Diverse 13

Luni, 27 august 2018

Bilanț pe ultimele 4 luni: patru morţi și 30 răniți

S.C. OTL S.A.
angajează

Accidente rutiere cu ambulanțe
Peste 30 de accidente rutiere,
în care au fost implicate autospeciale ale serviciilor de ambulanţă, au avut loc în ultimele
patru luni, în urma cărora au
murit patru oameni, iar peste
30 au fost răniți, anunţă DSU,
precizând că vina a aparţinut și
şoferilor autospecialelor.

„36 de accidente rutiere, în care
au fost implicate autospeciale ale
serviciilor de ambulanță, în patru
luni și jumătate. Consecințe: 4 oameni morți, 3 răniți grav, 30 răniți
ușor, pagube materiale. În 13 din
cele 36 de accidente, în care au
decedat doi oameni și 13 au fost
răniți, vina a aparținut conducătorilor autospecialelor. În 10 din
accidentele menționate mai sus,
în care a murit o persoană, una a
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„Viaţa este un spital
în care oamenii te tratează cu
pastile de sictir”. Ionuţ Caragea
TEODOR SĂRAC,
FLOARE ŞTIOP,
GHEORGHE BOLOJAN,
CATIŢA RAŢ,
MARGIT BIRO.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.



Cu durere în suﬂete suntem alături de cumnata
Ileana şi copiii Florica şi Ghiţă,
acum când se despart de iubitul
lor tată, socru şi bunic,
GHEORGHE ILISIE.
Odihnească-se în pace! Cumnata Floare Ilisie, nepoţii Constantin, Elena şi Dorina cu familiile. (5019)



Împărtășim durerea
cuscrilor noștri, Maria și Vasile Opriș, la despărțirea pentru
veșnicie de cea care le-a fost
mamă și soacră iubitoare,
AURELIA MOLNAR.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Fam. prof. Radu și Eugenia Mazilescu. (1610)

fost grav rănită, iar alte 11 au fost
rănite ușor, au fost implicați conducători ai serviciilor județene
de ambulanță. În celelalte trei
accidente, în care o persoană a
decedat și două au fost ușor rănite, au fost implicați angajați
ISU”, se arată într-un comunicat
al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Sursa citată mai
precizează că aproape 7.000 de
persoane din cadrul serviciilor
de ambulanță publice județene
au fost instruite privind regulile
de circulație. „La nivel național,
structurile de poliție rutieră au
efectuat 496 de instruiri ale personalului serviciilor de ambulanță
publice județene, particulare și
ISU-SMURD. (...) În urma acestor
activități, au fost instruiți 6.865
angajați ai acestor servicii, respec-



Cu durere în inimi ne
luăm rămas bun de la
IZABELA SOÓS.
Sora
Judit,
cumnatul
Kálmán. Pentru detalii legate
de înmormântare, tel. 0359/4372-84. (5025)



Cu durere în suﬂete ne
despărţim de draga noastră ﬁică,
DACIANA BOROŞ,
de 42 ani. Dumnezeu să o
odihnească în pace! Înmormântarea va avea loc marţi, 28 august, din Capela Haşaş, Cimitirul Municipal. Părinţii. (5026)



S-a stins din viaţă, sub
privirile noastre neputincioase
în lupta cu boala, sora mea,
DACIANA
LORELAI BOROŞ.
Vei ﬁ veşnic în gândurile şi
rugăciunile noastre. Dumnezeu
să te odihnească în pace. Sora
Anca, cumnatul Nelu, nepoţii
Bianca şi David. (5027)



Mult iubita noastră
soră, cumnată şi mătuşă,
DACIANA
LORELAI BOROŞ,
a plecat dintre noi, ieri, 26
august 2018, pentru totdeauna lăsându-ne cu suﬂetele prăbuşite de durere, dar cu speranţe că suﬂetul ei pur şi blând îşi
va găsi acolo eliberarea de suferinţa bolii îndurate o viaţă. Acum eşti liberă să zbori
cu îngerii, draga mea surioară!
Dumnezeu să te odihnească în
pace, la dreapta Sa, alături de
bunica noastră adorată. Cu profundă şi veşnică durere în suﬂet, fratele Radu, cumnata Liliana şi nepoţii Ioana şi Ducu.
(5028)

ECONOMIST
(pentru control ﬁnanciar preventiv)

tiv: 3.411 – SMURD, 3.128 – din
serviciile județene de ambulanță
și 326 din serviciile particulare de
ambulanță ”, anunţă DSU, potrivit
unor date obținute de la Direcția
Rutieră, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
De asemenea, în această perioadă,
poliţiştii au aplicat peste 100 de
amenzi. conducătorilor de pe autospeciale din cauza nerespectării
regulilor în traﬁc. 



