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S

Cu adâncă durere în

„ Nimic nu este mai du-

reros în viaţă ca despărţirea de
o fiinţă dragă. Dumnezeu să vă
aibă în paza Sa”.
DORINA FLORICA
GAŞPAR,
TIHAMER MELEGA,

liilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

cea care ne-a fost fiică, soră şi

ne-a înconjurat până în ultima

mătuşă,

clipă a vieţii sale, bunicul nostru drag,
IOAN HÎRCA.

Mama, sora Emilia. Fratele Ovidiu şi nepoţii Petruţa şi
Bogdan. (8959)

V

Te vom păstra viu în inimile noastre, rugându-L pe bunul Dumnezeu să te odihnească
în pace. Nepoții Mirabela, An-

Suntem alături de ve-

cinii noştri, fam. Dumea Cor-

drei cu familia,Valentin, Tudor
cu familia, Mădălin, Cătălin și
Cătălina. (8955)

nelia şi copiii, la despărţirea de
dragul lor soţ, tată şi bunic,
GHEORGHE DUMEA.
Dumnezeu să-l ierte. Sincere
condoleanţe. Locatarii Blocului
X2, Aleea Salca. (8948)

V

În aceste momente de

grea încercare, gândurile noastre se îndreaptă spre dragii nostri prieteni, Paul și Nicoleta, rugând pe bunul Dumnezeu să-i

V

mângâie, acum când se despart
Suntem alături de co-

de iubitul lor tată,

lega şi prietena noastră dr. Un-

IOAN HÎRCA.

gurean Lucia şi de copiii ei, dr.

Dumnezeu să-l odihnească

Maliţa Ioana şi dr. Ungurean

în pace. Fam. Meşter Cătălin.

Ionuţ, în marea durere pricinu-

V

Nu vom uita niciodată

dragostea şi bunătatea cu care

FLORIN EMIL BORA.
Sincere condoleanţe fami-

V

suflete ne luăm rămas bun de la

CORNELIA OPRIŞ.
(2285)

decese

V

V

(8956)

ită de decesul soţului şi tatălui
Un suflet bun s-a ridi-

iubit,

V

cat la cer, o inimă bună a în-

ing. IOAN UNGUREAN.

cetat să mai bată. Cu sufletele

Dumnezeu să-i dea odihnă

lega noastră, Mirela Bucurean

veşnică. Dr. Genoveva Puşcaş

şi de întreaga familie, la ma-

şi Marika Csegenyi. (8946)

rea durere pricinuită de tre-

îndurerate şi ochii plini de lacrimi ne despărţim pentru tot-

cerea la cele veşnice a mamei

deauna de cea care a fost o
mamă deosebită,
CORNELIA OPRIŞ.

V

sale dragi. Sincere condoleanţe.
Suntem alături de dr.

Înmormântarea va avea loc

Ungurean Lucia, la decesul

joi, 14 martie, ora 13.00, la Ca-

soţului drag. Dumnezeu să îl

pela din localitatea Sânmar-

odihnească în linişte şi pace.

tin. Dumnezeu s-o odihnească

Colectivul Dental I.

în pace. Fiii Adrian şi Ciprian.
(8958)

V

V

Cu lacrimi în ochi şi

sufletele sfâşiate de durere, ne
Suntem alături de ne-

poata şi verişoara noastră, Cornelia, copiii Marius, Ramona
şi Florinel cu ale lor familii, în
această grea perioadă pricinuită de decesul celui care a fost
un bun soţ, tată şi bunic,

Suntem alături de co-

despărţim de cel care ne-a fost
soț, tată socru și bunic,

Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Colectivul Departamentului de Management-Marketing. (8950)

V

Suntem alături de

voi, Claudia şi Alina, în aceste momente grele, pricinuite de
moartea mamei voastre
EUGENIA TANCHIŞ,
după o lungă şi grea suferin-

IOAN HÎRCA,

ţă. Dumnezeu s-o ierte şi s-o

în vârstă de 80 ani. Un gând

odihnească în pace. Familia

frumos de iubire, rugăciuni, la-

Tor Gavril, Ioana, Cristi şi Ele-

crimi și flori este tot ce-ți mai

na. (8960)

putem oferi. Înmormântarea
va avea loc joi, 14 martie, orele

GHEORGHE DUMEA.

13.00, în Suplacu de Tinca. Ne

Sincere condoleanţe dragii

rugăm bunului Dumnezeu să-l

noştri. Dumnezeu să-l odih-

odihnească în pace. Soția Floa-

nească în linişte şi pace. Un-

re, fiul Paul cu soția Nicoleta și

chiul Pavel cu Victoria, verişo-

nepoții Cătălin și Cătălina, fiul

rul Adrian cu Sanda şi Bianca.

Dudu cu soția Florica și nepo-

(8947)

tul Mădălin. (8954)

V

Suntem alături de co-

lega noastră Simona Ivan-Sere, în tristul moment al decesului mamei-soacre. Condoleanţe
familiei. Învăţătoarele de la
C.N. „Mihai Eminescu” Oradea. (8961)

