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V Suntem alături de fami-

lia Ledezeu, în aceste momente de grea încercare, pricinuite de pierderea prea devreme a
scumpului lor fiu,
MIRCEA.
Dumnezeu să-l odihnească
în Împărăţia Sa! Condoleanţe familiei îndurerate! Văduva
Silvia Morar, Adrian Mihele cu
familia. (6747)

V

Cu ochii plini de lacrimi
şi inimile sfâşiate de durere ne
despărţim de mult iubita noastră soţie, mamă şi bunică,
RODICA PLUGAR,
de 76 de ani. Ne rugăm bunului Dumnezeu să o odihnească
în pace, în Împărăţia Cerurilor.
Vei rămâne veşnic în sufletele noastre. Înmormântarea va
avea loc vineri, 16 noiembrie,
ora 15.00, din Capela Haşaş.
Familia îndurerată.

V Este grea durerea care

îmi apasă sufletul, în aceste clipe când mă despart de scumpa
mea soţie,
RODICA PLUGAR.
Tu ai fost „ochiul inimii
mele”, aşa cum cântai numai
tu acea priceasnă pentru credincioşii din biserici. Mi-ai
fost alături în clipe de bucurie
şi tristeţe. Îmi voi aduce aminte cu preţuire şi respect de dragostea fără margini şi de grija pe care mi-ai arătat-o de-a
lungul celor 50 de ani convieţuiţi împreună. Te voi iubi mereu, mă voi ruga pentru odihna
sufletului tău. Dumnezeu să-ţi
dea odihna binemeritată! Soţul
tău Ştefan.

V Te-ai stins puţin câte pu-

ţin sub privirile noastre neputincioase, plecând prea devreme de lângă noi, draga noastră
mamă şi bunică,
RODICA PLUGAR,
în vârstă de 76 de ani. Acum,
când te-ai ridicat la ceruri să
cânţi în corul îngerilor, rugăm
pe bunul Dumnezeu să îţi aşeze sufletul printre aleşii Săi, să
te ierte şi să te odihnească în
pace. Nu te vom uita niciodată!
Fiul Florin, nora Erika şi nepoţii Antonio şi Raphael.

Joi, 15 noiembrie 2018

V Cu regret şi durere ne

luăm rămas bun de la cea care
ne-a fost mătuşă şi cumnată,
farm. RODICA PLUGAR.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace! O vom păstra veşnic
vie în memoria noastră, pentru dragostea ei curată şi adevărată. Nepotul Mircea Vişan
şi cumnata Ana Vişan. (6737)

V Un gând de mângâiere şi

alinare pentru dl. director Plugar Florin, în aceste momente pline de durere pricinuite
de pierderea mamei sale dragi.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Condoleanţe familiei îndurerate! Colectivul C.N.C.I.R.
Oradea. (6740)

V

Suntem alături de Florin
Plugar, acum când se desparte de mama sa. Dumnezeu s-o
odihnească în pace! Colectivul
I.S.C.I.R. Oradea. (6748)

V Sunt alături de cumna-

tul Ștefan și de nepoții Florin și
Marian cu familiile lor în aceste momente grele când se despart de soția, mama și bunica
lor dragă,
RODICA PLUGAR.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Cumnata Viorica Vișan.
(1837)

V

În aceste clipe grele,
suntem alături de voi, Delia și
Florina, la dureroasa despărțire
de scumpa voastră mamă,
FLORICA TRIFA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică, iar familiei mângâiere
și alinare. Maria Negruț, Monica Berce, Bogdan și Isabela
Negruț. (1838)

V O amintire vie, o rugă-

ciune și un pios omagiu pentru
scumpa noastră soție, mamă,
bunică și străbunică
ELENA CRIȘAN
la împlinirea a trei ani de
când a plecat de lângă noi. O
vom păstra mereu în inimile noastre, iar amintirea ei va
rămâne vie pentru noi. N-am
vrut să pleci de lângă noi / Să
pleci în neființă / Am vrea să
fii iar printre noi / Dar nu e cu
putință... Dumnezeu să te aibă
în paza Sa. Soțul Dumitru, fiicele Viorica și Mărioara cu familiile.

V Azi, 15 noiembrie 2018,

se împlinesc 4 ani de la trecerea
în eternitate a sufletului soțului
meu drag,
dr. IOAN CHIȘIU.
Anii ce au trecut nu au putut să șteargă din inima mea
frumoasele amintiri care s-au
derulat în cei 62 ani de căsnicie trainică, frumoasă, deosebită. Cum nu pot să uit sufletul bun și nobil al soțului meu
drag. Rog pe bunul Dumnezeu
să-l păstreze și pe mai departe la dreapta Sa și în albumul
Dumnezeiesc cu toate faptele frumoase pe care le-a făcut.
Nu te voi uita niciodată. Te voi
păstra în sufletul meu ca și până
acum, mare, frumos, deosebit,
corect, cinstit. Odihnește-te în
pace și îngerii să-ți fie aproape. Somn lin în nemărginirile
Dumnezeiești. Soția dr. Mangra Chișiu Stella. (1839)

comemorări

se împlinesc 14 ani de când
scumpa noastră soţie, mamă şi
soacră,
LENUŢA AVRAM,
ne-a părăsit mult prea devreme. Recunoştinţă celor care vor
păstra un moment de reculegere în memoria ei. În veci nemângâiaţi, Vasile, Sorin şi Andreea. (6643)

V Cu durere în suflet, dar

cu speranţa revederii anunţ că
s-au scurs 5 ani de la plecarea
în veşnicie a dragului meu fiu,
FLORINMARIUS HĂRĂGUŞ

şi 8 ani şi 8 luni de la despărţirea mea de soţul meu iubit,
FLORIAN HĂRĂGUŞ.

