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decese

V „Trece timpul, trec şi eu
Şi îmbătrânim mereu,

Trece timpul mohorât
Merg şi eu către mormânt”.
PETRE ŞOPÂNDĂ,
ECATERINA RAŢIU,
PETRU BUGHIU,
ANA ILE,
ERZSEBET KOCSIS.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu sufletele îndurerate
ne luăm rămas bun de la iubita
noastră mamă şi bunică,
IULIA SELEGEAN.
Cei care doresc să-şi ia rămas
bun o pot face azi, 23 aprilie,
ora 14.00, din Capela Haşaş.
Bunul Dumnezeu să te odihnească în pace, suflet blând!
Fiica Daniela şi nepotul Raul
Sălăgean. (9792)

V

Suntem alături de iubiţii noştri, Daniela şi Raul Sălăgean, la dureroasa despărţire de
mama şi bunica lor,
IULIA SELEGEAN.
Bunul Dumnezeu s-o ierte şi
s-o odihnească în pace! Bunica Cati, Corina şi Adrian Meşter. (9793)

V Cu durere în suflete ne
luăm rămas bun de la draga

noastră mamă, soacră şi bunică,
IULIA SELEGEAN.
Dumnezeu să-i vegheze somnul veşnic! Ovidiu, Luminiţa şi
Ioana Selegean. (9794)

V Cu adâncă durere în suflete anunţăm încetarea din via-

V Cu multă tristeţe în suflete îmi iau rămas bun de la
distinsul domn director
prof. VASILE LINCA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Profesor Maniu Dumitru.
(9784)

V În aceste momente de
grea încercare suntem alături
de naşii noştri, Blaga Alexandru şi Rebeca, în ceasul pierderii dragului lor tată şi socru.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Iulia şi Andrei Crişan.
(9785)

V

data de 23 aprilie 1991, de când
ne-a părăsit pentru totdeauna plecând la cele veşnice, cea
care a fost soţie, mamă, bunică
şi străbunică,
SILVIA TATAR.
Nu te vom uita niciodată. Recunoştinţă şi odihnă veşnică.
Familia col. (r.) Tatar Zoltan,
fiica Doina cu Cristi, nepoţii
Robert din Germania, Tomi din
S.U.A. (9786)

V

Profund îndurerați, ne
despărțim de
FLORIAN BLAGA,
cel ce ne-a fost tată și socru
drag. Ceremonia de înmormântare are loc azi, 23 aprilie 2019,
începând cu ora 13.00, la capela cimitirului orășenesc din
Aleșd. Bunul Dumnezeu să îl
odihnească în pace! Fiul Alexandru și nora Rebeca.

V

Suntem alături de nora
și cumnata noastră Dorina Sotoc, acum când tatăl său a trecut la cele veșnice. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Fam.
Sotoc și fam. Buda. (2246)

V

Cu durere în suflet, ne
luăm rămas bun de la fratele, cumnatul și unchiul nostru
drag,
PETRU BUGHIU,
din Sititelec. Om bun, harnic
și credincios, vei rămâne veșnic
în sufletele noastre. Drum bun,
frate drag. Sora Viorica, cumnatul Ioan, nepoții Dan, cu familia, și Monica.

comemorări

ţă a scumpei noastre mame şi
soacre,
VALERIA ILLE.
Priveghiul are loc azi, 23
aprilie 2019, de la ora 19.00, la
Capela Cimitirului din localitatea Sântandrei. Înmormântarea
va avea loc miercuri, 24 aprilie
2019, ora 13.00, la Capela Cimitirului din Aleşd. Dumnezeu să
te odihnească în pace! Fiul Ille
Florin cu soţia Florica. (9800)

Cu adâncă durere în suflete anunţăm încetarea din viaţă a scumpei noastre bunici,
VALERIA ILLE.
Priveghiul are loc azi, 23
aprilie 2019, de la ora 19.00, la
Capela Cimitirului din localitatea Sântandrei. Înmormântarea
va avea loc miercuri, 24 aprilie
2019, ora 13.00, la Capela Cimitirului din Aleşd. Dumnezeu să
te odihnească în pace! Nepoţii
Ille Sergiu cu soţia Alina, Ille
Diana cu logodnicul Cristian.
(9801)

V Au trecut 28 de ani de la

V DragulGEORGE
nostru fiu,

CRISTIAN MOLNAR,
sunt 10 ani de când în loc de
„La mulţi ani!” înălţăm o rugăciune către bunul Dumnezeu ca
de ziua ta de naştere, 20 aprilie,
respectiv 23 aprilie, ziua numelui, să-ţi odihnească sufletul tău bun împreună cu drepţii
în cel mai frumos loc din Raiul Sfânt. Fie-ţi ţărâna uşoară!
Părinţii, în veci nemângâiaţi.
(9781)

