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V

„Fericit este acela care

în viaţa aceasta trăieşte în unire cu Dumnezeu!”
VALERIA POGĂCEANU,
FLOARE OPRIŞ,
AUREL ZAVATE,
JOZSEF LUKACS,
PAVEL POP,
MARIA MĂHUŢ.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu inimile cernite de

durere şi lacrimi în ochi mă
despart de cea care a fost iubita
şi buna mea soră
FLOARE OPRIŞ.
Te vom păstra veşnic vie în
inimile noastre. Dumnezeu să
te odihnească în pace şi linişte. Înmormântarea va avea loc
joi, 10 octombrie, ora 13.00, de
la capela din satul Gepiu-Colonie. Fratele Popa Aron. (511)

V

Un sincer gând de ali-

nare pentru îndurerata familie
în aceste clipe de grea încercare. Ne luăm rămas bun de la
mătuşa noastră
FLOARE OPRIŞ.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fam. Popa Aron cu soţia
Diana. (512)

V

Cu adâncă durere

anunţ trecerea la cele veşnice a
mamei mele
MARIA HĂLMĂGEAN.
A trăit 93 de ani. Înmormântarea va avea loc în data de 10
octombrie 2019, ora 13.00, de
la Capela din localitatea Gepiu.
Fiica îndurerată Mărioara Hălmăgean. (503)

V

Sincere condoleanţe şi
întreaga mea compasiune verişoarei mele Mărioara, la despărţirea de draga sa mamă
MARIA HĂLMĂGEAN.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Mariana Cociubei. (507)

V

Trişti şi îndureraţi
anunţăm plecarea neaşteptată la cele veşnice a celei care a
fost BUNI a noastră
VALERIA POGĂCEANU
(DANA)
în etate de 89 ani. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul
Municipal, Capela Frenţiu, în
data de 10 octombrie 2019, ora
11.00. Slujba de pomenire are
loc azi, 9 octombrie 2019, ora
17.00, la Biserica „Sfântul Gheorghe”, în curtea Spitalului de
Psihiatrie. Familia.

V

Odihnă veşnică vecinei
noastre dragi
VALERIA POGĂCEANU
– MUTI
iar prietenilor noştri Teddy,
Vio, Anda, alinare şi linişte sufletească. Fie-i ţărâna uşoară.
Dorel, Florica Cioargă. (499)

V

Sincere condoleanţe
familiei îndoliate la trecerea în
nefiinţă a mamei, soacrei, bunicii lor dragi
VALERIA POGĂCEANU.
Odihnă veşnică. Vecinii de
pe scară. (500)

V

Suntem alături de colegul nostru Teodor Pogăceanu,
la marea durere pricinuită de
trecerea la cele veşnice a mamei dragi
VALERIA POGĂCEANU.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Colegii de la Heliportul
Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă Oradea. (501)

V

Suntem alături de prietena noastră dragă Mihaela
Caba Madarasi şi familia ei, la
trecerea în eternitate a bunicii
SAVETA.
Dumnezeu s-o odihnească în pace, iar familiei îndoliate să-i dea putere să treacă peste această grea încercare. Fam.
Albuţ Ovidiu. (506)

Administrația Bazinală de Apă Crișuri,
cu sediul în Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, jud. Bihor,
organizează concurs
pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de execuție, pe perioadă
determinată de:
Șofer de autoturisme și camionete COR 832201 cu CIM pe durată determinată
din cadrul – SGA Bihor – SH Barcău Formația Nușfalău.
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 Șofer de autoturisme și camionete SGA Bihor
– SH Barcău – Formația Nușfalău, candidații trebuie să îndeplinească următoarele
condiții specifice:
- studii medii;
- permis de conducere categoria B, C;
- cunoștințe minime de mecanică auto.
Concursul pentru postul de șofer de autoturisme și camionete se va desfășura astfel:
Proba scrisă în data de 30.10.2019, ora 10.00, la sediul SH Barcău – Formația Marghita, strada I. L. Caragiale, nr. 29/A, localitatea Marghita, jud. Bihor
Interviu în data de 05.11.2019, ora 10.00, la sediul SH Barcău – Formația Marghita,
strada I. L. Caragiale, nr. 29/A, localitatea Marghita.
Dosarul 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 09.10.2019 până în data de 16.10.2019 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.
(1623)