Dumnezeu să le dea odihnă
veşnică în Împărăţia Sa! Văduvă, mama şi soţia, Mărioara
Hărăguş. (6749)

V S-au scurs 21 de ani de

V Pentru bunătatea sufle-

tească, credința și dragostea
pe care a avut-o pentru mine în
această viață nu te voi uita niciodată. Ai lăsat un gol imens
în sufletul meu în urmă cu trei
ani de când ai plecat, draga mea
mamă,
ELENA CRIȘAN.
Oricâte zile au trecut și câte
vor mai trece iubirea mea îți va
încălzi mormântul trist și rece.
Aprind o lumânare și spun o
rugăciune ca sufletul să-și găsească odihna veșnică între cei
drepți. Bunul Dumnezeu să te
odinească în pace în Împărăția
Sa. Fiica Viorica Ilisie.

V Azi, 15 noiembrie 2018

V Au trecut 10 ani de la

neaşteptata şi dureroasa despărţire de dragul nostru soţ,
tată, socru şi bunic,
lt. col. (r.)
PETRU KURILA.
Îl vom păstra veşnic în gândurile noastre. Dumnezeu să-l
odihnească în pace! Familia îndurerată. (6680)

dor şi durere de când a plecat
dintre noi scumpa mea măicuţă
FLOAREA OLA,
din Ateaş.
„Ce trist e atunci
când mama nu-i,
Pustie-i casa orişicui
Of, mamă dragă, scump cuvânt
Ai fost ce am avut mai sfânt.
Ai fost dor şi mângâiere
La toate necazurile mele”.
Pentru dragostea ce ne-ai
purtat-o şi pentru tot ce ai făcut pentru noi îţi mulţumim şi
ne rugăm pentru sufletul tău.
Fiica Mărioara Şerfezi cu familia. (6718)

APM BIHOR anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra
mediului şi nu se supune evaluării
adecvate, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul: „REABILITARE
DN 76 SECTOR 1 KM 133+660
– 150+000, SECTOR 2 KM
150+000 – 166+000 ETAPA 2”,
propus a fi realizat pe raza comunelor Hidişelu de Sus, Drăgeşti, Ceica,
Sâmbăta, Răbăgani, jud. Bihor, titular CNAIR S.A. Bucureşti-DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI
ŞI PODURI CLUJ, municipiul ClujNapoca, str. Decebal, nr. 128.
Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia
mediului A.P.M. Bihor, din Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele
de luni-vineri, între orele 9.00-14.00,
precum şi la următoarea adresă de
internet www.apmbh.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la
data publicării pe site.
(802)
Direcția Silvică Bihor, Ocolul Silvic Marghita, în calitate
de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei
de încadrare în vederea obținerii
avizului de mediu conform H.G.
1076/2004, pentru Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic
Marghita (UP I Pădurea Mare,
UP II Viișoara, UP III Fagu
Balc, UP IV Rovina, UP V Cuzap, UPVI Pădurea Neagră, UP
VII Tătăruș).
Prima versiune a amenajamentului poate fi consultată la sediul
Direcției Silvice Bihor, din Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 15,
în zilele de luni-vineri, între orele
9.00-14.00, începând cu data de
16.11.2018.
Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii
la sediul A.P.M. BIHOR, Oradea
B-dul Dacia, nr. 25/a, tel. 0259/4445-90, fax. 0259/40-65-88, e-mail:
office@apmbh.anpm.ro.
(796)

S.C. CONSTRUCŢII
BIHOR S.A. ORADEA
ANGAJEAZĂ:

m LUCRĂTORI
ÎN CONSTRUCŢII

CERINŢE:
- experienţă;
- seriozitate.
Dacă aveţi un C.V., îl puteţi trimite la
nr. de fax: 0259/412.716, sau depune la
sediul firmei. Informații la telefon 0259417.512, 0259-417.513 sau la sediul firmei
pe str. Berzei, nr. 4, Oradea.
(803)
Primăria Municipiului Oradea cu sediul în Oradea, P-ţa
Unirii, nr. 1, organizează licitaţie publică deschisă pentru
închirierea unui apartament
cu o cameră, proprietate privată
a Municipiului Oradea, situat în
Oradea, str. Alexandru Cazaban,
nr. 57, bl. S80, et. 1, ap. 32.
Documentele de calificare necesare pentru participarea la licitaţie
se găsesc pe site-ul www.oradea.
ro, secțiunea Licitații.
(804)

