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Luni, 13 mai 2019

Autoritatea
Electorală

Buletine de
vot comandate

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat că,
pentru alegerile europarlamen
tare din 26 mai, au fost comandate 20.104.459 de buletine de
vot pentru a fi folosite la secţiile de vot din România, iar
pentru cele din străinătate un
număr de 1.333.500 de buletine de vot.
De asemenea, potrivit anun
țului afișat pe site-ul AEP, au
mai fost comandate 18.545.515
de timbre autocolante şi 93.650
de ştampile cu menţiunea „votat” pentru secțiile de vot din
țară. Pentru străinătate au fost
comandate 1.301.230 de timbre
autocolante, 2.147 de ştampile cu
menţiunea „votat”.
Instituția reamintește că, potrivit art. 12 alin. (3) al Ordonanței
de urgență a Guvernului nr.
6/2019, la alegerile pentru Parlamentul European din 2019
sumele necesare sunt asigurate
din bugetul de stat, prin bugetul
AEP, banii fiind necesari pentru
a acoperi: a) cheltuielile pentru
tipărirea buletinelor de vot şi a
publicaţiilor destinate birourilor
electorale; b) cheltuielile pentru
confecţionarea ştampilei Biroului Electoral Central şi a ştampilelor cu menţiunea „VOTAT”;
c) cheltuielile pentru confecţionarea timbrelor autocolante; d)
indemnizaţiile membrilor Biroului Electoral Central şi ale personalului tehnic auxiliar al acestuia, precum şi indemnizaţiile
prevăzute la art. 16 alin. (9); e)
cheltuieli pentru hârtia necesară
imprimării buletinelor de vot;
f) cheltuielile privind dotarea
şi funcţionarea Biroului Electoral Central, precum şi orice alte
cheltuieli generate de activităţile
specifice procesului electoral. n
Titular FILIP CRISTIAN
FLORIN anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei
de încadrare cf. H.G. 1076/2004
privind procedura evaluării de
mediu pentru planuri şi programe, în vederea obţinerii avizului
de mediu pentru „PUZ - CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ” în
Comuna GIRIŞU DE CRIŞ, sat.
TĂRIAN, nr. cad. 54722, jud.
Bihor.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul - A.P.M.
Bihor, Oradea, bd. Dacia, nr.
25/A din data 09.05.2019 (apariţia primului anunţ) între orele
9.00 – 14.00. Publicul interesat
poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până în data de
28.05.2019 (în termen de 15 zile
calendaristice de la data publicării celui de al doilea anunţ), la
A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia,
nr. 25/A, e-mail apm@apmbh.
ro, în zilele de luni –vineri, între
orele 9.00-14.00.
(1236)

Întreruperi energie electrică
Perioada: 20.05.2019 – 24.05.2019
Anunțate cu 5 zile
Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea - Punct de lucru Rural
20.05.2019 09:00-10:00 și Loc. Sȃntion (p). 14:00-15:00

Întreruperi energie electrică
Perioada: 13.05.2019 – 17.05.2019
Anunțate cu 2 zile
Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea - Punct de lucru Rural
15.05.2019. 09:00-17:00 Loc. Almașu Mic, Chioag, Burzuc.
ANUNŢ DE PARTICIPARE
Informații generale privind autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Direcția Social Comunitară Bihor, Str. Parcul Traian,
nr. 5, Municipiul Oradea, jud.Bihor, telefon 0259/432810, e-mail:
directiasocialcomunitarabihor@
yahoo.ro
Autoritatea
contractantă,
Direcția Social Comunitară
Bihor, Str. Parcul Traian, nr. 5,
Municipiul Oradea, jud. Bihor,
telefon 0259/43-28-10, e-mail:
directiasocialcomunitarabihor@
yahoo.ro, invită persoanele fizice
și juridice fără scop patrimonial,
respectiv asociațiile și fundațiile
constituite conform legii care
îndeplinesc condițiile prevăzute
de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii
contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile:
tineret – cultural 350,00 mii lei,
protecția mediului 150,00 mii
lei, social – comunitar 500,00
mii lei. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de
finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile tineret
- cultural, protecţia mediului,
social comunitar, este prevăzută
de art. 6 din Legea nr. 350/2015
privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activități nonprofit de interes general.
Sursa de finanțare a contractului și valoarea – bugetul
Direcției Social Comunitare Bihor -1.000,00 lei.
Durata proiectelor 14.06.2019
– 31.12.2019.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect –
14.06.2019, ora 16.00.
Documentația de solicitare a
finanțării nerambursabile se poate procura de la sediul Direcției
Social Comunitară Bihor, str.
Parcul Traian, nr. 5, camera nr. 5
din incinta Consiliului Judeţean
Bihor.
Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării
nerambursabile se vor face de
către comisia de evaluare, începând cu prima sesiune în perioada 18.06.2019 – 19.06.2019.
Propunerile de proiect se vor
depune la sediul Direcției Social
Comunitară Bihor, Oradea, str.
Parcul Traian, nr. 5, camera 5,
din incinta Consiliului Județean
Bihor.
(1246)
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Întreruperi energie electrică
Perioada: 13.05.2019 – 17.05.2019
Reanunțate cu 2 zile
Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd - Punct de lucru Aleșd
15.05. 09:00-17:00 Loc.Luncșoara (p), Vadu Crișului (p).
15.05. 09:00-17:00 Brusturi(p).
Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd - Punct de lucru Săcuieni
15.05.2019. 09:00-17:00 Loc. Curtuișeni, Vășad, Valea lui Mihai:
zona Mewi SRL
15.05.2019. 09:00-17:00 Loc. Valea lui Mihai: Ferma Csiri
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RODICA HERDEAN,

în urma cu şaptesprezece ani şi
jumătate, tata, în urmă cu doisprezece ani, mama, iar mie

milia Ciora Emil, la marea du-

2019, ora 14.00, în localitatea

mi-au lăsat dorul şi amintirile

rere pricinuită de pierderea so-

Biharia, de la Capela Reforma-

din care se desprind chipurile

ţiei
VIORICA.
Fam. Marincaş Teodor şi Iuliana.

tă. Un grup de foşti colegi din
aparatul fostului Comitet Judeţean Bihor al UTC. (166)

lor luminoase şi dragi, pe care
le port mereu în suflet. Dumnezeu să-i odihnească în pace!
Fiica Anca Herdean.

