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...campanie şi spune că ar ﬁ aﬂat de la înaripat că a venit „cu veşti bune şi gânduri de
pace”. Evident, din ştire nu reiese că politicianul i-ar ﬁ dat măcar o bucată de pâine. *
Băsescu, cândva şi ministrul al Transporturilor, a avut curajul să urce într-un tren din
România. Fostul preşedinte a călătorit pe
ruta Bucureşti – Braşov şi a constatat că lucrurile nu s-au schimbat deloc de pe vremea
în care el era şeful celor de la linii. De fapt,
nu s-au schimbat ele de mult mai mult timp
şi nu era păcat să le strice cineva tocmai acuma? * Cică, la ﬁnal de mandat, parlamentarii
au peste o mie de restanţe legislative. Bine că
sunt la zi cu salariile! * Fiindcă nu au curaj
să spună pe cine vor să pună în fruntea viitorului guvern, pesediştii o tot dau cu premierul Făt-Frumos. Să nu cumva să ne trezim
că, de fapt, avem de-a face cu Bau-Bau sau
cu Zmeul cel Rău. Cin’ să ﬁe personajul,
Dragnea sau Iliescu? * Se strâng semnături
pentru ca Cioloş să primească un nou mandat de premier. Oare PNL n-a aﬂat că puterea
se câştigă la vot şi nu pe iscălituri? Dincolo
de faptul că chestia asta seamănă teribil de
mult cu mitingul de susţinere al premierului pe care nu-l ameninţă nimeni, ideea de
a încerca să deturnezi rezultatul votului pe
baza unor tabelaşe nu e numai antiliberală,
ci şi profund nedemocratică. Vorba lui Dodon: „Nu vă jucaţi cu focul”. * Abia acum
Băsescu are şanse să intre în istorie. Proaspăt alesul preşedinte al Moldovei, Igor Dodon, i-a transmis la fel de proaspătului cetăţean al ţării sale, Traian Băsescu, că, dacă
mai agită spiritele pe la Chişinău, are toate
şansele să-şi piardă buletinul moldovenesc.
Ar ﬁ un record, cea mai scurtă cetăţenie. *
Dragnea „se teme de trădare”. Liderul PSD
spune că preşedintele şi premierul sunt, până
peste cap, băgaţi în campanie. Farfuridi ăsta
de la social-democraţi nici nu ştie că „parti-

comemorări

 O rugăciune, gândurile mele de
recunoştinţă, ﬂori, lacrimi, lumânări la
mormântul vostru este tot ce vă mai pot
oferi acum când au trecut 11 ani, respectiv 2 ani, de când aţi plecat dintre noi
spre eternitate, iubitul meu soţ şi adoratul meu ﬁu
prof. VASILE BIBARŢ,
DAN-IOAN BIBARŢ.
Nu vă voi uita niciodată! V-am iubit
nespus de mult şi vă iubesc. Îmi este dor
de voi. Candela recunoştinţei să vă vegheze somnul de veci. Dumnezeu să vă
ţină la dreapta Sa. Odihniţi-vă în pace
dragii mei. Soţia, mama Ana. (2711)

 Purtăm în suﬂet aceeaşi durere
fără margini ca şi acum doi ani când a
plecat de lângă noi, în veşnicie, iubitul
nostru soţ şi tată
DAN-IOAN BIBARŢ.
Doar amintirile dragi ne mai alină şi
ne dau puterea de a merge mai departe.
Dumnezeu să-i dăruiască linişte şi odihnă veşnică. Soţia Ana şi copiii Ioana şi
Vlad cu soţia Sanda. (2710)

da” adversă s-a şi urcat în „Căruţa cu paiaţe”.
Datorită unei fabuloase erori de regie electorală, candidaţii PNL de la Bucureşti chiar
s-au fotograﬁat în apropierea monumentului
cu pricina, din faţa Teatrului Naţional. Şi să
nu crezi în semne, când ăştia s-au amestecat
cu Brânzovenescu, cu Caţavencu, cu Zoe şi
cu Goe? * În stilul său original, de fapt şi mai
precis, al liberalilor, şi Ponta a câştigat alegerile, devenind premier... pe Facebook. Filmul
în care fostul şef al PSD face mişto de Iohannis, cu salam săsesc şi Masa Tăcerii, are
aproape două milioane de vizualizări. Sigur,
despre plagiat n-a zis nimeni nimic, chiar
dacă poanta cu salamul e foarte departe de a
ﬁ originală. Ei, în ceea ce îl priveşte, ne-am
obişnuit. * Confruntat cu semniﬁcative dezertări din partid, Tăriceanu şi-a pus candidaţii la parlamentare să semneze o declaraţie
de ﬁdelitate. Cică trecerea la un nou partid ar
însemna pentru parlamentarii ALDE, dacă
vor ﬁ aleşi, demisia imediată. S-au mai văzut
cazuri! Ce nu s-a văzut este vreun senator
sau deputat care să îşi onoreze semnătura.
Joc de gleznă cu ﬂotări ideologice şi nimic
mai mult! * Obligat de Justiţie să scoată de
pe clădirea primăriei drapelul Ungariei şi
pe cel al Ţinutului Secuiesc, primarul de
Miercurea Ciuc, Robert Raduly, a abordat un
steag de doliu. Să ﬁ constatat distinsul oﬁţer
de stare civilă moartea revizionismului? * La
PRU a fost Black Friday. Cei care au decis să
îngroaşe rândurile partidului chiar în aceste zile dedicate marilor reduceri de preţuri
pot primi câte un telefon inteligent. Măsura
e, evident, necesară şi bine-venită. Astfel va
creşte nu numai numărul membrilor PRU, ci
şi coeﬁcientul de inteligenţă, calculat la nivelul formaţiunii politice. * Ăla de-a spionat-o
pe Kovesi a luat doi ani şi opt luni cu suspendare. Pentru traﬁc de inﬂuenţă şi luare de
mită, Adrian Severin a primit patru ani, cu
executare. Nu-i cazul să-i plângem de milă

