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S

decese

V

Cu durere în suflete,
anunţăm trecerea la cele veşnice, după o grea luptă cu boala,
a colegului nostru
DOREL LAZĂR.
Ne rugăm pentru liniştea sufletului lui. Dumnezeu să-l
odihnească. Colectivul Centrului de Dializă Fresenius Nephrocare Oradea. (3473)

V

Colectivul Laboratorului de Radioterapie îşi ia rămas
bun de la cel care a fost coleg şi
prieten de nădejde
inginer DORU LAZĂR.
Pe această cale transmitem
sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace. (3485)

V

Cu multă durere în suflete anunţăm trecerea în lumea celor drepţi a iubitei noastre mame, bunici şi soacre
profesor EUGENIA-MARIA
TEREZIA SECHE,
în vârstă de 82 ani. Dumnezeu s-o odihnească în pace alături de sfinţii Săi. Sufletul său
nobil şi curat ne va însoţi pretutindeni. Înmormântarea va avea
miercuri, ora 13.00, de la Capela Frenţiu, iar stâlpul marţi, ora
17.00, la Capela Steinberger.
Fiica Eliza, nepotul Anton, ginerele Manolis. (3475)

V

Gânduri de mângâiere
pentru familia prietenei şi colegei noastre dr. Seche Eliza, la
dureroasa despărţire de mama
şi bunica dragă. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Adriana şi
Alina. (3477)

V

Un gând de alinare şi
sincere condoleanţe familiei Seche Eliza, la marea durere a pierderii mamei sale dragi,
pe care a iubit-o aşa de mult şi
a îngrijit-o cu mult, mult drag,
până în ultima clipă a vieţii ei.
Dumnezeu să-ţi odihnească sufletul între cei drepţi. Familia
Andor Mina şi Florin. (3489)

V

Împărtăşim durerea colegei noastre, dr. Eliza Seche,
în momentele grele ale despărţirii de cea care i-a fost mamă.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Colegii Complexului Stomatologic Săvineştilor. (3495)

V

Dragă tati, ai plecat dintre noi, atât de repede, ne-ai lăsat să te plângem, ai fost un tată
bun, blând, cu suflet mare
ANDREI MAGDA.
Te vom iubi veşnic. Înmormântarea va avea loc în 6 iunie
2018, ora 14.00, de la Capela
Haşaş. Fiica Ioana cu soţul Octavian Ţenţ. (3478)

V

Cu durere în suflete ne
gândim la ziua în care ne-ai părăsit, aşa fulgerător, bunicul
nostru drag
ANDREI MAGDA.
Mereu vei fi în sufletul nostru, te vom iubi şi ne vom aminti mereu de tine, aşa cum ai
fost, o fiinţă bună, blândă şi veselă. Nepoţii Ruxandra, Ionuţ
şi Sofia Alexandrache şi Raul
Ţenţ. (3479)

V

Gândurile noastre de
mângâiere şi alinare se îndreaptă acum spre colega noastră
Anca Pop, la despărţirea pentru
totdeauna de tatăl ei drag
ANDREI MAGDA.
Sincere condoleanţe familiei
îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Colectivul Colegiului Economic „Partenie
Cosma” Oradea. (3484)

V

Te-ai stins câte puţin sub privirile noastre neputincioase, plecând prea repede
dintre noi. Azi nu mai eşti unde
erai, dar vei fi întotdeauna în
sufletele noastre. Dumnezeu să
te odihnească în pace şi linişte
NICOLAE FORDON.
Familia Dale Vasile.

V

Suntem alături de voi,
Ciprian şi Claudia, la durerea
pricinuită de trecerea în nefiinţă a mamei voastre dragi,
IRINA MIHAI.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Sincere condoleanţe
familiei îndurerate. Ionuţ Puie
cu familia, văd. Maria Ghitaş.
(3488)

V

Este foarte dureros să
pierzi o fiinţă dragă- ”TATA”!
Am sperat, ne-am rugat pentru
sănătatea lui, dar Dumnezeu a
hotărât. Ne rămâne amintirea,
durerea, neputinţa, tristeţea şi
dorul de tine, tată,
COSTACHE BOBOC.
Dumnezeu să-ţi aşeze sufletul printre Aleşii Săi! Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Fiica Mariana, ginerele Andi,
nepoatele Andrada, Denisa şi
Isabel. (3434)

V

Suntem alături de familia Pop Ioan, în aceste momente grele, când se desparte de iubitul lor tată, bunic, străbunic,
ANDREI MAGDA.
Sincere condoleanţe familiei
îndurerate. Colegii de la Primăria Oşorhei. (3487)

V

S-a stins „ultimul romantic”. Vestea trecerii în lumea umbrelor a distinsului coleg de la Şcoala Medie Tehnică
de Comerţ Cluj-Napoca
ALEXANDRU JULA
ne-a întristat profund. A fost
un om bun cu familia, artist de
înaltă clasă la nivel naţional şi
în exterior. Bunul Dumnezeu
să-l odihnească în pace în Împărăţia Sa, iar pe cei rămaşi să-i
mângâie. Fam. Popa Traian şi
Maria, Oradea. (3480)

