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l Angajăm personal pentru

l Angajăm femei pentru plă-

l Angajăm vânzătoare magazin panificaţie în Velenţa. Tel.
0740/15-35-65. (1967)

îngrijire adulţi cu minte de co-

cintărie. Tel. 0745/32-02-44.

pii, cu dizabilităţi, la domiciliu.

(2033)

Dorim seriozitate, responsa-

l Angajez şofer taxi. Tel.

l Angajăm vânzătoare în incinta magazinului Kaufland,
Borşului. Tel. 0740/15-35-65.
(1968)

bilitate. Oferim cazare, masă,

0752/17-02-82. (T. 2087)

ANGAJĂRI

l Angajăm vânzătoare magazin panificaţie zona Gării. Tel.
0740/15-35-65. (1969)

MATRIMONIALE

Este vorba de 3 copiii orfani de

l Simpatică, discretă, ofer

mamă şi tată. Preferabil fami-

companie

lie (soţ, soţie), 0723/81-67-34,

50 ani. Tel. 0753/56-60-84.

0726/98-60-24. (1856)

(T.1921)

domni

Anunţurile de publicitate pot
fi depuse şi achitate şi la Punctul de preluare deschis lângă

salariu minim pe economie.

la

Vă aşteptăm şi în centru!

Teatrul de Stat din Oradea, pe

peste

strada Patrioţilor nr. 4, de luni
până vineri, între orele 9.0018.00, şi duminica, între orele
16.00-18.00.

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Bihor informează:

Transcrierea certificatelor de căsătorie
multilingve
În vederea aplicării, în mod
unitar, a dispoziţiilor legale în
materie de stare civilă, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor
Bihor le aduce la cunoştinţă
orădenilor informaţii utile cu
privire la transcrierea certificatelor, extraselor şi extraselor de căsătorie multilingve
procurate de către cetățenii
români din străinătate.
Transcrierea se face în termen
de 6 luni de la întoarcerea în
țară sau de la primirea din străinătate a certificatului/extrasului/extrasului multilingv de căsătorie, cu aprobarea primarului
unității administrativ-teritoriale
în a cărei rază domiciliază unul
dintre soți și cu avizul prealabil
al Serviciului Public Comunitar
Județean de evidență a Persoanelor, la cererea unuia dintre
soți sau unei persoane împuternicite cu procură specială. Documente necesare la transcriere
sunt: certificatul, extrasul sau
extrasul multilingv eliberat de
autoritățile străine în original și

fotocopie, traducerea legalizată
a documentului străin în original și copie (extrasele multilingve eliberate în baza Convenției
de la Viena din 1976 nu necesită
traducere), actele de identitate
ale soților în original și fotocopii, certificatele de naștere ale
soţilor, în original şi fotocopie,
declarație din partea solicitantului că nu mai există alt act transcris/înscris sau reconstituit,
declaraţie notarială, din partea
ambilor soți, dacă sunt cetățeni
români sau numai a soțului cetățean român, cu numele purtat

Incendiu provocat
la Gurbeşti

Echipajele de pompieri militari ale
Gărzii Sălard au intervenit, luni, pentru stingerea unui incendiu produs la
o gospodărie din localitatea Gurbeşti,
comuna Spinuş.
Pentru localizarea şi lichidarea incendiului ce se manifesta la un şopron în
care erau depozitate plante furajere, zece
pompieri militari au acţionat cu două autospeciale de lucru cu apă şi spumă timp
de aproximativ 3 ore şi 30 de minute,
operaţiunea fiind finalizată în jurul orei
16.25, după înlăturarea efectelor negative
ale evenimentului. Ca urmare a producerii incendiului, a cărui cauză probabilă a
constituit-o acţiunea unei persoane iresponsabile, au ars acoperişul şopronului,
pe o suprafaţă de circa 60 de metri pătraţi,
aproximativ 3 tone de fân şi circa 1 metru
cub de material lemnos. n

după căsătorie, dacă din certificatul, extrasul sau extrasul multilingv nu reiese numele soților
după căsătorie şi declaraţie cu
privire la naţionalitatea soților,
din care să reiasă voinţa expresă
a acestora cu privire la completarea rubricii din actul de căsătorie. Taxa de prelucrare dosar,
în valoare de 54 de lei, se achită
la trezoreriile operative din Bihor, în contul DEP Bihor: RO34TREZ07621G155000XXXX,
cod fiscal 17113470. Documentele emise de autoritățile
străine, precum și traducerile

acestora care sunt făcute la un
notar public din străinătate, trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz (extrasele
multilingve eliberate în baza
convenției de la Viena din 1976,
sunt scutite de orice formă de
legalizare). Neprezentarea certificatelor, extraselor sau extraselor de căsătorie multilingve,
eliberate de către autoritățile
străine, ofițerului de stare civilă competent, în termenul legal,
reprezintă contravenție la regimul actelor de stare civilă și se
sancționează potrivit legii. n

