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Începând din 26 septembrie, o nouă serie

Se dau biletele de tratament
Casa Judeţeană de Pensii
Bihor are bilete de tratament
disponibile pentru seria 15,
cu începere din data de 26
septembrie, pentru următoarele staţiuni: 1 Mai, Lacu
Sărat, Felix, Ocna Şugatag,
Olăneşti, Slănic Prahova,
Târgu Ocna, Tinca, Buziaş,
Eforie Nord, Saturn, Sovata,
Stâna de Vale, Tinca, Turda,
Tuşnad, Vatra Dornei, Moneasa.
Astfel, la Băile 1 Mai (staţiune recomandată pentru tratarea
afecţiunilor reumatismale) –
25 locuri; Băile Felix (tratarea
afecţiunilor reumatismale) –
60 locuri; Lacu Sărat (tratarea
afecţiunilor reumatismale) – 2
locuri; Ocna Şugatag (tratarea
afecţiunilor reumatismale) – 5
locuri; Olăneşti (tratarea afecţiunilor digestive) – 8 locuri;
Slănic Prahova (tratarea afecţiunilor reumatismale şi respiratorii) – 5 locuri; Târgu Ocna
(tratarea afecţiunilor reumatismale şi respiratorii) – 2 locuri; Tinca (tratarea afecţiunilor reumatismale) – 22 locuri;
Sovata (tratarea afecţiunilor
ginecologice) – 10 locuri; Buziaş (tratarea afecţiunilor car-

Se trag la sorţi judecătorii

Şedinţa publică de tragere la sorţi pentru
desemnarea celor trei judecători din cadrul Tribunalului Bihor care vor face parte din Biroul
electoral de circumscripţie pentru desfăşurarea
alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 11 decembrie 2016 va avea loc, luni,
26 septembrie 2016, ora 11.00, la Cabinetul
Preşedintelui Tribunalului Bihor din Palatul de
Justiţie Oradea, str. Parcul Traian nr. 10, etaj.
I, cam. 1. Partidele politice prin reprezentanţii
lor pot asista la procedura desemnării celor trei
judecători din cadrul Tribunalului Bihor. n

S.C. NUTRIENTUL S.A.
angajează ŞOFER CAMION.
Cerinţe:
-permis categoria C+E,
-atestat transport marfă,
-card tahograf valid.
C.V.-urile se vor trimite pe adresa de email: dan.indries@nutrientul.ro sau numerele
de telefon: 0727/20-09-23 şi 0752/20-09-41.
(780)

Solicitările trebuie depuse la Casa de Pensii
diovasculare) – 3 locuri; Eforie Nord (tratarea afecţiunilor
reumatismale) – 4 locuri; Saturn (tratarea afecţiunilor reumatismale) – 2 locuri; Stâna
de Vale (tratarea afecţiunilor
sistemului nervos) – 3 locuri;
Turda (tratarea afecţiunilor
respiratorii şi reumatismale) –
2 locuri; Tuşnad (tratarea afecţiunilor cardiovasculare) – 2
locuri; Vatra Dornei (tratarea

afecţiunilor cardiovasculare)
- 10 locuri; Moneasa (tratarea
afecţiunilor sistemului nervos)
– 10 locuri.
Persoanele interesate se vor
prezenta la sediul instituţiei,
între orele 08.00 – 14.00, cu următoarele documente: actul de
identitate (original+copie); biletul de trimitere pentru serviciile medicale clinice, formular
unic cu regim special, eliberat

S.C. NUTRIENTUL S.A.
de către medicul de specialitate (copie); cupon pentru plata
pensiei (copie+original).
Biletele de tratament se eliberează personal titularului
sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată, din care să
rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de
tratament balnear.
n R.C.

25 de ani de la înfiinţarea ANCMRR - MAI

Concurs de tragere cu pistolul

le au început prin distribuirea
a câte cinci cartușe pentru fiecare trăgător și pentru fiecare
pistol. Tragerile s-au executat
la comandă, cu măsurile de
siguranță asigurate de echipa
tehnică a poligonului. Țintele
au fost: țintă piept cu cercuri
numerotate de la 5 la 10, posibilitate de obţinere a 50 de
puncte.
Rezultatele au fost următoarele: la echipa ANCMRR
- MAI, condusă de col. (r)
Alexandru Ciuta: locul I, col.
(r) Nicolae Şerfezeu cu 46 de
puncte; locul II, col. (r) Petruş
Tatu cu 42 de puncte; locul III,
col. (r) Eugen Moş cu 39 de
puncte; la echipa ANCMRR
SRI. condusă de col. (r) Adrian
Tuduce, prim vicepreședinte:

locul I, col. (r) Cornel Pop cu
48 de puncte; locul II, col. (r)
Dan Boneta cu 41 de puncte;
locul III, col. (r) Adrian Tuduce cu 38 de puncte și col.
(r) Constantin Iancu; la echipa
ANCMRR - MApN condusă
de gl. bg (r) dr. Vasile Creţ președinte: locul I, col. (r) Vid
Rus cu 42 de puncte; locul II,
col. (r) Nicolae Haragoş cu 30
de puncte; locul III, gl. bg (r)
dr. Vasile Creţ cu 24 de puncte.
Echipele câștigătoare, după
totalul rezultatelor individuale deținute în rândul echipelor
au fost următoarele: locul I:
echipa SRI cu totalul de 238 de
puncte; locul II: echipa MAI
cu totalul de 191 de puncte;
locul III: echipa MApN cu totalul de 160 de puncte. Orga-

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.