 Cu pioşenie şi respect comemorăm 13 respectiv 15 ani de când au plecat

în veşnicie dragii noştri părinţi
ELISABETA
şi
IOAN REŞTEA,
din Topeşti. Rugăm pe bunul Dumnezeu să-i ierte şi să-i odihnească. Copiii
Zorica şi Nelu cu familiile lor. (2724)



Timpul nu a reuşit să şteargă durerea şi tristeţea care s-au aşternut în suﬂetele noastre în 2007, în urmă cu 9 ani,
când ne-a părăsit pentru totdeauna iubita noastră soţie, mamă, bunică şi soacră,
educatoarea VIORICA LAZA.
Amintirea ei va rămâne veşnic în inimile noastre pentru bunătatea şi grija pe
care ni le-a purtat. Dumnezeu să te odihnească în pace şi linişte în Împărăţia Sa!
Nu te vom uita niciodată. Soţul Ioan, ﬁul
Dorin cu familia, ﬁica Dorina cu familia. (2691)

S


decese

Ne-a întristat nespus vestea
dispariției
LIGIA MUREȘAN
(1949-2016). A fost o prietenă devotată pe care am respectat-o în mod special.
Nu o vom uita niciodată, ea ﬁind pentru
noi un exemplu de ceea ce înseamnă să
răzbești în viața în ciuda piedicilor avute. Dumnezeu s-o odihnească în pace!
Lena și Silviu Chiriac.

fostului europarlamentar, oricum el a jucat
până la capăt rolul victimei inocente, dar parcă-i cam strâmbă măsura. Cu ai noştri ciumă
şi cu alţii mumă? * Scandal mare, inamicul
politic a dezvăluit că Cioloş l-ar ﬁ susţinut
pe miliardarul Ioan Niculae. Mai precis, pe
vremea când era şef la Agricultură, actualul premier ar ﬁ intervenit personal pentru
ca personajul, care zilele acestea nu e nici el
tocmai în largul său, să beneﬁcieze de o consistentă subvenţie pentru combustibil. Oricât
ar ﬁ de gravă dezvăluirea, politicienii nici nu
băgară de seamă că n-a prea avut efect. Nu
s-au prins încă de faptul că, în campanie, mai
mult ca niciodată, ei vorbesc singuri. E un
fel de tenis la perete, ﬁecare în terenul său.
După aia ne mirăm şi noi ce iese din urne.
Cam ce dă Domnu’! * Altă minune! Iohannis
va intra şi el în istorie. Datorită procesului pe
care îl are cu moştenitorii uneia din cele şase
case din Sibiu, preşedintele riscă să devină
primul şef de stat cu poprire pe salariu. Cât
o ﬁ fost el de şmecher că s-a făcut mare proprietar, nici ăştia nu sunt proşti! Doar nu erau
să-i oprească salariul de profesor?! Nu, au
aşteptat să-l vadă om mare, să-i ia acum, de
unde are. O să-l vedem pe primul om în stat
trăind din salariul doamnei Carmen şi mâncând, prin delegaţii oﬁciale, din straiţă. * Independenta Elena Udrea n-a scăpat în acest
weekend ocazia de a-şi face nişte publicitate
electorală moca şi a alergat la crosul „Fuguţa
pe uliţă”. Exerciţiul e numa’ bine-venit. Că
nu se ştie niciodată, acuşi îi vine vremea să
fugă de poliţie şi gardieni, Doamne păzeşte!
De aici şi vorba ei: „Udrea fuge cât 10 bărbaţi”. * Deci asta e viitoarea clasă politică,
unul vorbeşte cu porumbeii, alţii s-au urcat
deja în „Căruţa cu paiaţe”, ăla se dezbracă,
iar Nuţi ar face orice pentru ceva imunitate.
Şi cum „să crezi în România”, că-i vezi şi te
loveşte pandalia?! *
 Cetăţeanul surmenat



Sâmbătă noaptea am pierdut
una din cele mai dragi ﬁințe pe care
le-am avut printre noi în viața pământeană,
LIGIA MUREȘAN
(1949-2016).
Ligia ne-a transmis, în clipele
de cumpănă acea energie care ne-a
ajutat să trecem peste ele. A fost un
om de o curățenie suﬂetească fără
egal, un prieten adevărat, cum rar
îți este dat să ai într-o existență. Familia noastră deplânge această pierdere, care ne lasă un gol profund în
suﬂet. Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Iacinta, Aurel, Cosmin, Cipriana, Ruxandra Chiriac, Nora,
Adi și Ilinca Tiu.



