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De luni, 31 octombrie, se pot depune cereri la ASCO

Ajutorul pentru încălzire
Administraţia Socială Comunitară Oradea aduce la
cunoştinţa celor interesaţi că
începând de luni, 31 octombrie 2016, se vor prelua cererile şi declaraţiile pe proprie
răspundere pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, însoţite
de documentele justiﬁcative
privind componenţa familiei,
veniturile realizate şi situaţia
juridică a locuinţei.
Potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, se vor anexa
documentele privind veniturile
realizate în luna anterioară depunerii cererii. Astfel, în data
de 31 octombrie 2016, se vor
solicita veniturile nete aferente
lunii septembrie 2016, iar pentru perioada 1 noiembrie 2016
– 30 noiembrie 2016 se vor
anexa acte privind veniturile
nete realizate în luna octombrie 2016 etc.
Solicitanţii ale căror cereri
se vor înregistra până în data
de 20 noiembrie 2016 şi îndeplinesc condiţiile de acordare
vor intra în drepturi începând
cu luna noiembrie 2016. Pentru
actele înregistrate până la data
de 20 a lunii, solicitanţii vor

S.C. Nutrientul S.A.

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.
(910)

S.C. NUTRIENTUL S.A.
angajează

tractorist
Se oferă salariu atractiv, bonuri de masă.
Informatii la tel. 0727/20-09-35.

Cererile pot ﬁ depuse direct sau prin asociaţiile de proprietari
beneﬁcia de ajutor începând cu
luna respectivă.
Cererile şi declaraţiile pe
proprie răspundere însoţite
de documentele justiﬁcative
se vor prelua de la solicitanţi
direct sau prin reprezentanţii asociaţiilor de proprietari,
astfel: la sediul Administraţiei
Sociale Comunitare Oradea,

Ţeţchea, duminică,
30 octombrie

str. Primăriei nr. 42, camera 17, în zilele de luni, marţi,
miercuri şi vineri, între orele
7.30 – 16.30, iar joi, între orele
7.30 – 18.30; la centrele multifuncţionale pentru persoanele
vârstnice: zilnic, de luni până
vineri, între orele 8.00-16.00,
în următoarele locaţii: Centrul
Social Multifuncţional pentru

Persoane Vârstnice „Nufărul”,
str. Nufărului nr. 47, bl. D111;
Centrul Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice
„Rogerius 1”, str. Sf. Apostol
Andrei nr. 58, bl. C30; Centrul
Social Multifuncţional pentru
Persoane Vârstnice „Ioşia”, str.
Al. Cazaban nr. 51.
 L. I.

În atenția pensionarilor din Bihor

Sărbătoarea Se fac înscrieri în UJP
recunoştinţei
Unică în județul Bihor, această
sărbătoare a devenit tradiție în comuna Țețchea.
Este un prilej în care într-un cadru festiv, locuitorii comunei, folosesc căminul cultural pentru a
aduce mulțumiri „Împăratului Ceresc” pentru împlinirile de peste
an. Conectați la expresia creștină
„Nihil sine Deo” care personalizează frontispiciul frumosului complex
administrativ al comunei, locuitorii comunei Țețchea au transformat
această zi într-o autentică sărbătoare. Ea coincide în acest an cu Sărbătoarea Sfântului Andrei, propovăduitorul creștinismului în ținuturile
locuite de strămoșii noștrii. Cu acest
prilej, duminică 30 octombrie, începând cu ora 13.00, în căminul cultural din Țețchea, preoții din comună
vor oﬁcia o slujbă de mulțumire,
după care formațiile artistice din
comună vor susține un spectacol
folcloric. Învitați: Florica Duma și
„Stelele Bihorului”. Consiliul Local
și Primăria comunei Țețchea vă invită cu drag la această frumoasă sărbătoare.
 Nicu RĂCUCIU

