12 Diverse

Vineri, 10 august 2018

Anunţurile de

comemorări

V

Timpul trece, dar durerea din sufletele noastre este
aceeaşi ca în urmă cu un an,
când a plecat dintre noi draga
noastră fiică, soră, mătuşă şi
cumnată,
MIHAELACECILIA COCIOBAN.
Parastasul va avea loc sâmbătă, 11 august 2018, la Biserica
„Acoperământul Maicii Domnului” de pe Bulevardul Decebal. Nu te vom uita niciodată scumpa noastră fiică şi soră.
Mama Maria şi fratele Emil cu
familia. (4715)

V

Sunt 4 ani de când neam despărţit de dragul nostru
tată şi soţ
IOAN POP – (NUŢU).
Dumnezeu te-a iubit mult şi
te-a luat la El, mult prea devreme. Ştim că ne veghezi şi ne
protejezi şi de acolo, aşa cum
ai făcut mereu. Dumnezeu să-i
odihnească sufletul. Soţia Dorina şi copiii Ionuţ şi Vlad cu
familiile. (4745)

comemorări şi decese
se preiau:
r la ghişeul de pe Aleea Gojdu nr. 3, luni-joi
între orele 8.00-18.00, vineri, între orele 08.0016.00, 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.

V

Păstrându-i vie amintirea, aducem un pios omagiu de
cinstire şi recunoştinţă în memoria dragului nostru soţ, tată,
ginere
econ. MIRCEA CHIŞE.
Parastasul de 1 an de la trecerea la cele veşnice va avea loc
sâmbătă, 11 august 2018, la Biserica „Acoperământul Maicii Domnului”, strada Costache Negruzzi nr. 16A. Familia.
(4753)

V

IOAN NISTOR
şi 2 ani şi 2 luni de durere de
când a plecat să îl întâlnească
draga noastră mamă, bunică şi
soacră

Clipe de neuitat, amintiri dragi, durere, lacrimi şi un
dor nemărginit este tot ce ne-a
rămas de când în urmă cu 1 an
draga şi iubita noastră soţie,
mamă, soră şi noră
ADELINA COSTE
ne-a părăsit mult prea devreme. Ai fost un suflet mare,
bun şi nimeni nu te poate lua
din inimile şi sufletele noastre. Mulţumim celor care din
prietenie sau respect nu au uitat-o şi îi vor dărui o clipă de
aducere aminte. Parastasul de
pomenire va avea loc sâmbătă, 11 august 2018, la ora 10.00,
la Biserica „Acoperământul
Maicii Domnului”, din Oradea.
Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul său lângă cei
buni şi drepţi. Familia îndurerată. (4756)

EVA NISTOR,
la vârsta de 87 ani. Vor rămâne veşnică în sufletele noastre. Familia în veci îndurerată.
(4744)

Aducem un pios omagiu de dragoste, cinstire şi recunoştinţă în memoria dragei
noastre surori şi mătuşi
prof. AURORA CRĂCIUN.
Pe data de 15 august se împlineşte un an de la trecerea la
cele veşnice. Parastasul va avea
loc sâmbătă, 11 august, la Mănăstirea „Sfintei Cruci”, din
Oradea. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Familia îndoliată. (4768)

V

Au trecut 23 de ani de
când moartea nemiloasă l-a răpit dintre noi la numai 73 de ani
pe tatăl, bunicul şi socrul

V

PRIMĂRIA COMUNEI POPEȘTI JUDEŢUL BIHOR organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a 3 posturi contractuale de
execuție vacante:
m 1 post vacant – șofer, treapta profesională I, nivelul studiilor M;G, din
cadrul “Serviciului public local pentru
administrarea domeniului public și
privat al comunei Popești”;
m 1 post vacant – muncitor calificat
– mecanic utilaj (buldoexcavatorist),
treapta profesională IV, nivelul studiilor M;G, din cadrul “Serviciului public
local pentru administrarea domeniului
public și privat al comunei Popești”;
m 1 post vacant – conducător autospecială, din cadrul compartimentului
“P.S.I.”.
Concursul se va desfăşura la sediul
Primăriei Comunei Popeşti, localitatea
Popeşti, nr. 288, judeţul Bihor, după cum
urmează:
05.09.2018 – proba scrisă;
10.09.2018 – proba practică;
13.09.2018 – interviul.
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA
CONCURS pentru postul de șofer, treapta profesională I, nivelul studiilor M;G,
din cadrul “Serviciului public pentru administrarea domeniuli public și privat al
comunei Popești”:
- condiţiile generale prevăzute la art.
3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011;
- studii minime: 10 clase sau școală
profesională;
- permis de conducere categoria D;
- atestat pentru transport rutier de persoane, eliberat de A.R.R.;
- aviz medical care să ateste starea de
sănătate, eliberat de un cabinet medical
specializat în ceea ce priveşte examinarea conducătorilor auto;
- aviz psihologic, eliberat de un cabinet medical specializat în ceea ce priveşte
examinarea conducătorilor auto.
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA
CONCURS pentru postul de muncitor
calificat – mecanic utilaj (buldoexcavatorist), treapta profesională IV, nivelul studiilor M;G, din cadrul “Serviciului public
local pentru administrarea domeniului
public și privat al comunei Popești”:
- condiţiile generale prevăzute la art.
3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011;
- studii minime: 10 clase sau școală
profesională;
- permis conducere categoria Tr sau categoria C + atestat pentru mașini și utilaje
terasamente.
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA
CONCURS pentru postul de conducător
autospecială, din cadrul compartimentului “P.S.I.”:
- condiţiile generale prevăzute la art.
3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011;
- studii minime: 10 clase sau școală
profesională;
- permis conducere categoria C.
Dosarele de înscriere la concurs vor
conţine obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011,
actualizată, şi se pot depune la compartimentul Resurse umane din cadrul instituţiei, în termen de 10 zile lucrătoare de
la data afişării anunţului, până la data de
28.08.2018, inclusiv, ora 15.30.
Condiţiile de desfăşurare, condiţiile de
participare la concursul şi bibliografia se
afişează la sediul instituţiei şi pe pagina
de internet www.comunapopesti-bh.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei comunei Popeşti - compartimentul Resurse Umane, domnul Giarca Sergiu-Vlad, şi la nr. de telefon: 0259
/327760.
(555)