Trecerea la cele veșnice
a iubitei noastre surori, mătuși,
verișoare, nepoate
LIGIA MUREȘAN
(1949-2016) ne-a întristat profund.
După luni de suferință, ne-a părăsit lăsând în urmă o durere pe care o
vom purta în suﬂetele noastre pentru
totdeauna. A fost un om de o bunătate specială, care a ținut la familia ei,
una grea încercată în anii comunismului. A fost și o mare admiratoare a naturii, în general, a pădurii, în
special, acesteia din urmă dedicându-i întreaga existență profesională. Pierderea ei este pentru familie,
pentru prietenii adevărați, pentru
colegii ce au respectat-o și pentru
biserica greco-catolică din Oradea
una foarte grea. Înmormântarea va
avea loc marți 22 noiembrie 2016, la
capela Valeriu Frențiu. Ora va ﬁ comunicată în ziarul de marți. Să-i ﬁe
țărână ușoară! Familia îndurerată.

Diverse 13
Nutrientul

achiziţionează porumb, recolta anului
2016, la bazele din localitatea Ciumeghiu şi
Palota, cu plata pe loc.
Pentru detalii sunaţi la numărul 0727/2009-39.
(1044)
S.C. POINT SOLUTIONS CENTER S.R.L. cu sediul în municipiul Oradea, str. Ovidiu, nr. 1/CIII, jud. Bihor, angajează:
* MANAGER ACHIZIŢII, cod COR 123448
– 2 posturi;
* VÂNZĂTOR AMBULANT PRODUSE NEALIMENTARE, cod COR 123448 – 2 posturi;
* MANIPULANT MARFĂ, cod COR 933303
– 2 posturi.
Selecţia va avea loc pe baza C.V.-urilor primite până în
data de 23.11.2016.
(1048)

R.A. ROMATSA DSNA Oradea, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare,
în vederea valoriﬁcării următoarelor categorii de bunuri: obiecte de inventar, mijloace
ﬁxe.
Licitaţia va avea loc în data de 05.12.2016,
ora 10.00, la sediul din strada Calea Aradului,
nr. 80.
Lista cu bunurile şi preţurile de începere a
licitaţiei poate ﬁ consultată zilnic între orele
12.00 – 14.00, la sediul unităţii, începând cu
data de 21.11.2016.
În cazul neadjudecării integrale a bunurilor, licitaţia publică se va repeta în zilele de
12.12.2016 şi 19.12.2016, în acelaşi loc şi la
aceeaşi oră.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0259/42-73-67.
Conducerea DSNA Oradea.
(1053)
Colegiul Național „Mihai Eminescu” din
Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 18, organizează concurs în perioada 12-13.12.2016,
pentru ocuparea unui post (1 post) temporar vacant de secretar pe perioadă determinată.
Condițiile de participare, bibliograﬁa și graﬁcul privind desfășurarea concursului sunt
aﬁșate la sediul instituție și publicate pe pagina de internet: www.eminescu.rdsor.ro.
Informații suplimentare se pot obține la secretariatul instituţiei, tel. 0259/43-09-44. (1040)
RNP ROMSILVA-Direcția Silvică Bihor,
în calitate de titular, anunță publicul interesat
asupra ședinței de dezbatere publică a alternativei ﬁnale a planului: ,,Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Sudrigiu, U.P I-VII”,
și a Raportului de mediu, care va avea loc în
data de 08.01.2017, ora 14.00 la O.S. Sudrigiu
din localitatea Sudrigiu, nr. 144, în vederea
obținerii avizului de mediu conform H.G.
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi
programe.
Informațiile privind alternativa ﬁnală a planului menționat, inclusiv Raportul de mediu,
pot ﬁ consultate zilnic la sediul A.P.M. Bihor,
str. B-dul Dacia, nr. 25/A și la DIRECȚIA
SILVICĂ BIHOR, str. M. Eminescu, nr. 15, de
luni până vineri între orele 9.00-14.00. (1050)
Casa Judeţeană de Pensii Bihor, cu sediul
în Oradea, str. Dunărea, nr. 6, organizează
concurs în data de 07.12.2016 – proba scrisă,
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie
temporar vacante de:
* consilier juridic, grad profesional
superior – Biroul Resurse umane, Juridic
şi Executare silită – 1 post.
Condiţiile de participare, bibliograﬁa şi alte
date privind desfăşurarea concursului sunt
aﬁşate la sediul instituţiei şi publicate pe pagina de internet: www.cjpensiibihor.ro
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei – Biroul Resurse Umane sau la
telefon 0259/47-22-37 interior 107.
(1045)

