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Vă aşteptăm şi în
centru!

l Tânăr, 31 ani, doresc să cunosc o domnişoară pentru o
relaţie stabilă. Tel. 0749/31-4874. (1373)

l Caut domni colecţionari.
Mery Amud. Persoană distinsă
singuratică, scriitoarea autobiografiei MAYA. Istorie, politică, amor enigmatic cu ranguri
înalte, eroina erei ceauşiste,
preţ nefixat, câştigătorul poate
prelua definitiv, fără mariaj. Tel.
0751/80-36-48. (1623)

Anunţurile de publicitate pot fi
depuse şi achitate şi la Punctul de
preluare deschis lângă Teatrul de
Stat din Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni până vineri, între
orele 9.00-18.00, şi duminica,

comemorări

V O clipă de aducere aminte pentru

între orele 16.00-18.00.

V Cu tristeţe în suflete anunţăm că

V Trecerea timpului nu aduce

au trecut 6 luni, de când a plecat dintre

uitarea, ci adânceşte dorul şi dure-

noi, draga noastră soţie şi mamă,

rea din sufletele noastre, la împli-

ALEXANDRINA

fratele meu decedat în urmă cu șase luni
ing. chimist
MIHAI-EUGEN BOTĂU (MIȘU).

COMCAS LJ 2000 SPRL, înregistrată la UNPIR
în RSP sub nr. 0111, numită administrator judiciar
al SC MITCRIS TURISM PLUS SA, cu sediul în
Municipiul Oradea, str. Henrik Ibsen, nr. 63/C, jud.
Bihor, având CUI 18330567, J 5/188/2006. NOTIFICĂ tuturor persoanelor interesate, următoarele:
Prin prin Încheierea nr. 420/F/27.09.2016, pronunţată de Tribunalul Bihor, secţia a II a civilă, în dosarul nr. 3930/111/2016, s-a dispus începerea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei
SC MITCRIS TURISM PLUS SRL, stabilinduse următoarele termene: -Termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra
averii debitorului este 11.11.2016.-Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea
şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor
este 02.12.2016.-Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar
-7 zile de la publicarea în BPI a tabelul preliminar, conform art. 111 alin. 2 din Legea nr. 85/2014.
-Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului
definitiv al creanţelor este 27.12.2016.-Adunare a
creditorilor va avea loc la sediul administratorului
judiciar din Satu Mare, str. I. Slavici, nr. 13, la data
de 09.12.2016, ora 10:00, având ca ordine de zi :
1.-prezentarea situaţiei debitorului; 2.-desemnarea
Comitetului creditorilor; 3.-confirmarea administratorului/lichidatorului judiciar; 4.-stabilirea onorariului administratorului/lichidatorului judiciar.
(892)

ŞIMOCA (SANDY).
Parastasul de pomenire va avea loc

Parastasul are loc la biserica din incin-

sâmbătă, 8 octombrie 2016, la Biseri-

ta spitalului vechi, vizavi de Magazinul

ca din Parcul Traian, la ora 8.30. Bunul

Crișul, sâmbătă, 8 octombrie, ora 9.00.

Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească în

Mulțumesc celor care se vor ruga pentru
odihna lui veșnică. Sora Livia.

V „La un mormânt păzit de-o cruce

pace, în cel mai frumos loc din Împărăţia Sa. Nu te vom uita niciodată, mama
noastră dragă! Fie-ţi ţărâna uşoară. Soţul Nicu şi fiul Sorin cu Ramona. (1608)

Dorul de bunica dulce mă aduce,

nirea a 7 ani de la decesul dragului
nostru soţ, tată, socru şi bunic,
PAVEL BADEA.
O candelă va fi mereu aprinsă
pentru sufletul tău. Nu te vom uita
niciodată. Familia. (1620)

V Am încercat să întreb destinul, am încercat să întreb stelele, am încercat cu disperare să-l întreb pe Dumnezeu: De ce? Dar nu
am primit nici un răspuns, decât

Să-i pun pe mormânt o floare,

lacrimi şi multă durere în aceşti 2

Să-i aprind o lumânare

ani, de când soţul meu,

Să-i spun durerea ce mă doare.
Mi-e dor de tine, bunică, câteodată

IOAN CLONDA,

Când am câte un necaz şi-s supărată.

a plecat la ceruri să-L caute pe

Mi-e dor de vocea ta

Dumnezeu. Rămân cu aceeaşi du-

Căci noaptea-n vis te pot vedea.”

rere în suflet şi-L rog pe Dumne-

A trecut un an de când inima bunicii

zeu să-l odihnească şi să-i fie ţărâ-

noastre

na uşoară. Multă recunoştinţă celor

VALERIA CONSTANTINESCU,

care pentru o clipă îşi vor aminti

a încetat să mai bată. Pentru dragostea

chipul lui blând şi sufletul lui mare.

cu care ne-ai înconjurat îţi mulţumim.

