Diverse 13

Luni, 14 noiembrie 2016

S
V

decese
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Gânduri de alinare şi since-

re condoleanţe transmitem dragei noastre colege, Elena, acum când îşi conduce
mama pe ultimul său drum. Dumne-

V

Marţi, 15 noiembrie, se îm-

plinesc 2 ani de când ne-a părăsit
dragul şi în veci neuitatul nostru

zeu s-o odihnească în pace! Colectivul
Cu lacrimi în ochi şi adâncă du-

rere în suflete, anunţăm trecerea la cele
veşnice a dragei noastre mame, soacre şi
bunici,
FLOARE CHIRILĂ,
în vârstă de 87 de ani. Înmormântarea
are loc azi, 14 noiembrie 2016, ora 13.00,
de la Biserica din Săcădat. Dumnezeu

Complexului hotelier „Lotus Therm”
din Băile Felix.

dr. IOAN CHIŞIU.
Nu te vom uita niciodată şi toate amitirile dragi vor rămâne vii în

V

sufletele noastre. Dumnezeu să-ţi
Suntem alături de colega noas-

tră Elena şi familia ei, la marea durere
pricinuită de pierderea mamei. Dumnezeu s-o odihnească în Împărăţia Sa! Colectivul Complexului hotelier „Internaţional” din Băile Felix.

odihnească în pace şi linişte sufletul tău bun, deosebit. Recunoştinţă
vie tuturor celor care îi vor păstra o
clipă de neuitare. Familia îndurerată. (2523)

s-o odihnească în pace! Familia îndoliată.

comemorări

V

S-a stins din viaţă, după o foarte

grea suferinţă, fără să ne mai poată spune o vorbă, iubita noastră soră de 65 de
ani, din Cîmpani,
ELISABETA TUDUCE,
născută GROZA, din comuna Lazuri
de Beiuş. Transmitem sincere condoleanţe întregii sale familii. Pentru dragostea ei faţă de părinţi şi fraţi, noi, cei doi

V

V

Se împlinesc 2 ani de la-

crimi şi tristeţe de când s-a înălţat
Dragul nostru soţ, tată, socru şi

bunic,

GAVRIL FILIP,

la cer iubitul şi preţiosul nostru soţ,
tată, socru şi bunic,
VALER BERDIE.

azi se împlinesc doi ani de când ţi-ai
deschis aripile şi ai plecat la Dumnezeu, lăsând în sufletele noastre un gol

Lacrimile noastre vor păstra cu-

ce nu va putea fi umplut niciodată. Ne

rat drumul amintirilor, iar flori-

vom aminti de tine mereu. Soţia Corne-

le ce le aşezăm pe mormântul tău

lia, fiul Alin, nora Ana-Maria şi nepoţii
Andrei şi Ştefania. (2540)

vor aminti veşnic de bunătatea su-

fraţi rămaşi din cei opt, îi datorăm neui-

fletului tău. Binecuvântat fii în ce-

tarea. Odihnească-se în pace! Fratele Va-

ruri pentru ceea ce ai fost ca OM

sile, soţia Viorica, nepoţii Dan şi Monica
cu familiile lor, din Oradea. (6127)

V

V

Timpul nu poate şterge tristeţea,

lacrimile şi durerea care s-au aşternut în

să-ţi fie mereu în preajmă, dându-ţi

nemiloasa soartă ne-a despărţiţ pentru

odihnă veşnică. Soţia Lucica, fiica

cră, bunică şi străbunică,
MARIA PETROI,

tră, Elena Tuduce, şi ne exprimăm în-

din Mierlău. Dumnezeu să-ţi facă par-

treaga noastră compasiune, în aceste

te de odihna binemeritată în Împărăţia

clipe grele pricinuite de trecerea la cele
veşnice a dragei sale mame. Dumnezeu
s-o odihnească în pace. Sincere condole-

pe pământ. Dumnezeu şi îngerii lui

sufletele noastre în urmă cu 17 ani, când
veşnicie de scumpa noastră mamă, soa-

Suntem alături de colega noas-

Sa! Copiii cu familiile. (2539)

V

Marţi, 15 noiembrie 2016, se

Luminiţa, ginerele Viorel şi iubitul
nepot Andrei. (2538)

V

O rugăciune de ierta-

re înălţăm la cer la împlinirea a 2

anţe familiei îndoliate. Conducerea S.C.

