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Vineri, 1 februarie 2019

V

Pios omagiu şi tristă
aducere aminte la 40 de zile de
la plecarea în veşnicie a celei
care a fost mamă, soacră, bunică, şi străbunică,
„buna” NUŢA HIRIŞ,
din Gepiş. Dumnezeu s-o ierte şi să-i aşeze sufletul bun şi
generos în Împărăţia Sa! Veşnică pomenire! Văd. Fărcuţa
Floarea. (8097)

Nimic nu este mai dureros în viaţă ca despărţirea de
o fiinţă dragă. Timpul trece,
dar durerea din sufletele noastre a rămas aceeaşi ca în urmă
cu un an, când a plecat spre
cele veşnice soţul, tatăl şi bunicul nostru
GHEORGHE CHIŞVASI.
Parastasul va avea loc duminică, 3 februarie, la Biserica
Greco-Catolică din Sântandrei.
Dumnezeu să-l odihnească!
Soţia Maria, fiul Gheorghe, fiica Florina cu familiile. (8090)

V

Au trecut 12 ani de
când dragul nostru bunic, soţ,
tată, socru, frate şi cumnat
ADRIAN GRIGOROVICI,
a plecat în veşnicie. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Familia. (8052)

Cu multă durere şi suferinţă anunţăm că a trecut un
an de când iubitul nostru soţ,
tată, socru şi adorat bunic,
LUCIAN TEODOR
PRICHICI,
a trecut pragul eternităţii.
Aducem pios omagiu inteligenţei, bunătăţii, dragostei şi devotamentului cu care ne-a înfrumuseţat vieţile! Slujba de
pomenire va avea loc sâmbătă,
2 februarie, ora 12.00, la biserica nouă din cartierul Nufărul
(lângă benzinăria Peco) Fie-ţi
memoria binecuvântată. Vei rămâne veşnic în inimile noastre.
Familia îndurerată. (8121)

V

Cu adâncă şi multă durere sufletească, la un an de la
trecerea în eternitate, după o
cruntă şi nemiloasă suferinţă, a
dragului nostru fiu şi frate,
LUCIAN TEODOR PRICHICI,
aducem pios omagiu. Nuţi vom uita niciodată chipul
blând, plin de bunătate şi înţelepciune. Dumnezeu să-l odihnească în Împărăţia Sa. Mama
Marioara şi fratele Cătălin cu
familia. (8122)

deschiderea procedurii insolvenţei împotriva:
Cod fiscal
22312305
38588375
28206850

anunţă publicul interesat asupra

trăim clipa în care în urmă cu

declanşării etapei de încadra-

un an, a plecat dintre noi, cel

re cf. H.G. 1076/2004 privind

care a fost soţ, tată, socru şi bu-

procedura evaluării de mediu

nic iubitor,
PAVEL ANDREI,
precum şi 23 de ani de la plecarea prematură a celei care a
fost fiică, soră, cumnată şi mă-

Nr. Dosar
3263/111/2018
3740/111/2018
134/111/2019

În cazul în care înregistraţi creanţe faţă de debitoare, vă solicităm
să depuneţi cerere de admitere a creanţelor, în două exemplare, la
registratura Tribunalului Bihor.
Informaţii, tel: 0741/50-46-29.
(948)

Vă aşteptăm şi în centru!

Anunţurile de publicitate pot fi depuse şi
achitate şi la Punctul de preluare deschis
lângă Teatrul de Stat din Oradea, pe strada
Patrioţilor nr. 2, de luni până joi între orele
09.00 - 18.00, vineri între orele 09.00-16.00,
şi duminica, între orele 16.00-18.00.

pentru planuri şi programe, în
vederea obţinerii avizului de
mediu pentru: PUZ, PUD parcelare teren localitatea Oradea,
nr. CF 175964; 175863; 175870;
175907; 175869; 175867; 175906;
175891; 175864; 175889; 175829;

FLORINA ANDREI.
Dumnezeu să-i odihnească
în pace. Parastasul de pomenire va avea loc sâmbătă, 2 februarie, în Biserica din Girişu de Criş. Familia îndurerată.
(8123)

174793; 175887, jud. Bihor.
Prima versiune a planului
poate fi consultată la sediul A.P.M. Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A din data 1.02.2019,
între orele 9.00 – 14.00.
Publicul

interesat

poate

transmite, în scris comentarii
şi sugestii, până în data de 20

V

februarie 2019, la A.P.M. Bihor,
Cu aceeaşi durere în

Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, email apm@apmbh.ro în zilele

suflete, cu dor nestins, anun-

de luni –vineri, între orele 9.00-

ţăm trecerea a trei ani de când

14.00.

buna şi draga noastră mamă,
soacră, bunică şi străbunică,
IRINA RIŢ,
a plecat la ceruri. Nu te vom

CABINET INSOLVENŢĂ RUSU CONSTANTIN
Denumire societate
SC Movano Trans SRL
SC Magazin Cinetic Fifaly SRL
SC Occident Market SRL

Cu tristeţe şi durere re-

tuşă dragă,

V

V

V

Titular: Luca Ionuţ Bogdan

uita niciodată. Dumnezeu să te
odihnească în pace. Fiica Florica cu familia. (8126)
INFORMARE
PRIMĂRIA COMUNEI
FINIŞ,

cu sediul în comuna FINIŞ, nr.
263, judeţul BIHOR, telefon/fax
0259/32-18 - 8 4/0259/4 0 - 61-12 ,
email:primaria.finis@cjbihor.ro,
intenţionează să solicite de la Administraţia Bazinală de Apă Crişuri
Oradea aviz
pentru realizarea lucrărilor de
MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ, ÎN COMUNA
FINIŞ, JUDEŢUL BIHOR.
-investiţie nouă
- ca rezultat al procesului de producţie vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului
după data de 01.02.2019.
(949)