Suntem alături de familia fratelui meu, Ionică şi Florica Boroş şi de copiii lor, Radu
Boroş cu familia, Anca Silaghi
cu familia, în aceste împrejurări dureroase când se despart
de iubita lor ﬁică şi soră,
DACIANA BOROŞ.
Dumnezeu să o odihnească
în Împărăţia Sa! Sincere condoleanţe şi întreaga noastră compasiune. Sora Florica Lucuţa cu
familia. (5030)



Te-ai stins în ﬁecare zi, puţin câte puţin, în lupta cu boala. Îţi vom duce dorul.
Dumnezeu să te odihnească,
dragă
DACIANA BOROŞ.
Am sperat cu toţii, dar soarta uneori este decisă omului
încă la naştere. Nu te vom uita!
Unchiul Ghiţă Boroş, verişorii
Adi şi Ovidiu Boroş, cu familiile lor.

comemorări



Clipe de neuitat, amintiri dragi, durere, lacrimi și un
dor nemărginit este tot ce ne-a
rămas de când în urmă cu 5 ani,
dragul nostru soț, tată și socru,
ing. GHEORGHE
TEODORU,
ne-a părăsit. Dumnezeu săți odihnească suﬂetul lângă cei
buni și drepți în liniște și pace.
Familia îndurerată.



Un ultim omagiu de
preţuire unui om iubit de către
semeni, întotdeauna gata să dea
ajutor celorlalţi,
IOAN LAZĂR,
din Marghita. Dumnezeu să-l
odihnească în pace! Condoleanţe sincere, familiei îndoliate.
Familia Nicolae şi Rodica Şerfezeu.



Suntem alături de buna
noastră prietenă, Maria Opriş
şi de întreaga familie, în marea durere când se despart pentru totdeauna de cea care a fost
buna şi iubita lor mamă, bunică şi străbunică. Dumnezeu să
o odihnească în Împărăţia Sa!
Fam. Florica Vancea. (5029)



Se împlineşte anul de
când tăticul nostru,
GAVRIL HARAGOŞ,
a adormit pe veci şi terminându-şi rostul, de trup s-andepărtat. Nimic real, palpabil,
doar multe amintiri şi zâmbetul subtil, cu care ne-a privit
sau ne-a apostrofat... Copiii tăi,
nepoţii, cu toţii ne-am rugat săţi ﬁe somnul lin, de îngeri buni
vegheat. Mulţumim acelora care-i vor păstra o clipă de aducere aminte. Nu te vom uita niciodată. Copiii, Gabriela, Călin
şi Corina, împreună cu familiile lor. (5020)

Cerinţe:
- studii superioare economice;
- vechime efectivă în domeniul
ﬁnanciar - contabil – minim 5 ani;
- experienţa în domeniul controlului ﬁnanciar - preventiv;
- bune cunoştinţe de operare pe
calculator (programe de contabilitate, excel);
- capacitate deplină de exerciţiu.
Condiţii:
Candidatul să nu ﬁ fost condamnat pentru săvârşirea de
infracţiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea acestei activităţi.
Bibliograﬁe:
O.G. 119/1999; Ordin 522/2003;
Legea 82/1991; Legea 227/2015;
Ordonanţa 34/2006; Hotărârea
1860/2006; Hotărârea 518/1995;
Hotărârea 420/1998; Hotărârea
436/2012; O.U.G. 77/2012; Legea
193/2013.
Persoanele interesate sunt rugate să depună o cerere la secretariatul S.C. OTL S.A., str. Atelierelor 12, împreună cu dosarul
pentru concurs, care va conţine:
- CV;
- copie CI;
- copie diplomă licenţă;
- copii ale altor documente relevante;
- Cazier judiciar.
Termenul de depunere a dosarelor: 31.08.2018.
Candidaţii selectaţi vor ﬁ contactaţi în vederea susţinerii unui
interviu şi a unei probe scrise.
(587)
Titular HEGEDUS ISTVAN
ROBERT anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de
încadrare cf. H.G. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe, în
vederea obţinerii avizului de mediu pentru: „PUZ - CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ P+M
ŞI ANEXE” în comuna Biharia,
sat Biharia, nr. cad. 52515, jud.
Bihor.
Prima versiune a planului poate ﬁ consultată la sediul A.P.M.
Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr.
25/A, din data de 22.08.2018, între orele 9.00-14.00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii şi sugestii până în data de 11.09.2018,
la A.P.M. Bihor, Oradea, B-dul
Dacia, nr. 25/A, e-mail: apm@
apmbh.ro, în zilele de luni-vineri
între orele 9.00-14.00.
(584)



Nimic nu este mai dureros în viaţă ca despărţirea de
ﬁinţa dragă. Timpul trece, dar
durerea din suﬂetele noastre şi
lacrimile au rămas aceleaşi ca
în urmă cu 6 ani, când ai plecat la cele veşnice iubitul nostru soţ, tată şi socru,
IOAN ŢINC.
Bunul Dumnezeu să-ţi aşeze suﬂetul bun în Împărăţia Sa,
alături de cei sﬁnţi
şi drepţi. Familia îndoliată.
(5014)