Uniunea Județeană a Pensionarilor Bihor face, în continuare, înscrieri în Uniune, pe baza copiei xerox a ultimului cupon de pensie și a copiei după cartea de
identitate, la care se adaugă o cerere de
înscriere în Uniune.
Înscrierile se pot face pe tot parcursul
lunii octombrie, după următorul orar: luni,
marți și miercuri, între orele 10.00-12.00, la
sediul din Oradea, strada Dunărea nr.18. Înscrierile se pot face și pe baza actelor trimise
în plic prin poștă sau depuse în cutia poștală,
la sediu, dar pot ﬁ trimise și pe adresa de
e-mail: ujpbihor@yahoo.com, cu cererea și
actele precizate mai sus, scanate.
Pe de altă parte, Comitetul de conducere
al UJP Bihor anunță că pensionarii membri ai Uniunii, cu cotizația de 50 lei pe anul
2016 achitată până la data de 31 octombrie
2016 și cu pensii care nu depășesc plafonul
de 750 de lei, pot primi în luna noiembrie
a.c. ajutoare materiale numai în numerar,
din suma de 2.000 lei primită de la Uniunea
Generală a Pensionarilor din România, iar
suma acordată să nu depășească 70 de lei, pe
bază de cerere individuală însoțită de copia
cărții de identitate și de copia ultimului talon
de pensie emis de Casa Națională de Pensii
Publice. „În mod cu totul excepțional (boli
grave, alte situații deosebite bine justiﬁcate,
documentate), plafonul pensiei luat în calcul
poate ﬁ de maximum 900 de lei, iar ajutorul de până la 150 lei”, precizează Dumitru
Bochiș, președintele UJP Bihor.
În ce privește ajutoarele materiale cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă (alimente, echipament), el a anunțat că acestea se vor distribui
în luna decembrie la date ce vor ﬁ anunțate
ulterior numai membrilor care au achitat

cotizația pe anul 2016 și numai în măsura
primirii de subvenții și donații de la binevoitori cu potențial.
În altă ordine idei, UJP Bihor promovează
în anul 2016, în lunile octombrie, noiembrie
și decembrie un proiect de înﬁințare de ﬁliale, cu sau fără personalitate juridică, în
toate cele 101 unități administrativ-teritoriale (orașe, comune). „La ﬁecare ﬁlială, este
necesar un număr de minimum 25 de membri fondatori, pe bază de proces verbal de
constituire, tabel nominal cu datele cărții de
identitate, cuponului de pensie și semnătura
personală a celor de pe tabel, pentru a putea
funcționa ca ﬁlială”, a menționat Dumitru
Bochiș. Grupul de inițiativă sau persoana
cu inițiativă interesată poate lua legătura
cu UJP Bihor pentru detalii suplimentare,
la sediul din Oradea, strada Dunărea nr.18
sau la telefon 0040.752.644.123, în orele de
program.
Pe de altă parte, UJP Bihor intenționează
înﬁințarea, în anul 2017, pe baza ﬁlialelor
ce se vor înﬁința în orașe, chiar pe cartiere sau asociații de proprietari și în special
în ﬁecare comună, a unor forme de sprijinire reglementate legal, de economie socială
locală a pensionarilor - singuri, izolați, cu
probleme de sănătate și ﬁnanciare - prin implicarea pensionarilor disponibili, capabili
de muncă, din ﬁliale, dar și a persoanelor
mai tinere, neîncadrate în muncă, printr-o
formă de contract de muncă sau de voluntariat, ce se va stabili ulterior. Persoanele disponibile, cele interesate, dar și cele cu nevoi
de asistență socială pot lua legătura cu UJP
Bihor la adresele de contact menționate mai
sus pentru detalii suplimentare.
 L. I.

(953)

