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Vineri, 14 iunie 2019

Preluarea anunţurilor
Preluarea anunţurilor de mică
publicitate, decese şi comemorări
se va face luni, 17 iunie, la ghişeul de pe Aleea Gojdu, între orele

12.00-16.00, și pe str. Teatrului
nr.6, între orele 16.00-18.00.
Astăzi, 14 iunie, ghişeul de pe
Aleea Gojdu va ﬁ închis. Anunţu-

rile vor ﬁ preluate pe str. Teatrului
nr.6, între orele 9.00-14.00.


Reţinut după ce a condus băut şi
fără permis
Un bihorean în vârstă de 32
de ani a fost reținut de polițiștii
rutieri din Aleșd, după ce a fost
depistat, pe un drum național,
în timp ce conducea fără permis
și sub inﬂuența alcoolului.
Potrivit IPJ Bihor, miercuri,
polițiștii rutieri din Aleșd au
reținut pentru 24 de ore în Centrul
de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție
Județean Bihor un bărbat de 32 de
ani, din comuna Șuncuiuș.
Acesta a fost depistat în traﬁc
marți, la ora 10.03, pe DN 1, în
localitatea bihoreană Gheghie, în
timp ce conducea un autoturism
fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și având o concentrație
alcoolică de 0,66 mg/l alcool pur

în aerul expirat. Lui i-au fost recoltate probe biologice în vederea
stabilirii alcoolemiei.
Polițiștii rutieri din cadrul
Poliției Orașului Aleşd continuă
cercetările sub supravegherea unui
procuror din cadrul Parchetului de
pe lângă Judecătoria Aleșd.
De altfel, miercuri, poliţiştii au
depistat mai mulţi bihoreni care
s-au urcat la volan fără să deţină
permis de conducere. Pe drumul
județean 764 - Căbești, polițiștii
Secției nr.2 de Poliție Rurală Beiuș
au depistat în traﬁc un localnic de
18 ani, în timp ce conducea un
moped neînregistrat, cu număr
fals de înregistrare și fără a deține
permis de conducere pentru nicio
categorie de autovehicule.
Tot miercuri, în localitatea Popeşti a fost depistat în traﬁc un
locanic de 25 de ani, în timp ce

Oradea

Etapa a II-a lucrărilor
de dezinsecție
În noaptea dinspre 12 spre 13
iunie, a avut loc, pe raza municipiului Oradea,
respectiv
în zonele publice, spațiile verzi și cursurile de apă din Oradea, a II-a etapă a lucrărilor de
dezinsecție, care s-au executat
prin tratament la sol.
Rolul acestor lucrări este distrugerea insectelor generatoare de
disconfort (tânțari, muște etc.) în
faza de adult și larve. Toxicitatea
insecticidelor folosite este redusă. Astfel, K’othrine Proﬁ EC 250
este un insecticid special conceput pentru combaterea țânțarilor
adulți (inclusiv a speciei Aedes
Albopictus, responsabilă pentru
răspândirea virusului Zika), iar
Biopren 250 LML este un produs
insecticid special conceput pentru combaterea țânțarilor aﬂați în
stadiul de larvă. Produsele sunt
avizate de Ministerul Sănătății Comisia Națională a Produselor

Biocide și fac parte din grupele Zi
si Xn de toxicitate și se regăsesc
în Registrul Național al Produselor Biocide avizate pentru proﬁlaxia sanitar umană. Se recomandă
populației să evite contactul insecticidului cu ochii.
De asemenea, azi noapte, au fost
executate tratamentele ﬁtosanitare
la arbori și arbuști - etapa I și tratamentele ﬁtosanitare pentru combaterea larvei miniere Cameraria
Ohridella la frunzele de castan
etapa I, pe domeniul public al Municipiului Oradea.
Toxicitatea substanțelor folosite este de asemenea redusă: Calipso 480 SC, TOPSIN 70 WDG,
Nissorun 10 WP, Fastac Active,
Systhane Forte și/sau alte produse speciﬁce, avizate de Ministerul Agriculturii, nu dăuneaza
sănătații oamenilor și animalelor.
Și în cazul acestora se recomandă populației să evite contactul insecticidelor cu ochii. 

conducea un moped neînregistrat
și fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.
De asemenea, în localitatea bihoreană Mădăras, polițiștii au
depistat în traﬁc un localnic de
40 de ani, în timp ce conducea un
moped, fără a poseda permis de
conucere pentru nicio categorie de
autovehicule.
Tot miercuri, în localitatea bihoreană Ciumeghiu, polițiștii Secției
nr. 9 de Poliție Rurală Cefa au depistat în traﬁc un bărbat de 26 de
ani, localnic, în timp ce conducea
un autoturism, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.
În ﬁecare dintre cazuri a fost întocmit dosar de cercetare penală.