Administrația Bazinală
de Apă Crișuri,
cu sediul în Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, jud. Bihor, organizează
concurs pentru ocuparea funcțiilor
contractuale vacante de execuție,
pe perioadă nedeterminată de:
* Agent Hidrotehnic COR
(711915) din cadrul S.G.A. Bihor
- SH Barcău - Formația Sâniob;
Agent
Hidrotehnic
COR
(711915) din cadrul S.G.A. Bihor – SH Criș Negru - Formația
Holod.
* Agent Hidrotehnic COR
(711915) din cadrul S.G.A. Bihor
– SH Barcău - Formația Suplacu
de Barcău.
* Agent Hidrotehnic COR
(711915) din cadrul S.G.A. Bihor
– SH Ier - Formația Săcueni.
* Agent Hidrotehnic COR
(711915) din cadrul S.G.A. Bihor – SH Criș Negru - Formația
Holod.
* Agent Hidrotehnic COR
(711915) din cadrul S.G.A. Bihor – SH Criș Repede- Formația
Oradea, conform temeiului legal
H.G.286/2011.
Pentru participarea la concursul
de: Agent hidrotehnic din cadrul
Formațiilor de lucru: Sâniob, Holod, Suplacu de Barcău, Săcueni,
Oradea, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții
specifice:
studii medii;
avantaj: calificare în domeniul de
gospodărire a apelor;
Concursurile pentru posturile de
Agent Hidrotehnic se vor desfășura
astfel:
Proba scrisă în data de
03.04.2019, ora 10.00 la sediul
S.G.A. Bihor, str. Atelierelor, nr. 8,
localitatea Oradea.
Interviu în data de 09.04.2019,
ora 10.00 la sediul S.G.A. Bihor,
str. Atelierelor, nr. 8, localitatea
Oradea.
Dosarul va cuprinde următoarele
documente: cerere de înscriere la
concurs/examen, adeverință de la
medicul de familie, cazier judiciar,
curriculum vitae, copie după carte
de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copie după
carnetul de muncă sau, după caz,
adeverințe care atestă vechimea în
muncă, în meserie.
Dosarele se depun din data
de 13.03.2019 până în data de
27.03.2019, după următorul program: Luni – Joi orele 800 - 1500
Vineri orele: 800 - 1300 la secretariatul unității, strada Ion Bogdan,
nr. 35, Oradea. Informații suplimentare la secretarul comisiei, telefon 0259/44-20-33 int. 209. (1042)

Titular
TĂRĂU AUREL DUMITRU
cu sediul în jud. Bihor, mun.
Săcădat, nr. 275B, anunță publicul interesat asupra declanșării
etapei de încadrare cf. H.G.
1076/2004 (actualizat) privind
procedura evaluării de mediu
pentru planuri și programe,
în vederea obținerii avizului
de mediu pentru P.U.Z. CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ
S+P+M ȘI ÎMPREJMUIRE, în
mun. Oradea, Cartier Podgoria,
nr.cad.: 16790, C.F. 167657, jud.
Bihor. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul
- A.P.M. Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A din data 13.03.2019
între orele 9.00-14.00. Publicul
interesat poate transmite în scris
comentarii și sugestii, până în
data de 01.04.2019 la A.P.M.
Bihor, Oradea, B-dul. Dacia,
nr. 25/A, e-mail office@apmbh.
anpm.ro, în zilele de luni–vineri,
între orele 9.00-14.00.
(1053)

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bihor
anunţă publicul interesat că, în
urma parcurgerii etapei de încadrare conform prevederile H.G. nr.
1076/2004, „PUZ - PARCELARE TEREN”, propus a fi amplasat
în mun. Oradea, nr. cad. 174793,
175829, 175863, 175864,
175867, 175869, 175870, 175887,
175889, 175891, 175906, 175907,
175964,
titular: LUCA IONUŢ BOGDAN cu domiciliul în mun Oradea, Parc Traian, nr. 29, ap. 18, jud.
Bihor
Comitetul Special Constituit întrunit a decis încadrarea planului
în categoria celor pentru care nu
este necesară evaluarea de mediu,
planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia
etapei de încadrare se pot transmite în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, B-dul
Dacia, nr. 25/A, telefon 0259/4445-90, fax. 0259/40-65-88, până la
data de 25.03.2019.
(1050)
Consiliul de administraţie
al Băncii Cooperatiste Dacia
Oradea
convoacă adunarea generală a
membrilor cooperatori la sediul
băncii din mun. Oradea, Bv. Dacia,
nr.62, bl. AN36, jud. Bihor, în data
de 17.04.2019, ora 13.00, cu următoarea ordine de zi:
1. Raportul administratorilor
privind activitatea desfăşurată şi
rezultatele economico-financiare
obţinute în anul 2018;
2. Raportul auditorului financiar
cu privire la constatările făcute cu
ocazia exercitării mandatului său
în anul 2018 şi la concluziile rezultate în urma verificării bilanţului
contabil şi a contului de profit şi
pierdere;
3. Aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2018, a modului de
repartizare a profitului şi fixarea
dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 şi a
programului de activitate pentru
realizarea acestuia;
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor;
6. Stabilirea numărului minim
de administratori care trebuie să fie
independenţi;
7. Desemnarea administratorilor
independenți;
8. Numirea auditorului financiar
şi fixarea duratei contractului de
audit financiar, ca urmare a procedurii de selecție de oferte;
9. Desemnarea ca oricare dintre
administratori să efectueze formalităţile legale pentru înregistrarea,
menţionarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală
la registrul comerţului, şi acordarea pentru aceştia a dreptului de a
delega unei alte persoane mandatul
pentru efectuarea acestor formalităţi;
10. Aprobarea programului de
investiţii pe anul 2019;
11. Ratificarea desemnării reprezentantului în adunarea generală
CREDITCOOP;
12. Adoptarea Hotărârii adunării
generale.
În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare pentru prima convocare, a doua convocare va fi în data
de 18.04.2019, ora 13.00, la restaurantul Camelot din loc. Husasău de
Criș, nr. 360, jud. Bihor, cu aceeaşi
ordine de zi.
(1052)

