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S

decese

V

Suntem alături de
doamna Balaj Nela, în aceste momente grele pricinuite de
pierderea mamei dragi,
FLOARE FILIP.
Sincere condoleanţe! Colectivul S.C. Contab Dual Gest
S.R.L. (335)

comemorări

S-au scurs doi ani de

V

Azi se împlinesc 7 ani

de durere şi nedorită despărţire
de iubita noastră măicuţă,

tată şi socru,
prof. MIRCEA ŢIGLEA.
Cu toată trecerea nemiloasă a
timpului este şi va rămâne veşnic în gândurile şi rugăciunile
noastre. Mulţumim celor care
din când în când şi-l vor aminti aşa cum a fost ca om, prieten
şi profesor. Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică, pace şi linişte
în Împărăţia Sa! Familia îndurerată. (297)

MARIOARA BLAGA,
la 85 de ani, să fie alături de
soţul drag,

V

Cu tristețe și durere
adâncă, anunțăm plecarea tatălui meu vitreg,
BENKŐ J. ZOLTÁN,
în pace și iubire, în etate de
46 de ani. Slujba de înmormântare are loc azi, 30 septembrie,
la ora 11.00, în Capela Steinberger. Fiica vitreagă Anna și partenerul ei, Péter.

IOAN BLAGA,
decedat în urmă cu 53 ani, la

V

Cu durere nesfârșită
anunțăm că cel mai bun frate,
unchi și cumnat,
BENKŐ J. ZOLTÁN,
a trecut la cele veșnice, în
pace. Ne luăm rămas bun pentru ultima dată, azi, 30 septembrie, la ora 11.00, în Capela Steinberger. Sora Anikó cu copiii
Ádám, Gergő, Benike și soțul
Peti.

V

* varză de toamnă,
în localitatea TOBOLIU nr.
202.
Tel.

0747/96-86-72

0745/37-58-65.

sau
(1599)

Titular COMUNA ȘOIMI
anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare cf. HG 1076/2004 (actualizat)
privind procedura evaluării de
mediu pentru planuri și programe, în vederea obținerii avizului
de mediu pentru PUZ - AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL, COMUNA ȘOIMI,
JUDEȚUL BIHOR, în com.
Șoimi, sat Urviș de Beiuș nr.24,
jud. Bihor. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul
-A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A din data 25.09.2019
între orele 9 -14. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până în data
de 14.10.2019, la A.P.M. Bihor,
Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, email: office@apmbh.anpm.ro, în
zilele de luni-vineri, între orele
9-14.

30 septembrie, o zi tris-

tă de toamnă. Se împlinesc 11

doar 43 de ani şi de fiul mult iu-

ani de când dragul nostru co-

bit,

pilaş,
PATRICK ISTVAN
MIKLOS,
de 13 ani, în urma unui grav
accident, a plecat între îngeri.
Tu ai plecat şi noi am rămas
Să ne gândim la tine,

V

Cu tristețe și durere în
suflet, anunțăm trecerea într-o
lume mai bună, în pace și iubire, a logodnicului meu drag,
BENKŐ J. ZOLTÁN,
la doar 46 de ani. Ne luăm rămas bun azi, 30 septembrie, ora
11.00, la Capela Steinberger.
Logodnica Andreea Anamaria
cu familia: mama Violeta, tata
Vasile, sora Adina.

vinde:

veşnice a dragului nostru soţ,

Cu durere adâncă în
suflet anunț că fiul meu,
BENKŐ J. ZOLTÁN,
ne-a părăsit înainte de timp,
în etate de 46 de ani. Slujba de
înmormântare are loc azi, 30
septembrie, la ora 11.00, în Capela Steinberger. Mama îndurerată, Margareta.