împlinesc doi ani de când a plecat spre

ani de când ne-a părăsit pentru tot-

„Turism Felix” S.A. Băile Felix.

Grădinile Tatălui Ceresc sufletul soţului

deauna iubitul nostru frate, cumnat

meu adorat,
dr. IOAN CHIŞIU.
Fără tine viaţa a devenit povară, nop-

V

Împărtăşim durerea colegei

noastre, Elena Tuduce, în aceste momen-

ţile au rămas la fel de pustii, întunecate,
reci. Singura mea mângâiere sunt dulcele amintiri din trecutul nostru comun, pe

te triste pricinuite de trecerea în nefiinţă

care mereu şi iar mereu le rememorez cu

a iubitei sale mame

dor nespus, prin sufletul meu. Dumne-

ELISABETA TUDUCE.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Sincere condoleanţe familiei îndoliate.
Colegele de la Serviciul Resurse Umane
din cadrul S.C. „Turism Felix” S.A. Băile Felix.

Vă aşteptăm şi în
centru!

şi unchi,
VALER BERDIE.
Chipul tău frumos, glasul tău
blând, iubirea, bunătatea şi nobleţea sufletului tău vor dăinui veş-

zeu să-ţi odihnească în pace şi linişte su-

nic în inimile şi în gândurile noas-

fletul tău deosebit, mărinimos şi bun. Îţi

tre. Dumnezeu cel sfânt şi bun să te

doresc, ca şi în anul trecut, somn dulce
şi binecuvântat de Tatăl Ceresc, dragos-

odihnească în linişte şi pace. Suro-

tea mea. Recunoştinţă vie tuturor celor

rile Florica şi Nelia, cumnaţii Radu

care îi vor păstra o clipă de caldă aducere aminte. Cu mulţumiri, soţia SteluţaIleana Chişiu. (2524)

şi Lenuţa, nepoţii Mihaiela, Cristian şi Bogdan cu familiile lor. (2537)

Anunţurile de publicitate pot fi depuse şi achitate şi la Punctul de preluare deschis lângă Teatrul
de Stat din Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 4, de
luni până vineri, între orele 9.00-18.00, şi duminica, între orele 16.00-18.00.

Casa de Asigurări de Sănătate Bihor cu sediul în Oradea, strada Şoseaua Borşului, Km
4, judeţul Bihor organizează concurs pentru
ocuparea posturilor vacante corespunzătoare
următoarelor funcţii publice de execuţie vacante de:
1 post - consilier clasa I grad profesional
superior – studii superioare - specialitate economică la Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate din cadrul C.A.S. Bihor.
1 post - consilier clasa I grad profesional
superior – studii superioare – specialitate
economică/administrativă la Biroul Evidenţă
Asiguraţi, Carduri Naţionale şi Concedii medicale din cadrul C.A.S. Bihor.
Concursul se va desfăşura astfel: 15.12.2016,
ora 10.00 -proba scrisă la sediul C.A.S. Bihor.
Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise.
În vederea participării la concurs, candidaţii depun, la secretariatul comisiei de concurs
de la sediul Casei de Asigurări de Sănătate
Bihor, dosarul de concurs în termen de 20 de
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. 611/2008 modificată
şi completată cu H.G. nr. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Casei
de Asigurări de Sănătate Bihor.
Relaţii suplimentare la telefon: 0259/47-68S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.
îşi anunţă consumatorii din satele Nojorid şi
Leş că, datorită lucrărilor de spălare şi dezinfecţie a rezervoarelor de apă şi a noilor reţele de distribuţie apă, lucrare executată de
către antreprenorul S.C. INTECO HOLDING
S.R.L., furnizarea apei potabile se va întrerupe total, după următorul program:
- marţi 15.11.2016, între orele 9.00 şi 17.00,
vor fi afectaţi consumatorii din satul Nojorid;
- joi 17.11.2016, între orele 9.00 şi 17.00, vor
fi afectaţi consumatorii din satul Leş;
Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate,
iar în cazul în care la repunerea în funcţiune
a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de
calitate a apei, vă rugăm să transmiteţi orice
sesizare la Dispeceratul central al companiei,
la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359
– 410.203.
Conducerea S.C. COMPANIA DE APĂ
ORADEA S.A.