În direct de la Poliţie

Prejudiciu recuperat

Polițiștii Biroului de Ordine Publică din
cadrul Poliției Municipiului Oradea au
depistat doi bărbați de 36 și 19 ani, ambii
din municipiul Satu Mare, județul Satu
Mare, bănuiți că la ora 23.50, ar fi sustras
400 de lei dintr-un local public din municipiul Oradea. Prejudiciul a fost recuperat
integral de polițiștii orădeni. În cauză a fost
întocmit dosar penal, iar cercetările sunt
contiuate de polițiștii Biroului de Combatere a Infracțiunilor contra Persoanei din
cadrul Poliției Municipiului Oradea, pentru

Prinşi în flagrant
Miercuri, la ora 03.45, polițiștii din
Salonta au depistat în flagrant trei tineri
de 17, 23 și 17 ani, toți din Municipiul
Salonta, bănuiți că tocmai ar fi pătruns
prin efracție în incinta punctului de lucru
din Salonta al unei societăți comerciale și
ar fi sustras diverse produse alimentare,
în valoare de 300 de lei. Prejudiciul a fost
recuperat integral de polițiștii salontani. În
cauză a fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt contiuate de polițiștii Compartimentului de Investigații Criminale
din cadrul Poliției Municipiului Salonta,
pentru documentarea întregii eventuale
activități infracționale a celor trei.

Furt dintr-un autoturism
Marți, polițiștii Postului de Poliție
Brusturi din cadrul Inspectoratului de
Poliție Județean Bihor au depistat un
tânăr de 19 ani, din Brusturi, bănuit că, în
noaptea de 22 spre 23 octombrie a.c., ar fi
sustras, prin efracție, din interiorul unui
autoturism, bunuri în valoare de 2.500 de
lei. Polițiștii din Salonta au recuperat parțial prejudiciul, iar cercetările continuă
pentru documentarea întregii eventuale
activități infracționale a celui în cauză. n

comemorări

V Astăzi, 27 octombrie, se împli-

Urmărit național reținut

Luni, polițiștii Compartimentului Urmăriri – Serviciul de Investigații Criminale
din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au depistat și reținut un bărbat
de 55 de ani, din municipiul Oradea, urmărit național. Judecătoria Oradea a emis pe
numele său un mandat de executare a unei
pedepse privative de libertate, fiind condamnat la 5,4 ani de închisoare în regim
de detenție, pentru comiterea infracțiunii
de înșelăciune. Bărbatul a fost încarcerat
în Penitenciarul Oradea pentru executarea
pedepsei la care a fost condamnat.

În direct de la Poliţie

nesc 6 luni de lacrimi şi durere, de când
ne-a părăsit draga noastră mamă şi bunică,
AURELIA BEGHER.
Ai plecat în lumea celor drepţi, unde
documentarea întregii eventuale activități
infracționale a celor doi.

nu există nici durere, nici întristare, lă-

Furturi din autovehicule

ritat. Mamă dragă, te regretăm enorm şi

Tot luni, pe strada Calea Clujului din municipiului Oradea, polițiștii Biroului Furturi
din Autovehicule din cadrul Poliției Municipiului Oradea au depistat doi tineri de 19
și 20 de ani, ambii din municipiul Oradea,
având asupra lor doi acumulatori auto. În
urma cercetărilor efectuate, polițiștii orădeni îi bănuiesc pe cei doi că ar fi sustras
cei doi acumulatori duminică, 23 octombrie
a.c., la ora 22.30, din două autoturisme parcate pe raza Oradei.
Polițiștii Biroului Furturi din Autovehicule continuă cercetările în cauză pentru
documentarea întregii eventuale activități
infracționale a celor doi. n

sând o lume (murdară), care nu te-a me-

te pomenim în rugăciunile noastre, rugându-L pe bunul Dumnezeu să te aibă
în pază, să te bucuri de linişte sufletească şi binecuvântare. Roagă-te şi pentru
noi, să ne ajute Dumnezeu să trecem
peste toate greutăţile şi nedreptăţile vieţii. Recunoştinţă veşnică tuturor celor
care o vor pomeni pe mama noastră în
rugăciunile lor! Dan-fiu, Adriana-noră,
Sofia şi Marc-nepoţi. (2079)