V

FLORENTINA LENUŢA

durere, dor şi dragi aduceri
aminte de la trecerea la cele

V

Ne despărţim, cu profundă tristeţe şi durere în suflete, de draga noastră colegă,
ANA CUC
(BONACI),
şi ne exprimăm întreaga
noastră compasiune faţă de familia acesteia, greu încercată.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Colegele de clasă din Liceul Pedagogic, promoţia 1977.
(339)

V

P.F.A. DEMIAN

Şi-n suflet te purtăm mereu
Ne rugăm să-ţi fie bine.
Aşteptăm din cer un
semn, să ne aline dorul.
NELU BLAGA,
trecut la cele veşnice de 6 ani,
la 68 de ani, născuţi în Roit.
Chipul vostru bun şi blând cu

Nu-l mai întreb pe Dumnezeu, de ce ne-a luat odorul
Sperăm că într-o bună
zi, acolo în Lumină,

V

Timpul nu poate şter-

ge durerea şi tristeţea din inimile noastre, care s-au aşternut
în urmă cu 11 ani, când un tragic accident l-a răpit dintre noi
pe dragul nostru nepoţel

care ne-aţi înconjurat va ră-

Să te-ntâlnim, copilul nostru,

mâne mereu în inimile noas-

Să te luăm de mână,

PATRICK MIKLOS,

tre cu amintirile trăite împreu-

Să-ţi povestim cât ne-ai lipsit

nă. Ne-aţi iubit şi v-am iubit, ne

la doar 13 ani, o fiinţă dra-

Să ne spui că ştii

este dor de voi. Candela recunoştinţei să vă vegheze somnul
de veci. Dumnezeu să vă ţină
la dreapta Sa şi de acolo să ne

cât te iubim.

gă nouă. Ne-a părăsit mult prea

Cu ochii plini de lacrimi, cu

devreme lăsând în urmă triste-

durere în suflete stăm la tristul

ţe şi multă jale. Lipsa ta o vom

vegheaţi mereu. Odihniţi-vă în

tău mormânt. În veci nemângâ-

pace! Zenioara şi Uca Stauber

iaţi, tatăl Pisti, mama Emilia şi

cu familia. (304)

sora ta Hannah. (288)

simţi mereu! Bunicii Kati şi Viorel, în veci îndureraţi. (289)

Întreruperi energie electrică
Perioada: 30.09.2019 –
05.10.2019
Anunțate cu 2 zile.
1. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Oradea- Punct de lucru
Oradea
03.10. 2019. 09:00–16:00 loc.
Oradea: str. Dimitrie Anghel,
Nistrului, Bulgarilor, Alunei, Izvorului, Gorunului, Caişilor, Cireşilor, Calistrat Hogaş, Murelor,
Ion Musceleanu.
2. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Beiuş - Punct de lucru
Salonta
02.10. – 04.10.2019. 09:00–
15:00 loc. Valea Mare de Codru
(p).
3. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Oradea- Punct de lucru
Rural
02.10. – 04.10. 2019. 09:00–
17:00 loc. Tărian (p), Oşorhei (p).
05.10. 2019. 09:00–15:00 loc.
Oşorhei (p), Fughiu.
S.C. GOODWILL ROAD
CONSTRUCTION S.R.L.
cu sediul în municipiul Oradea, str. Vişeului, nr. 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J05/864/2001,
având C.U.I. RO14299019,
intenţionează să solicite de la
Administraţia de Apă Crişuri
Oradea, Aviz de gospodărire
a apelor pentru Exploatarea
nisipului şi a pietrişului în perimetrul CAMPANULA 2019,
cu amenajare lac de agrement,
comuna Borş, judeţul Bihor.
Această investiţie este nouă,
în faza de proiectare.
Fluxul tehnologic de exploatare a nisipului şi pietrişului se
va desfăşura atât deasupra cât
şi sub nivelul hidrostatic.
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, administrator Doba Nicolae. (1596)

P.F.A. TAMBA
BOGDAN IOAN
cu sediul în localitatea Biharia, nr. 1, bloc Ferma Horticolă,

vinde:
r legume proaspete
şi struguri.
Tel. 0746/35-83-76.

(1590)