Titular S.C. GOODWILL
ROAD CONSTRUCTION S.R.L.
anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare cf. HG
1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe, în vederea obţinerii avizului
de mediu pentru „PUZ – DESCHIDERE BALASTIERA ÎN PERIMETRUL CAMPANULA 2018”
în comuna BORŞ, nr. cad. 57054,
52389, jud. Bihor. Prima versiune a
planului poate fi consultată la sediul
- A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia,
nr. 25/A din data 02.08.2018 (apariţia primului anunţ) între orele 9.00 –
14.00. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii,
până în data de 21.08.2018 (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 9.0014.00.
(551)
APM Bihor anunță publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra
mediului și nu se supune evaluării
adecvate, în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra
mediului și/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul ,,Înființare
plantație pomicolă, construire
hală pentru SC MARAGROSIL
SRL propus a fi realizat în localitatea Duseşti, comuna Ceica, nr.
cad. 50814, județul Bihor – titular
SC MARAGROSIL SRL localitatea Duseşti, comuna Ceica, nr.
92, nr. cad. 50814, județul Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare
și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
autorității competente pentru
protecția mediului APM Bihor
din Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A,
în zilele de luni-vineri, intre orele
9.00-14.00, precum și la următoarea adresa de internet www@
apmbh.ro Publicul interesat poate
înainta comentarii/observații la
proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicării.
(568)

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu
S.C.
PELICAN
IMPEX
S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: „Dezvoltarea
unui centru de Cercetare-dezvoltare în oncologie în cadrul
Societăţii Pelican Impex SRL”
propus a fi amplasat în municipiul Oradea, str. Corneliu Coposu
nr. 14B, judeţul Bihor.
Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autorităţii competente pentru
Protecţia Mediului Bihor, Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A şi la
sediul S.C. Pelican Impex S.R.L.,
în zilele de luni-joi între orele
9.00-15.00 şi vineri, între orele
9.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului Bihor.
(565)

INFORMARE

Această informare este efectuată de: S.C. ARUA TEAM INVEST S.R.L. ce intenţionează
să solicite de la ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ “APELE
ROMÂNE”, ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ
CRIŞURI aviz de gospodărire
a apelor pentru realizarea lucrărilor: “Înființare seră producţie
în localitatea Sîmbăta, comuna
Sîmbăta”, judeţul Bihor amplasate în localitatea Sîmbăta.
Aceasta investiţie este: nouă
Ca rezultat al procesului de
producţie vor rezulta ape uzate
Qzimax = 0,62 mc/zi.
Această solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţina informatii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de
gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa
menţionată.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa: loc. Sînmartin,
nr. 359, tel. 0721/394-345, după
data de 09.08.2018.
(562)

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art. 39 alin 1 și alin. 11 din
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici, cu modificările și completarile ulterioare, comuna Toboliu organizează
la sediul Primariei Toboliu, str.
Principală, nr. 149, județul Bihor, concurs de recrutare pentru
funcția publică vacantă:
- Inspector, clasa I, grad
profesional principal, în cadrul
aparatului de specialitate al
Primarului comunei Toboliu;
Proba scrisă în data de
11.09.2018, ora 09.00;
Proba de interviu în data de
13.09.2018, ora 10.00.
Condiții generale: candidații
trebuie să îndeplinească condițiile
generale prevăzute de art.54 din
Legea nr. 188/1999(r2), cu modificările și completările ulterioare,
Condițiile specifice ocupării
funcției publice:
- studii universitare absolvite
cu diplomă de licență sau echivalent în științe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției
publice- minimum 5 ani.
Dosarele de înscriere la concursuri se depun la sediul Primăriei
comunei Toboliu, județul Bihor,
în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului în Monitorul
Oficial și vor conține documentele prevăzute la art. 49 din HG nr.
611/2008 .
Persoana de contact pentru mai
multe detalii și pentru bibliografie: Maier Pavel- primar, telefon
0259/35-46-89, e-mail: primariatoboliu@yahoo.com.
(563)

