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V

Cu tristeţe anunţăm în-

de grea încercare, transmitem

şi unchiului,

alese și sincere sentimente de

DUMITRU HUSERAŞ.

compasiune și condoleanțe co-

Fie-i ţărâna uşoară. Cumnata

legului nostru Cornel Pașca, la

decese

V

odihnească în pace! Prefectul
Suntem alături de fa-

milia Sălăgean Mirela, la ma-

tea e liniştită. Tranziţia este

rea durere pricinuită de decesul

problematică”. (Isaac Asimov)

tatălui drag. Sincere condole-

ANA CSARNO,
GYORGY
FERENC FARKAS,
MARIA LETEA,

anţe. Colectivul de muncă de
la CUART TRANS S.R.L.
(5904)

ERZSEBET
TUNDE VIOLA CSEGENYI,
MĂRIOARA BANFI,
ALEXANDRU CRIŞAN,
IBOLYA CSAK,
ZSUZSANA VERES,
MARIA INDRIEŞ,
CORINA MORAR,

V

despărţim de iubita noastră
soră, cumnată şi mătuşă,
MARIA LETEA,
care a plecat dintre noi, după

JOZSEF GYULAI,

o grea suferinţă. Ne alăturăm

IRIMIE

durerii nepoţilor noştri, Elena

VASILE HERCZEG,
ECATERINA SZABO,

şi Teo cu familiile lor. Dum-

SABINA GORONI,

nezeu să-i dea odihnă veşni-

KATALIN SCHMIDT.

că! Fratele Alexandru, cumnata

Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavro-

Lenuţa şi nepoţii. (5899)

doglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

V

Suntem alături de co-

legul nostru, Teodor Letea, în
Cu adâncă durere în

aceste momente grele când se

suflete anunţăm încetarea din

desparte de mama sa şi îi trans-

viaţă a tatălui nostru

mitem sincere condoleanţe. Co-

DUMITRU HUSERAŞ,
în vârstă de 76 ani. Înmor-

lectivul AJPIS Bihor. (5902)

mântarea are loc azi, 8 octombrie, ora 13.00, în Cimitirul din
Băile Felix. Nu te vom uita niciodată. Fiica Liana cu soţul Octavian şi nepotul Ionuţ.

V

Suntem alături de cole-

lega noastră, Simuţ Voichiţa,
în aceste grele momente provocate de pierderea mamei dragi.

V

Cu durere în suflete şi

colectivul instituției.

părţim de mama, bunica şi străbunica noastră,
MĂRIOARA SERAC,

V

de 85 de ani. Înmormântarea
Suntem alături de co-

va avea loc marţi, 9 octombrie,

legul nostru, Pașca Cornel, la

ora 13.00, de la Biserica Orto-

marea durere pricinuită de pier-

doxă din Săcădat. Dumnezeu

Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Colectivul Compartimentului

Financiar-Contabil,

veşnică. Fiii Florian şi Dumitru
împreună cu familiile. (5905)

V

Suntem alături de co-

Resurse Umane, Achiziții Pu-

lega noastră Condoroş Maria,

blice și Administrativ din ca-

în aceste momente de grea în-

drul Instituției Prefectului Bi-

cercare pricinuite de trecerea în

hor. (1739)

nefiinţă a mamei soacre. DumSincere condoleanţe familiei

V

îndoliate. Colegii de la ServiCu profundă durere și

ciul Resurse Umane din cadrul

tristețe în suflete, ne luăm ră-

S.C. Turism Felix S.A. Băile

mas bun, la trecerea în eterni-

Felix. (1741)

tate, de la colegul nostru
NICOLAE GHERDAN,

comemorări

care a plecat prea devreme
dintre noi. Îi aducem un ultim omagiu și ne luăm adio cu
creștinescul Dumnezeu să-l

V

Tristă zi de aducere

odihnească în pace și lumină.

aminte, când în urmă cu 3 ani,

Colectivul Judecătoriei Salon-

pe 8 octombrie 2015, a plecat
dintre noi distinsul și regretatul

ta.

inginer miner
VASILE CRIŞAN,

marea durere pricinuită de pier-

din Ștei, fost șef sector la

V

CZÉGÉNYI.

în aceste momente de tristețe și

Dumnezeu să o odihnească

durere, la despărțirea de tatăl

în pace! Prefectul județului Bi-

său. Colectivul Direcției Teh-

ţul Florin şi nepoţii Alexandra,

hor, Ioan Mihaiu și colectivul

nice din Primăria Municipiului

Sabău Liviu, Băruța Vasile, Be-

Florina şi David.

instituției.

Oradea. (1740)

cheanu Constantin.

Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fiica Marcela cu so-

între orele 08.00-16.00,
duminică,

între

orele

12.00-16.00

r la ghişeul de pe str.
Patrioţilor nr. 2 (lângă

neri, între orele 9.0016.00, duminică, 16.0018.00.
Liceul Vocaţional Pedagogic ,, Nicolae Bolcaş” BEIUŞ
anunţă scoaterea la concurs:
Denumirea postului: 1/2 post
de muncitor bucătar pe perioadă nedeterminată.
Concursul va avea loc în data
de 30.10.2018. Anunţul a fost
publicat şi în Monitorul Oficial
al României, partea a-III-a.
Pentru informaţii suplimentare, telefon 0259/32-25-29.
(698)
Titular ASOCIAŢIA AGROTURISMUL VĂII IERULUI

fost director al Exploatării Mi-

DUMITRU HUSERAŞ.

orele 8.00-18.00, vineri,

neyeu să o odihnească în pace!

legei noastre, Mirela Sălăgean,

tatălui nostru

Gojdu nr. 3, luni-joi între

Teatrul de stat) luni-vi-

TÜNDE-VIOLA

reraţi de trecerea în nefiinţă a

iau:

să-i lumineze calea spre viaţa

Mina de Uraniu Avram Iancu și

Suntem profund îndu-

şi decese se pre-

r la ghişeul de pe Aleea

Sincere condoleanțe co-

V

comemorări

diatrie III. (5903)

ga nostră Olari Csilla-Viola, la

derea mamei dragi,

Anunţurile de

Sincere condoleanţe. Secţia Pe-

ochii plini de lacrimi, ne des-

MIRON PAȘCA.
Cu nespusă durere ne

Suntem alături de co-

județului Bihor, Ioan Mihaiu și

derea tatălui său drag,

VASARHELYI,

V

durerea pricinuită de pierderea tatălui său. Dumnezeu să-l

V
„Viaţa e plăcută, moar-

În aceste momente

cetarea din viaţă a cumnatului

Sanda şi nepoata Ioana.

S

V

niere Bihor. Dumnezeu să-i dea
odihnă veșnică în Împărăția
Sa! Foștii angajați ai Sectorului Avram Iancu, Stana Petru,

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 „REABILITAREA
CONACULUI
DRAVECZKY GYULA DIN
GALOSPETREU, CU SCOPUL
TRANSMITERII VALORILOR
LOCALE în comuna TARCEA,
sat. GALOSPETREU, nr. 517, nr.
cad. 50203, jud. Bihor.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul - A.P.M.
Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr.
25/A din data 08.10.2018 (apariţia
primului anunţ) între orele 9.00
– 14.00. Publicul interesat poate
transmite, în scris, comentarii şi
sugestii, până în data de 26.10.2018
(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, email apm@apmbh.ro în zilele de
luni –vineri, între orele 9.00-14.00.
(707)