V

Împărtăşim cu toţii durerea colegei noastre, Dorina
Baţ, în aceste momente grele
pricinuite de trecerea în nefiinţă a soţului drag
LUCIAN BAŢ.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanţe familiei îndurerate.
Colectivul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor. (3483)

comemorări

Administrația Bazinală de Apă
Crişuri, cu sediul în Oradea, str.
Ion Bogdan, nr.35, jud Bihor, organizează concurs pentru ocuparea
funcțiilor contractuale vacante, după
cum urmează:
hidrometru 1/2 norma la
S.H.Ineu – Stația Hidrometrică
Ignești, conform temeiului legal
H.G.286/2011.
Pentru participarea la concurs
pentru postul de muncitor hidrometru 1/2 normă, candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții
specifice:
Studii medii / generale
- constituie avantaj curs calificare
hidrometru
- domiciliul stabil în localitate /
zone limitrofe
- adaptabilitate la condițiile de
lucru conform fișei postului cu program în ture.
Concursurile pentru postul de
muncitor hidrometru 1/2 normă se
vor desfășura astfel:
Proba scrisă în data de 26.06.2018,
ora 10.00, la sediul ABA Crişuri, str.
Ion Bogdan, nr. 35, loc. Oradea.
Interviu în data de 29.06.2018, ora
10.00, la sediul ABA Crişuri, str. Ion
Bogdan, nr. 35, loc. 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 05.06.2018, până în data de
19.06.2018, după următorul program:
Luni – Joi orele 8.00 – 15.00, Vineri
orele: 8.00 – 13.00, la secretariatul
unității, strada Ion Bogdan, nr.35,
Oradea.
Informații suplimentare la secretarul comisiei, telefon 0259/44-20-33,
int.209.
(378)

V

Cu multă tristeţe comemorăm azi 12 ani, de când iubitul nostru soţ şi tată,
prof. ALEXANDRU
FIREZ,
a plecat spre Ţinuturile Divine pentru odihnă veşnică. A lăsat în
urma lui un gol imens şi un dor mistuitor. A fost raza care ne-a luminat zilele. Pentru tot ce ne-a oferit şi pentru dragostea cu care ne-a înconjurat, va rămâne mereu în inimile noastre. Bunul Dumnezeu să-i
păstreze sufletul bun şi generos în Împărăţia Cerurilor. Florica, Sanda şi Alin. (3496)

Anunţurile de comemorări
şi decese se preiau:
r la ghişeul de pe Aleea Gojdu nr. 3, luni-joi între ore-

le 8.00-18.00, vineri, între orele 08.00-16.00, duminică,
între orele 12.00-16.00

r la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 2 (lângă Teatrul
de stat) luni-vineri, între orele 9.00-16.00, duminică,
16.00-18.00.

Primăria municipiului Beiuş
organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie,
vacante:
m Consilier, clasa I, grad superior-compartiment investiţii şi
amenajarea teritoriului.
Concursul se organizează la sediul
Primăriei municipiului Beiuş, judeţul Bihor, în data de 09 iulie 2018,
ora 10.00 – proba scrisă, interviul în
data de 16 iulie 2018, ora 10.00.
Condiţiile generale de participare
la concurs sunt cele prevăzute de art.
54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice prevăzute în
fişa postului :
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul fundamental ştiinţe inginereşti;
- vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art. 57 din Legea nr.
188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare este de minim 9
ani pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad superior.
Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 20 de zile
de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, partea a III-a, la
sediul Primăriei municipiului Beiuş,
judeţul Bihor.
Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din
H.G. 611/2008 modificată şi completată.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul Primăriei municipiului Beiuş,
judeţul Bihor.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului
Beiuş, str. Samuil Vulcan, nr. 14-16,
telefon 0259/32-19-35.
(362)

S.C. EASY RECYCLE
CLOTHING S.R.L.

cu sediul în Salonta, str. Victor
Babeş, nr. 2, angajează 3 manipulanţi marfă cod COR 933303.
Selecţia se va face pe baza CVurilor depuse până la 8.06.2018.
(377)
Anunţ public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru Societatea de Binefacere Don Orione din Oradea
Societatea de Binefacere Don Orione anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul „Dezvoltarea unui parc turistic
în localitatea Zece Hotare şi a unui
refugiu turistic Belvedere” propus a
fi amplasat în comuna Şuncuiuş, sat
Zece Hotare, nr. cad. 50417.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia
mediului Agenţia pentru Protecţia
Mediului / B-dul Dacia, nr.25/A,
Oradea, cod 410464 şi la sediul Societăţii de Binefacere Don Orione,
str. A. Cazaban, nr.49/E, Oradea, cod
410282, în zilele de luni până vineri
între orele 8.00 şi 12.00.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul autorităţii competente
pentru protecţia mediului.
(379)