INFORMARE
Această informare este efectuată de:
Oraşul Ştei, cu sediul în jud.
Bihor,Oraşul Ştei, Str. Andrei
Mureşanu nr.4B, tel. 0259332337 ce intenţionează să solicite de la
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ “APELE ROMÂNE”,
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ CRIŞURI aviz de
gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor: “LUCRĂRI
DE EXPLORAREA PENTRU
OBŢINEREA LICENŢEI DE
EXPLOATARE”, amplasat în
Oraşul Stei - Judeţul Bihor.
Această investiţie este: nouă
Ca rezultat al procesului de
producţie nu 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 obţină informaţii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de
gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa
menţionată.
Persoanele care doresc să
transmită observaţii, sugestii şi
recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa: Oraşul Ştei, Str. Andrei Mureşanu
nr.4B, tel. 0259-332337, persoana de contact: Reprezentant
– Kuti Ludovic, după data de
14.06.2019.
(1341)

Întreruperi energie electrică
Perioada:
17.06.2019 – 21.06.2019
Reanunțate cu 2 zile.
1. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Aleșd - Punct de lucru
Aleșd
`19.06.2019. 09:00-17:00 loc.
Brusturi (p).
19.06.2019. 09:00-17:00 loc.
Vadu Crișului (p).
2. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Oradea - Punct de lucru Oradea
19.06.2019. 09:00-16:00 loc.
Oradea: str. Episcop Mihai Pavel
(p)

Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România organizează concurs pentru ocuparea
postului de: Funcționar – Instructor
– 0,25 norme
Condiții speciﬁce și obligatorii pentru ocuparea postului:
cunoașterea limbii slovace, cunoscător a culturii slovace din România,
utilizarea unui instrument muzical,
cunoscător a cântecelor tradiționale
slovace din Romănia, posesor permis de conducere categoria B, C,
D, cunoștințe minime în utilizarea
calculatorului, abilități de muncă în
echipă, disponibilitate de muncă în
afara orelor de program și în week –
end.
Candidații interesați pot trimite
până la data de 28.06.2019, un C.V. la
următoarea adresă de e-mail: monicadeak89@yahoo.com sau la sediul
U.D.S.C.R. F.Z. BIHOR. din loc. Valea Cerului, nr. 57A, com. Suplacu de
Barcău, jud. Bihor.
Concursul va avea loc în data
de 03.07.2019, ora 13:00, la sediul
UDSCR-F.Z. Bihor din Valea Cerului.
Informații suplimentare se pot obține la sediul UDSCR din loc. Valea
Cerului, nr.57/A, com. Suplacu de
Barcău, jud. Bihor și la nr. de tel.: 074
4/699.741
(1342)

S.C. PATRIA 2001 S.A. ORADEA
Sediul: Oradea, str. Teatrului, nr.5, ap.3, jud. Bihor
J5/916/2012, C.U.I. 14335952
CONVOCATOR
Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. PATRIA 2001
S.A., în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată şi a Actului Constitutiv al Societăţii, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, care va avea loc la sediul societăţii din Oradea,
str.Teatrului, nr. 5, ap.3, jud. Bihor, pentru toţi acţionarii înscrişi în
registrul acţionarilor până la data de 08.07.2019, în data de 15.07.2019,
orele 9.00 cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea modiﬁcării Actului Constitutiv al societăţii cu privire
la cesiunea acţiunilor, respectiv:
CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL, ACŢIUNI – DREPTURI ŞI OBLIGAŢII,
MAJORARE ŞI DIMINUARE CAPITAL
Cesiunea acţiunilor
Art. 9 Acţiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decât un proprietar pentru ﬁecare acţiune.
Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se
face în condiţiile şi cu procedura prevăzută de lege. Acţiunile S.C.
PATRIA 2001 S.A.Oradea vor putea ﬁ cesionate numai între acţionarii
societăţii. Transferul acţiunilor societăţii către alte persoane ﬁzice sau
juridice din afara societăţii se va face numai prin hotărârea Adunării
Generale a acţionarilor, luată în conformitate cu dispoziţiile actului
constitutiv al societăţii.
Astfel:
CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL, ACŢIUNI – DREPTURI ŞI OBLIGAŢII,
MAJORARE ŞI DIMINUARE CAPITAL
Cesiunea acţiunilor
Art. 9 Acţiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decat un proprietar pentru ﬁecare acţiune.
Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se
face în condiţiile şi cu procedura prevăzută de lege.
În cazul în care cvorumul de şedinţă nu va ﬁ întrunit în data de
15.07.2019, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pe data de 16.07.2019, la aceeaşi adresă, la aceleaşi ore şi cu
aceeaşi ordine de zi
Începând cu data de 08.07.2019 documentele şi materialele informative referitoare la ordinea de zi se pot consulta şi / sau procura contra
cost de la sediul societăţii. Informaţii suplimentare se pot obţine la
sediul societăţii sau la numărul de telefon 0241/831862.
Acţionarii persoane ﬁzice pot participa la adunările generale ale acţionarilor direct sau prin reprezentanţi, conform prevederilor legale,
pe baza unor procuri speciale. Acţionarii pot obţine modele de procură
specială de la sediul societăţi începând cu data de 07.07.2019. Procurile speciale vor ﬁ depuse / transmise la sediul societăţii paână la data de
12.07.2019; procurile depuse după această dată nu vor ﬁ luate în coniderare. Acţionarii persoane juridice pot participa la adunările generale
ale acţionarilor prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia
i s-a delegat competenţa de reprezentare, pe baza unei împuterniciri
care va conţine toate elementele de identiﬁcare ale persoanei juridice
şi ale persoanei împuternicite.
(1344)
Preşedintele Consiliului de Administraţie, Oros Emilia.

