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Luni, 26 august 2019
Titular S.C. ROCESA
COOPERATIVA AGRICOLA
S.R.L.
anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare cf. HG 1076/2004 privind
procedura evaluării de mediu
pentru planuri şi programe, în
vederea obţinerii avizului de
mediu pentru „PUZ – ÎNFIINŢARE SILOZURI CERALE
ŞI FNC” în Comuna Toboliu,
sat. Cheresig, nr. cad. 3, jud. Bihor.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul - A.P.M.
Bihor, Oradea, bd. Dacia, nr.
25/A din data 21.08.2019 între
orele 9.00-14.00. Publicul interesat poate transmite, în scris,
comentarii şi sugestii, până în
data de 10.09.2019, la A.P.M. Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A,
e-mail apm@apmbh.ro în zilele
de luni-vineri, între orele 9.0014.00.
(1500)
S.C. Balta IANNIS S.R.L.,
titular al proiectului “Alimentare cu energie electrică iluminat
perimetral, pompă aerat” anunță
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de
către Agenția pentru Protecția
Mediului Bihor, în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul “Alimentare cu energie electrică iluminat perimetral, pompă
aerat” propus a fi amplasat în satul Marţihaz, comuna Mădăras,
nr.cad. 54967, jud. Bihor: nu este
necesară efectuarea evaluării
impactului asupra mediului, nu
este necesară efecuarea evaluării
adecvate.
Proiectul deciziei de încadrare
și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Bihor, B-dul Dacia, nr.
26, în zilele de luni-vineri, între
orele 8.00-16.00, precum şi la
următoarea adresă de internet:
http://apmbh.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la
proiectul deciziei de încadrare
în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de
internet a autorității competente
pentru protecția mediului. (1516)

Preşedintele Consiliului de
Administraţie al

Soc. Hiperion S.A.,

în conformitate cu prevederile
Legii 31/1990 republicată şi a Actului Constitutiv al Societăţii,
convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor (AGOA) şi Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA), care vor avea loc
la sediul societăţii din localitatea
Ştei, str. 13 Septembrie, nr. 24,
pentru toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor până la data de
06.09.2019, în data de 16.09.2019,
ora 13.00, respectiv ora 14.00, cu
următoarele ordini de zi:
Pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor:
Realegerea Consiliului de Administraţie sau numirea unui nou
Consiliu de Administraţie;
Realegerea Comisiei de cenzori
sau numirea unei noi Comisii de
cenzori.
Pentru Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor:
Aprobarea vânzării unor imobile formate din terenuri şi clădiri.
În cazul în care cvorumul de şedinţă nu va fi întrunit în data de
16.09.2019 se convoacă AGOA,
respectiv AGEA, pentru data de
17.09.2019, la aceeaşi adresă, aceleaşi ore şi cu aceleaşi ordini de zi.
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 0259/33-43-74.
Acţionarii persoane fizice pot
participa la adunările generale ale
acţionarilor direct sau prin reprezentare, conform prevederilor legale, pe baza unei procure speciale. Acţionarii pot obţine modele
de procură de la sediul societăţii
începând cu data convocării.
Procurile speciale vor fi depuse/
transmise la sediul societăţii până
la data de 13.09.2019; procurile
depuse după această dată nu vor fi
luate în considerare.
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.
(1492)

Întreruperi energie electrică
Perioada:
26.08.2019 – 30.08.2019
Reanunțate cu 2 zile.
1. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Oradea - Punct de lucru Rural
28.08.2019. 09:00-17:00 loc.
Hidișelul de Sus (p), Nojorid (p),
Sȃntandrei (p).
2. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Aleșd- Punct de lucru
Aleșd
28.08.2019. 09:00-17:00 loc.
Vadu Crișului.

Întreruperi energie electrică
Perioada:
02.09.2019 – 06.09.2019
Anunțate cu 5 zile.
Centru

Operațiuni

Rețea

(mt+jt) Aleșd - Punct de lucru
Aleșd
03.09. – 05.09.2019. 09:00-17:00
loc. Vadu Crișului (p).