Soţia Laura. (1617)

„Să dormi tu, suflet blând şi bun
Noi nu te vom uita nicicând!”
Nepoţii Cristian, Roxana, Răzvan,
strănepoţii Alex şi Maxi. (1602)

V Pios omagiu de dragoste şi recunoştinţă iubitei noastre mame şi bunici,
CORNELIA COCOVICI,

V Pios omagiu de dragoste şi recunoştinţă iubitului nostru tată, socru şi

tombrie, am pierdut-o pe mama şi
soacra
VALERIA

bunic,
GAVRIL RADU,

la împlinirea a 40 de zile de la pleca-

la împlinirea a 4 ani de la plecarea sa

rea în eternitate. Mulţumiri celor ce-i vor

în eternitate. Dumnezeu să-l odihnească

acorda o clipă de aducere aminte. Dum-

în pace. Parastasul de pomenire va avea

nezeu s-o odihnească în pace! Parasta-

V În urmă cu un an, în 8 ocCONSTANTINESCU,
plecată prea devreme dintre noi.
Dragostea şi dorul de tine nu vor
dispărea niciodată. Recunoştinţă celor care-i vor păstra o clipă

loc sâmbătă, 8 octombrie, ora 9.00, la Bi-

de aducere aminte. Dormi în pace!

octombrie 2016, la Biserica cu Lună, din

sericuţa din Nufărul. Fiul Cornel Radu,

Fiica Dorina şi ginerele Gheorghe.

Oradea, la ora 9.00. Familia. (1604)

cu familia. (1618)

(1603)

sul de pomenire va avea loc sâmbătă, 8

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ
JUDEȚEAN BIHOR

cu sediul în localitatea ORADEA, str. SUCEVEI, nr. 24, judeţul BIHOR organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar
vacantă, de asistent medical debutant PL:
Concursul se va desfăşura astfel:
- Proba scrisă în data de 24.10.2016, ora 11.00;
- Proba practica în data de 28.10.2016, ora 09.00;
- Proba interviu în data de 03.11.2016, ora 09.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
Asistent medical generalist debutant PL
- diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărîrii Guvernului nr.797/1997;
- certificat de membru/aviz de liberă practică.
Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a la sediul SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ
JUDEȚEAN BIHOR.
Relaţii suplimentare la sediul: Serviciul de
Ambulanță Județean Bihor, persoană de contact:
Matei Eugen telefon: 0359/41-21-28 int 215. (889)

Anunţul de participare al Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte pentru acordarea
finanţărilor nerambursabile pentru anul 2016
stabilit în condiţiile Legii nr. 350/2005, Ordinului nr. 130/2006
Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact: Direcţia de Dezvoltare
şi Implementare Proiecte, Str. Parcul Traian nr.
5, Oradea, Judeţul Bihor, telefon 0741.210999,
fax 0741.210999 e-mail: ddipbihor@gmail.com,
info@egotrade.ro, web: www.ddipbihor.ro
Autoritatea finanţatoare: Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte – Judeţul Bihor, cu
sediul în municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr.
5, cod fiscal 26774943.
Baza legală a acordării finanţărilor nerambursabile: Legea nr. 350/2005, Ordinul nr.
130/2006.
Domeniile pentru care se pot depune cereri
sunt:
- activităţi culturale şi de tineret (concursuri,
simpozioane, recitaluri, editare cărţi şi publicaţii,
expoziţii, schimb de experienţă, etc.);
- activităţi sociale (campanii de promovare a
sănătăţii, consiliere, îndrumare, integrare şi reintegrare, dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane defavorizate, etc.);
- sport;
- reducerea vulnerabilităţilor la corupţie.
Buget alocat: 500000 lei din bugetul local
Durata proiectelor: derulare pe parcursul anul
2016.
Documentaţia de solicitare a finanţării poate fi
depusă în două sesiuni.
Calendarul activităților pentru prima sesiune de
depunere a proiectelor este următorul:
Verificarea conformităţii administrative a cererilor de finanţare depuse se va face imediat după
înregistrarea lor la secretariatul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte.
Termenul limită de depunere a documentației
de solicitare este 10 noiembrie 2016 ora 15.00 , la
secretariatul DDIP Bihor, Oradea, Str. Parc I.C.
Brătianu, nr. 8
Şedinţa comisiei de evaluare şi selecţie va avea
loc în perioada 11 - 14 noiembrie 2016.
Calendarul activităților pentru a doua sesiune de
depunere a proiectelor este următorul:
Termenul limită de depunere a documentației
de solicitare este 5 decembrie 2016 ora 15.00, la
secretariatul DDIP Bihor, Oradea, Str. Parc I.C.
Brătianu, nr. 8
Verificarea conformităţii administrative a cererilor de finanţare depuse se va face imediat după
înregistrarea lor la secretariatul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte.
Şedinţa comisiei de evaluare şi selecţie va avea
loc în perioada 6-7 decembrie 2016.
Acest anunţ a apărut în Monitorul Oficial al României, Nr. 186/05.10.2016, Partea a VI-a