Administrația Bazinală de Apă Crișuri,

cu sediul în Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, jud. Bihor,
organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de
execuție, pe perioadă nedeterminată de:
Agent hidrotehnic COR 711915 cu CIM pe durată nedeterminată din
cadrul – SGA Bihor - SH Criş Repede –Formația Baraj Leșu – 1 post.
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 concursurile de agenți hidrotehnici enumerate mai
sus, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:
- studii generale/medii;
- constituie avantaj calificare în domeniul de gospodărire a apelor.
Concursul pentru postul de agent hidrotehnic - Formația Baraj Leșu se va
desfășura astfel:
- Proba practică în data de 04.11.2019, ora 10.00 la sediul SH Criş Repede
–Formația Baraj Leșu, în localitatea Remeți, jud. Bihor
- Interviu în data de 07.11.2019, ora 10.00, la sediul SH Criş Repede –
Formația Baraj Leșu, în localitatea Remeți, jud. Bihor
Dosarul 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 11.10.2019 până în data de 25.10.2019 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.
(1624)

Administrația Bazinală de Apă Crișuri,

cu sediul în Oradea, str. Ion Bogdan, nr.35, jud Bihor, organizează concursuri pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, de execuție după
cum urmează:
Agent hidrotehnic COR 711915 cu CIM pe perioadă nedeterminată
din cadrul – SGA Bihor- SH Ier - Formația Săcueni - 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: agent hidrotehnic din cadrul – SGA
Bihor - SH Ier- Formația Săcueni, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:
studii generale/profesionale/medii;
constituie avantaj calificare în domeniul de gospodărire a apelor;
Concursul pentru posturile de: agent hidrotehnic se vor desfășura astfel:
Proba practică în data de 05.11.2019, ora 10.00 la S.G.A. Bihor-SH Ier- str.
Petofi Sandor, nr. 31 localitatea Săcueni;
Interviu în data de 11.11.2019, ora 10.00 la S.G.A. Bihor-SH Ier- str. Petofi
Sandor, nr. 31, localitatea Săcueni.
Dosarul va cuprinde următoarele documente: cerere de înscriere la concurs/examen, adeverință de la medicul de familie, cazier judiciar, curriculum
vitae, copie după carte de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copie
după carnetul de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în
muncă, în meserie.
Dosarele se depun din data de 11.10.2019 până în data de 25.10.2019, 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 0259/4-42-033 int. 209.
(1625)

Administrația Bazinală
de Apă Crișuri,
cu sediul în Oradea, str. Ion
Bogdan, nr. 35, jud. Bihor, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție, pe perioadă
nedeterminată de:
Șofer de autoturisme și
camionete COR 832201 cu
CIM pe durată nedeterminată din cadrul – SGA Bihor
- Formația Intervenție Operativă Mecanizată;
Lăcătuș mecanic COR
721424 cu CIM pe durată nedeterminată din cadrul – SGA
Bihor – SH Barcău - Formația
Sâniob.
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 Șofer de autoturisme și camionete SGA Bihor Formația Intervenție Operativă
Mecanizată, candidații trebuie
să îndeplinească următoarele
condiții specifice:
- studii medii;
- permis de conducere categoria B, C;
- cunoștințe minime de mecanică auto.
Pentru participarea la concursul de lăcătuș mecanic din
cadrul SGA Bihor –Formația
Sâniob, candidații trebuie să
îndeplinească trebuie să îndeplinească următoarele condiții
specifice:
- studii generale/profesionale/
medii;
- calificare în meseria de
lăcătuș mecanic.
Concursurile pentru posturile
de șofer de autoturisme și camionete, lăcătuș mecanic se vor
desfășura astfel:
Proba scrisă în data de
30.10.2019, ora 10.00, la sediul
SH Barcău – Formația Marghita, strada I.L. Caragiale, nr.
29/A, localitatea Marghita, jud.
Bihor
Interviu în data de 05.11.2019,
ora 10.00, la sediul SH Barcău –
Formația Marghita, strada I.L.
Caragiale, nr. 29/A, localitatea
Marghita.
Dosarul 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 09.10.2019 până în data de
23.10.2019, 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.
(1622)

S.C. MIRA AUTOPAS S.R.L.-D.,
cu sediul în jud. Bihor, loc. TĂRIAN, COM. GI- tecţia mediului, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, tel:
RIŞU DE CRIŞ, nr. 677, anunţă publicul interesat 0259/44-45-90, şi la sediul S.C. MIRA AUTOPAS
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de S.R.L.-D., jud. Bihor, loc. TĂRIAN, COM. GIRIŞU
mediu pentru proiectul:   ”CONSTRUIRE HALĂ, DE CRIŞ, nr. 677, în zilele de luni până vineri, între
SERVICII” propus a fi realizat în localitatea Ora- orele 8.00 – 14.00.
dea, str. Uzinelor, nr. cad. 196566, Jud. Bihor.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul
Informaţiile privind proiectul propus pot fi con- autorităţii competente pentru protecţia mediului în
sultate la sediul autorităţii competente pentru pro- termen de 5 zile de apariţia anunţului.
(1626)

