livia Romanu, cu familia. (6466)

V

Se împlinesc 6 luni de
la despărţrea de cea care a fost
draga noastră cumnată şi mătuşă,
FLOAREA MARTA.
O rugăciune, o floare, o lumânare este tot ce îţi mai putem oferi, la tristul mormânt.
Dumnezeu să-ţi dea odihnă
veşnică. Parastasul de pomenire va avea loc sâmbătă, 10 noiembrie 2018, ora 9.30, la Biserica „Acoperământul Maicii
Domnului”, str. Negruzzi. Nu
te vom uita niciodată. Cumnatul Mihai Vlaicu, nepoata Mihaela cu soţul Mihai şi nepoata Ioana cu soţul Florin. (6627)
Anunţ public privind
decizia etapei de încadrare
COSTA VOC IMPEX S.R.L.
ORADEA, titular al proiectului:
„CONSTRUIRE HALĂ PRODUCŢIE/DEPOZITARE, ZONĂ
ADMINISTRATIVĂ, PLATFORME ŞI ÎMPREJMUIRE”, 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 HALĂ PRODUCŢIE/
DEPOZITARE, ZONĂ ADMINISTRATIVĂ, PLATFORME ŞI
ÎMPREJMUIRE”, propus a fi amplasat în Oradea, str. Beothy Odon,
nr. 12.
Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor, din municipiul
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.
(786)

V

La împlinirea unui an
de când ne-a părăsit, ne aducem aminte cu dragoste şi dor
nesfârşit de cea care ne-a fost
soţie, mamă, soră şi bunică,
prof. IULIANA PISTOL.
Sperăm că ai găsit un loc mai
bun şi că veghezi în continuare
asupra noastră cu aceeaşi grijă
şi iubire din timpul vieţii. Nu te
vom uita niciodată! Cu sufletele
îndurerate, familia. (6596)

V

Timpul nu reuşeşte să
şteargă amintirea părinţilor,
bunicilor şi străbunicilor,
MARIA INDRIE,
6 luni de la deces,
TEODOR INDRIE,
2 ani,
ANA BLEJAN,
11 ani,
IOAN BLEJAN,
35 ani.
Dumnezeu să-i odihnească în
pace! Mărioara, Romulus, Marius, Tamara şi Izabela Blejan.
(6629)

V

Se împlinesc 11 ani de

V

Reamintim celor care
l-au cunoscut, apreciat și iubit că sâmbătă, 10 noiembrie,
se împlinește un an de când a
trecut în veșnicie iubitul nostru
soț, tată, socru și bunic,
PETRU STURZ,
din Tinăud. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace! O inimă bună a încetat să mai bată, un suflet
imens s-a ridicat la ceruri, spre
veșnicie. Amintirea lui va rămâne veșnică în inimile noastre. Soția Florica, copiii Dalia și Ciprian, ginerele Traian,
nora Fabiola și nepoții Bogdan,
Răzvan, Rebeca, Raisa și Adonis.

Nici lacrimile, nici du-

la despărţirea de bunul şi iubi-

rerea, nimic nu e de-ajuns să

tul nostru soţ, tată, socru şi bu-

schimbe-n mângâiere timpul

nic,

care trece trist de când în urmă
IOAN NEGRUŢ.

cu un an, viaţa ne-a despărţit

O rugăciune, o floare, o lu-

pentru totdeauna de unicul nos-

mânare este tot ce îţi mai putem oferi, la tristul mormânt.
Vei rămâne veşnic în inimile noastre. Dumnezeu să-ţi dea
odihnă veşnică. Familia îndurerată. (6660)

tru fiu şi nepot,
RADU
CĂTĂLIN BOGDAN,
în vârstă de 27 de ani. Ai plecat precum o stea ce ne-a luminat vieţile şi vei străluci veşnic
în amintirea noastră. Fiecare
lucru ne aminteşte de tine şi îndureraţi îţi şoptim numele şi ne

V

Cu lacrimi în ochi şi
durere în suflete comemorăm
12 ani de la trecerea în eternitate a iubitei noastre
GIZELA VARGA.
Păstrăm vie în inimile noastre amintirea chipului frumos,
drag şi bunătatea sufletului tău.
Pentru dragostea cu care ne-ai
înconjurat îţi datorăm veşnică
neuitare. Bunul Dumnezeu să
te aibă în paza Sa! Soţul Viorel,
fiicele Camelia şi Laura, cu familiile lor. (6649)

V

rugăm pentru sufletul tău bun.
Am fi vrut măcar încă o dată să
îţi spunem cât te iubim. Mama
Otilia, tata Teodor şi bunicul
Iosif. (6666)

V

V
În 11 noiembrie 2018,

la dureroasa despărţire de dragul nostru soţ, tată şi bunic,

se împlinesc 40 de zile de când
soţul şi tatăl,
ALEXANDRU BADEA,
a plecat pe drumul fără în-

Au trecut 20 de ani de

prof. univ.
GHEORGHE S. NADIU.
Dumnezeu să-l odihnească.
Familia. (6662)

spus acum când îi mai putem

Anunţurile de comemorări
şi decese se preiau:

aduce o rugăciune, o floare, o

r la ghişeul de pe Aleea

lumânare. Dumnezeu să te aibă

Gojdu nr. 3, luni-joi între orele

în paza Sa. Parastasul de pome-

8.00-18.00, vineri, între orele

toarcere. Trecerea timpului nu
aduce uitarea ci adânceşte şi
mai mult durerea şi dorul ne-

nire va avea loc în 11 noiembrie 2018, ora 11.00, la Biserica
Sf. Gheorghe din Curtea Spitalului nr. 6, din Oradea, pe str.
Louis Pasteur (Spitalului), nr.

08.00-16.00, duminică, între
orele 12.00-16.00
r la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 2 (lângă Teatrul
de stat) luni-vineri, între orele

26. Mica, Ducu, Elena, Lica.

9.00-16.00, duminică, 16.00-

(6665)

18.00.