(946)

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BIHOR
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei
funcţii publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad
profesional asistent.
Probele stabilite pentru concurs se vor susţine la sediul instituţiei în perioada 5-8.03.2019.
Condiții de participare la
concurs: - să dețină studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental: Științe Sociale, Ramura de
știință: Științe Economice, Domeniul de Licență: Finanțe.
- condiţii minime de vechime
în specialitatea studiilor: 1(un)
an.
- cunoștințe de operare pe calculator–nivel mediu, dovedite
cu diplomă.
Dosarele se depun la sediul
instituției, camera 8, până la
data de 20.02.2019, inclusiv.
Condițiile de participare, bibliografia și alte date privind
desfășurarea concursului sunt
afișate la sediul instituției și
la adresa: www.bh.prefectura.
mai.gov.ro. Relaţii suplimentare
la tel. 0259 - 414926.
(943)

Cabinet Individual Practician
în Insolvenţă Rusu Constantin
organizează
LICITAŢIE PUBLICĂ
CU STRIGARE

Pentru valorificarea bunurilor următoarelor falite:
S.C. THOMAS PROTECT S.R.L.
- bunuri mobile cu specific de tipărire;
S.C. AGROCONSTRUCT GHEORGHE S.R.L.- mijloace fixe, Casa
de locuit şi teren aferent, situată în sat
Bobohalma, jud. Mureş;
S.C. GIADANA TRADING S.R.L:
- teren intravilan 6.800 mp şi construcţie (suprafaţa construită 223 mp. suprafaţa construită desfăşurată 549 mp),
situate în comuna Dorolt, sat Petea, nr.
260/A.,SATU-MARE.
SOCIETATE COOPERATIVA DE
CONSUM CONSUMCOOP DIOSIG
- construcţie şi teren aferent, CF nr. 771/
Vaida şi CF cu nr. 848/Vaida, situată în
localitatea Vaida, nr. 213, comuna Roşiori, jud. Bihor;
S.C. BUGCRIST S.R.L. - teren cu
construcţii, situate în comuna Toboliu,
sat Cheresig FN, nr. top. 1425/3, 1425/4
şi 1429/1, jud. Bihor;
S.C. FIZIOGAF S.R.L. – bunuri
mobile de natura utilaje din domeniul
aparaturii medicale (fizioterapie);
S.C. LINEA CAROL S.R.L. – imobil situat în Oradea, str. Cuza Vodă, nr.
32, ap.7 (suprafaţa construită 29 mp);
S.C. BEMET S.R.L. - teren extravilan, 23.695mp, situat în mun. Oșorhei,
FN, CF nr. 56266/Oșorhei nr. topo 458,
CF nr. 56269/Oșorhei nr. topo 457 și CF
nr. 56277/Oșorhei, nr. cad. 1773 – autoturism Skoda;
S.C. DISTRY TRANS S.R.L. - Autoutilitară Ford Transit 2002, Încărcător
frontal Hanomag 50E, anterior 1990;
S.C. AGROALIMENTARE EUROPEEA S.R.L. – 91.248 mp, teren
extravilan format din 14 parcele, situate
în raza localităţilor Marţihaz, Mădăras,
Cefa.
S.C. SPEED CARIER SOLUTION
S.R.L.-D - cap tractor Mercedes Benz
2006, 3 remorci Krone 2006;
S.C. PARTERAL EXIM S.R.L.: teren intravilan în suprafaţă de 8.600 mp
situat în Oradea, str. Ogorului FN (lângă
CET 2);
S.C. MOTOR STAR S.R.L.- teren
intravilan (11.509 mp), Oradea Calea
Aradului, nr. 127A;
S.C. MEGAWAT S.R.L. - utilaje pt.
termopane, autoturisme Dacia Solenza
şi papuc;
S.C. PROCOMEX S.A.: - Apartament cu 3 camere situat în Oradea, str.
Peneş Curcanul, nr. 24, bl. X24, ap. 10,
Teren (8.969 mp) cu construcţii, Chiribiş FN, jud. Bihor,Teren intravilan
(9.714 mp) cu construcţii, Sălacea FN,
jud. Bihor;
SOCIETATEA COMERCIALĂ
DE COMERŢ RENO S.R.L.- stoc de
marfă (confecţii damă), bunuri mobile
(maşini şi utilaje pentru confecţii);
S.C. GUNNEX RO S.R.L., - stoc
marfă: fierărie, instalaţii vopsit;
S.C. DACIA SAMIR S.R.L. – construcţie şi teren aferent, comuna Borş,
DN E60, jud. Bihor, înscrise în CF NDF
220/A, Borş, cu nr. cadastral 434.
Licitaţia va avea loc în fiecare zi de
luni ora 10.00, în Oradea, str. Aleea
Sulfinei, nr. 8, bl. G1, sc. B, ap. 22, parter, Bihor.
Relaţii la tel : 0741/50-46-29, orele
8.00 – 14.00.
(947)

Anunţurile de 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 08.00-16.00, 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.