Administrația Bazinală
de Apă Crișuri,
cu sediul în Oradea, str. Ion
Bogdan, nr. 35, jud. Bihor, organizează concurs pentru ocuparea
funcților contractuale vacante de
execuție, pe perioadă nedeterminată după cum urmează:
r economist, COR 263102 pe
perioadă nedeterminată, din cadrul biroului Promovare, Implementare Proiecte și Programe Europene -Sediu - ABA Crișuri.
r economist, COR 263106 pe
perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Achiziții
Lucrări și Servicii - Sediu ABA
Crișuri.
Număr posturi: 2 posturi.
Pentru participarea la concurs
candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute
de art. 3 din Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant aprobat
prin H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.
Pentru participarea la concursul
de economist, din cadrul biroului
Promovare, Implementare Proiecte și Programe Europene - Sediu
- ABA Crișuri candidații trebuie să îndeplinească următoarele
condiții specifice:
r studii superioare în domeniul
economic;
r cunoștințe de operare PC:
Word, Excel, PowerPoint;
Concursul pentru postul de economist se va desfășura astfel:
Proba scrisă în data de
17.09.2019, ora 09.00, la sediul
ABA Crișuri, str. Ion Bogdan, nr.
35 localitatea – Oradea.
Interviu în data de 23.09.2019,
ora 09.00, la sediul ABA Crișuri,
str. Ion Bogdan, nr. 35 localitatea
– Oradea.
Pentru participarea la concursul
de economist, din cadrul Compartimentului Achiziții Lucrări
și Servicii Sediu - ABA Crișuri
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:
r studii superioare în domeniul
economic;
r minim 5 ani experiență în
specialitate;
r certificat de competență pentru ocupația de expert achiziții
publice;
r cunoștințe de operare PC:
Word, Excel;
r permis de conducere categoria B.
Concursul pentru postul de economist se va desfășura astfel:
Proba scrisă în data de
17.09.2019, ora 13.00, la sediul
ABA Crișuri, str. Ion Bogdan, nr.
35 localitatea – Oradea.
Interviu în data de 23.09.2019,
ora 13.00, la sediul ABA Crișuri,
str. Ion Bogdan, nr. 35 localitatea
– Oradea.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele documente: cerere de înscriere la concurs/examen (se completează pe
formular tipizat la depunerea dosarului), adeverință de la medicul
de familie, cazier judiciar, curriculum vitae, carnetul de muncă, sau după caz adeverințe care
să ateste vechimea în muncă, în
meserie sau specialitate, carte de
identitate, documente care să ateste nivelul studiilor și alte acte care
atestă efectuarea unor specializări. Documentele se vor prezenta
în original și copie.
Dosarele se depun din data
de 27.08.2019 până în data de
10.09.2019 după următorul program: luni–joi orele 8.00-15.00,
vineri orele: 8.00-13.00 la secretariatul unității, strada Ion Bogdan,
nr. 35, Oradea. Informații suplimentare la secretarul comisiei, telefon 0259/44-20-33 int. 209. (1490)

LA CAPĂTUL
DRUMULUI
S.R.L.
SERVICII FUNERARE
NON-STOP!!!

Le mulţumim tuturor

celor care au fost alături de noi,
în marea suferinţă pricinuită de

str. Primăriei nr. 62,

pierderea soţului, tatălui, so-

tel. 0259/41-07-70
0766/52-00-46

www.lacapatuldrumului.ro

V

crului şi bunicului nostru drag,
(2285)

prof. DORU CONTA.
Vei rămâne mereu în sufletele noastre! Familia îndurerată.

S

decese

V

comemorări
“Nu mă lepăda de la

faţa Ta şi nu mă alunga, căci
Tu ai zis: Pe cel ce vine la Mine
nu-L voi scoate afară.” (In. 6,
37)
MARGARETA LICĂ,
KATALIN ROZALIA BEDE,
DOMNICA COSMA,
MINA BIHOREAN,
ISTVAN HORA.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

V

Împărtăşim durerea fi-

nului nostru, Domocoş Ioan, a
fiicelor Floricuţa şi Rodica şi
a familiilor lor, în momentele
de grea despărţire de draga lor
soră şi mamă,
FLORIŢA MADA.
Sincere condoleanţe întregii
familii! Fam. Chivari Ioan, Ionuţ, Elena şi Cristi. (2015)

V

Suntem alături de cole-

ga noastră, Porczan Margareta,
în aceste momente dureroase,
la despărţirea de mama dragă. Dumnezeu să o odihnească
în pace! Colegii şi conducerea
S.C. GAVELLA COM S.R.L.
Oradea. (2003)

V

Regretăm profund ple-

Au trecut 14 ani de la-

crimi şi durere, de când a plecat
de la noi cel care a fost
înv. CORNELIU CIOARA,
din Tulca. Îţi mulţumim pentru tot ce ai făcut pentru noi,
iar chipul tău drag, blând şi generos nu-l vom uita niciodată. Mulţumim celor care îi vor
dărui o clipă de aducere aminte. Familia, veşnic îndurerată.
(1978)

V

Tristă aducere aminte

la trecerea în nefiinţă de 32 de
ani a dragului nostru soţ, tată,
socru şi bunic
ALEXANDRU ISAI.
În veci să fie pomenirea lui!
Familia,

veşnic

îndurerată.

(2004)

V

Au trecut 6 luni de la-

carea la cele veşnice a colegu-

crimi și durere de când ne-a pă-

lui nostru,

răsit scumpul nostru soț, tată și

prof. DORU CONTA.
Sincere condoleanţe famili-

socru
ing. GHEORGHE TEODORU.

ei îndurerate. Dumnezeu să-l

Rugăm pe bunul Dumnezeu

odihnească în pace! Prof. Delia

să-i odihnească sufletul în cel

Tarr şi colegii de la Catedra de

mai frumos loc din Împărăția

Limbi Moderne-Şcoala Gim-

Sa. Soția Floarea, copiii Cătă-

nazială „Dacia” Oradea. (2008)

lin și Dacian cu familiile lor.