(829)

CONVOCATOR
Comitetul de initiaţivă constituit în mod legal şi
statutar, în calitate de asociaţi, asociaţi prin moştenitori şi/sau reprezentanti ai acestora, în cadrul
Asociaţiei Alparena 60, în conformitate cu prevederile art. 12 din Statutul asociaţiei şi avându-se în
vedere Hotărârea nr. 730 din 06.07.2016 a Tribunalului Bihor dată în dosarul nr. 9532/271/2013, vă
aducem la cunoştinţă faptul că înţelegem să convocăm Adunarea Generală Extraordinară a asociaţilor pentru data de 22.10.2016, orele 15.00 la sediul Căminul Cultural Alparea, având următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Alegerea unui nou Consiliu de Administraţie, în mod legal şi statutar;
2. Alegerea comisiei de cenzori;
3. Stabilirea sediului social al asociaţiei;
4. Analiza bugetului de venituri şi cheltuieli
cu precizarea soldului financiar curent disponibil şi a soldului debitor al asociaţiei;
5. Analizarea şi clarificarea tuturor cauzelor civile şi/sau contencios administrativ aflate
pe rolul instanţelor de judecată cu aprecierea
motivelor de drept şi de fapt care stau la baza
acestor cauze.
6. Diverse.
Convocarea Adunării Generale se face conform prevederilor legale şi statutare. În cazul în
care nu se întruneşte cvorumul necesar la data de
22.10.2016, adunarea generală se amână peste 8
zile,în data de 30.10.2016, conform statutului, în
acelaşi loc şi la aceeaşi oră.
(845)

Cu ocazia aniversării a
25 de ani de la constituirea ANCMRR - MAI, în
15 septembrie 2016, a avut
loc un concurs organizat de
președintele filialei bihorene a
Asociaţiei, col. (r) Alexandru
Ciuta, cu participarea echipelor de trăgători formate din
câte şase trăgători cu pistolul,
reprezentanţi ai ANCMRR MAI, SRI și MApM.
Invitații de onoare la eveniment au fost gl. mr. (r) dr.
Cristian Lazăr, Gl. Bg. (r)
Adrian Pădureanu și ing. Koppelman Felix, președinte al
Comunității Evreilor din jud.
Bihor.
Echipele ANCMRR au fost
reprezentate prin președinții
acestora astfel:
Echipa ANCMRR - MAI de
către col. (r) Alexandru Ciuta, ANCMRR - SRI de către
col. (r) Marian Tuduce, prim
vicepreședinte,
ANCMRR
- MApN. de către gl. bg. (r)
dr. conf. univ. Vasile Creţ președintele asociației.
Concursul de tragere s-a
desfășurat în Poligonul de tir
Dinamo al MAI, fiind asigurat de o conducere tehnică,
formată din comisar șef Radu
Parasca și de agent șef principal Viorel Toma, agent șef
principal Adrian Moş. Trageri-

Alegerile din decembrie

nizatorul concursului col. (r)
Alexandru Ciuta, împreună cu
comisarul șef Vasile Bucur și
președinții asociațiilor, au felicitat câștigătorii acordându-le
câte o cupă și diplome de merit
din partea ANCMRR-MAI.
Activitatea s-a încheiat cu
mesajul de felicitare adresat
participanților de către gl. bg
(r) dr. conf. univ. Vasile Creţ, cu
ocazia aniversării a 25 de ani
de la înființarea ANCMRRMAI (15 septembrie 1991-15
septembrie 2016). Participanții
la concursul de tragere cu pistolul și cei prezenți la acest
eveniment aniversar au fost
invitați la masa festivă, organizată de ANCMRR-MAI.
n Col. (r) TATAR
Grigoriu Zoltan

ANUNŢ
S.C. Administraţia Domeniului Public S.A.
Oradea angajează prin concurs următorul personal:
1 MEDIC VETERINAR
Condiţii minime de participare:
Studii superioare de specialitate – absolvent al
Facultăţii de Medicină Veterinară în domeniul
Medicină Veterinară;
Drept de liberă practică ca medic veterinar;
Vechime minimă în specialitate: 3 ani;
Cazier judiciar fără fapte înscrise;
Capacitate deplină de exerciţiu şi stare de sănătate adecvată postului;
1 ÎNGRIJITOR ANIMALE
Condiţii minime de participare:
- absolvent de minim 10 clase;
- capacitate deplină de exerciţiu şi stare de sănătate adecvată postului;
Dosarele candidaţilor se pot depune la biroul
personal al S.C. A.D.P. S.A. Oradea până la data
de 03.10.2016 ora 1400.
Concursul va consta în verificarea cunoştinţelor
teoretice şi practice ale candidaţilor şi va avea loc
în data de 05.10.2016.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Sediul
S.C. A.D.P. S.A. Oradea – Piaţa Emanuil Gojdu
nr.21, tel.: 0259-479148.