S.C. Administraţia Domeniului Public
S.A. Oradea ANGAJEAZĂ, prin concurs, 4 TERAPEUŢI pentru prestări servicii terapeutice (masaj) la Nymphaea Aquapark Oradea
Condiţii minime de participare:
- absolvent de studii medii cu diplomă de
bacalaureat;
- absolvent al unui curs de caliﬁcare profesională (tehnician terapeut)
- constituie avantaj cunoaşterea limbii engleze;
- capacitate deplină de exerciţiu şi stare de
sănătate adecvată postului;
Concursul care va avea loc în data
03.11.2016, va consta în veriﬁcarea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare postului.
Informaţii suplimentare se pot obţine la
sediul S.C. A.D.P. S.A. Oradea P-ţa Emanuil
Gojdu nr.21 - biroul de resurse umane, telefon: 0259-479148.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ AVRAM IANCU
ORADEA anunţă scoaterea la concurs a unui post
de îngrijitor (şcoală) pe perioadă nedeterminată.
Concursul va avea loc în data de 24.11.2016:
- proba practică – ora 10.00,
- interviu – ora 13.00.
Termenul de depunere a dosarelor este 18.11.2016,
ora 12.00.
Relaţii la telefon 0359/45-35-49 şi la sediul unităţii.
(969)
Publicaţie de vânzare. Subscrisul Cabinet
Individual de Insolvență “Hălmăgean Mihaela
Rodica”, cu sediul în Mun. Oradea, str. Aurel Lazăr, nr. 6, ap. 8, jud. Bihor, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Confort Astra Import
Export SRL, cu sediul în Mun. Oradea, str. Ogorului, nr. 79, jud. Bihor, J05/838/1991, CUI 63858,
organizează: Licitaţie Publică cu Strigare sau
Negociere Directă, în cazul în care există o ofertă
fermă, în conformitate cu Legea nr. 85/2006 a următoarelor bunuri mobile din patrimoniul SC Confort Astra Import Export SRL: 1. Frigider 120 L Preț: 1.300 lei; 2. Frigider 120 L - Preț: 1.300 lei;
3. Frigider Dublu 120+120 L - 1.800 lei; 4. Masă
120x120 - 650 lei; 5. Rastel 45x85 - 420 lei; 6. Masă
145x75 cu Sertar - 850 lei; 7. Masă 140x75 cu Sertar - 850 lei; 8. Masă Dozator cu 2 Sertare 200x85
cm - Preț: 1.050 lei; 9. Dulăpior Depozit Auxiliare
- 620 lei; 10. Corp Depozit Materiale 80x70 - 490
lei; 11. Corp Depozit Materiale 45x70 - 320 lei; 12.
Cuptor cu Dospitor 7 Tăvi 40x70 cm - Preț: 950
Lei; 13. Malaxor u Cuvă 40l - Preț 1.900 ei; 14.
Mașină pentru Foietaj-Întins Aluat - Preț: 550 lei;
15. Cuvă Creme 100l - Preț: 220 Lei; 16. Chiuvetă
Inox - Preț: 580 Lei. Total Preț: 13.850 lei preţul de
pornire este cel menționat în dreptul ﬁecărui bun.
Bunurile se pot achiziționa atât individual, cât și
în bloc. În acest din urmă caz, prețul de pornire
este cel menționat la rubrica Total Preț. Licitaţia va
avea loc în data de 07 noiembrie 2016, ora 12.00, la
sediul lichidatorului judiciar din Mun. Oradea, str.
Aurel Lazăr, nr. 6, ap. 8, jud. Bihor. Documentaţia
de înscriere la licitaţie trebuie să ﬁe depusă până
în data de 04 noiembrie 2016, ora 16.00, la sediul
lichidatorului judiciar mai sus menţionat, acesta
ﬁind un termen de decădere pentru ofertanţi. Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Informaţii suplimentare, inclusiv
despre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru a putea participa la licitaţie sau
negociere directă se pot obține de la lichidatorului
judiciar la urm. nr. de tel. 0742/084470. Persoanele
care pretind vreun drept asupra bunurilor descrise
mai sus, care urmează a ﬁ scoase la vânzare, au
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada
acestui fapt până la data de 04.11.2016, ora 16.00,
la sediul lichidatorului judiciar anterior menționat.
Prezentul anunţ constituie şi notiﬁcare către creditori, debitori şi orice persoană ﬁzică sau juridică
interesată în cauză. În caz de neadjudecare licitaţia se va relua la data de 07.12.2016, 14.12.2016,
10.01.2017, ora 12.00. Documentaţia de înscriere
la licitaţie trebuie să ﬁe depusă până cel târziu cu o
zi înainte de licitație, pânâ la ora 16.00.