V Duminică, 23 aprilie,

Ziua Sf. Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, comemorăm 10 ani de când sufletul dragului nostru soț, tată și
bunic,
ing. ȘTEFAN PANEA,
a plecat pe alt tărâm, în
Împărăția Tatălui Ceresc.
Retrăim povara dureroasei
despărțiri cu gândul mereu la
tine. Chipul tău drag este flacără vie în sufletele noastre pline de amintiri dragi, lacrimi și
doruri nestinse. Caracterul tău
drept, dragostea și căldura ta
sufletească, vorbele și povețele
înțelepte sunt pilde veșnice în
inimile noastre. La zi de praznic și pomenire, aducem pios
omagiu și reculegere ție și dragilor noștri adormiți,
GHEORGHE LAZĂR - străbunic,
GHEORGHE PANEA - bunic,
GHEORGHE PANEA - unchi,
TEODOR PANEA - unchi,
FLOREA PANEA - unchi,
FLOAREA PANEA - bunică,
IOAN AȘTELEAN - bunic,
MARIA AȘTELEAN
- bunică,
FLORICA LERINȚ
- verișoară
GHEORGHE
LERINȚ - unchi.
Dumnezeu să vă odihnească
în pace. Recunoștință pentru o
clipă de aducere aminte. Familia. (2247)

Anunţ public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului
de mediu
Administraţia Domeniului
Public
anunţă publicul interest asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Clădire parcaje
multietajate în zona străzilor
Academiei-G. Bariţiu” situată
în municipiul Oradea, str. G.
Bariţiu, nr. 16, judeţul Bihor, nr.
cad 201975 Oradea.
Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autorităţii competente pentru
protecţia mediului Oradea, Bdul Dacia, nr. 25/A şi la sediul
Administraţiei Domeniului Public, loc. Oradea, str. Gheorghe
Dima, nr. 5, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia
mediului Oradea, B-dul Dacia,
nr. 25/A.
(1191)

Liceul Tehnologic
Special Nr. 1 Oradea,

str. Gh. Bariţiu, Nr. 9,
organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi pe perioadă determinată:
* 1 (un) post de Administrator financiar (Contabil- până
la 31.08.2019).
Condiţii de participare:
- studii superioare economice;
- vechime 3 ani;
- recomandare de la ultimul
loc de muncă;
- calificativul FB în ultimii
trei ai lucraţi;
- disponibilitate la program de
lucru flexibil;
- competenţe IT dovedite prin
certificate de absolvire;
- cunoaşterea programelor
Word şi Excel.
Concursul se va desfăşura la
Liceul Tehnologic Special Nr. 1
Oradea, în data de 10.05.2019:
10.05.2019 - ora 9,00 – proba
scrisă,
14.05.2019 - ora 13,00 – interviu.
* 1 (un) post de Pedagog perioadă determinată (CIC –
2 ani)
Condiţii de participare:
- minim studii medii;
- aviz psihologic;
- disponibilitate de a lucra cu
elevii cu CES;
- program de lucru în două
schimburi;
- recomandare de la ultimul
loc de muncă;
- calificativul FB în ultimii
trei ani lucraţi;
Concursul se va desfăşura la
Liceul Tehnologic Special Nr.1
Oradea în data de 10.05.2019:
10.05.2019 - ora 9,00 – proba
scrisă,
14.05.2019 - ora 13,00 – interviu.
Pentru înscriere la concurs
candidaţii vor depune dosarele
până în data de 03.05.2019
Relaţii suplimentare se pot
obţine la nr. telefon 0259/43-1459.
(1190)

Liceul Tehnologic Special
Nr. 1 Oradea,
str. Gh. Bariţiu, Nr. 9,
organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
pe perioadă nedeterminată:
* 1 (un) post de Supraveghetor noapte.
Condiţii de participare:
- minim studii medii;
- aviz psihologic;
- disponibilitate de a lucra cu
elevii cu CES;
- program de lucru noapte;
- recomandare de la ultimul
loc de muncă;
- calificativul FB în ultimii
trei ai lucraţi.
Concursul se va desfăşura la
Liceul Tehnologic Special Nr. 1
Oradea în data de 17.05.2019:
17.05.2019 ora 9,00 – proba
scrisă,
21.05.2019 ora 9,00 – interviu.
* 1 (un) post de Muncitor I
- bucătar.
Condiţii de participare:
- studii medii;
- cursuri de specialitate dovedite prin certificate/diplome;
- disponibilitatea de a lucra în
două schimburi;
- recomandare de la ultimul
loc de muncă;
- aviz epidemiologic;
- calificativul FB în ultimii
trei ani lucraţi;
- cursul de igienă.
Concursul se va desfăşura la
Liceul Tehnologic Special Nr.1
Oradea în data de 17.05.2019:
17.05.2019 ora 9,00 – proba
practică,
21.05.2019 ora 9,00 – interviu.
* 1 (un) post de îngrijitor
curățenie
Condiţii de participare:
- studii medii;
- cursuri de specialitate dovedite prin certificate/diplome;
- disponibilitatea de a lucra în
două schimburi;
- recomandare de la ultimul
loc de muncă;
- aviz epidemiologic;
- calificativul FB în ultimii
trei ani lucraţi;
- cursul de igienă.
Concursul se va desfăşura la
Liceul Tehnologic Special Nr.1
Oradea în data de 17.05.2019:
17.05.2019 ora 14,00 – proba
practică,
21.05.2019 ora 13,00 – interviu.
Pentru înscriere la concurs
candidaţii vor depune dosarele
până în data de 10.05.2019.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la nr. telefon 0259/43-1459.
(1189)

S.C. DEMCON DESIGN S.R.L.
angajează:
* 2 dulgheri,
* 2 fierari betonişti,
* 2 zugravi,
* 2 zidari,
* 2 muncitori necalificaţi.
Tel. 0749/81-39-53.
(1188)

