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Vineri, 18 octombrie 2019

decese

Suntem alături de Ionel
Popa la despărţirea de iubita sa
mamă. Dumnezeu s-o odihnească în pace! Sincere condoleanţe
din partea AJF Bihor şi a echipei de fotbal „Presa Bihoreană”.

comemorări

V Mâine... sunt patru ani,
de când scumpa şi iubita noastră
CORNELIA,
a plecat din această lume, de
pe un pat de spital. Într-o zi de
toamnă aleasă de destin, călătoreşte spre ceruri un suflet minunat...
BIBI...,
scumpa noastră bunică, soţie, mamă. Nu putem exprima
în cuvinte ce simt inimile noastre când vine vorba de tine, iu-

V

Păstrându-i vie amintirea, aducem un pios omagiu de
dragoste, cinstire şi recunoştinţă, în memoria iubitei noastre mame, soacre, bunici şi străbunici
LINA UIVAROŞAN,
din Sânnicolau Român, la
împlinirea a 6 ani de când a plecat pe drumul veşniciei. Timpul nu poate şterge din inimile
noastre chipul ei blând şi drag,
iubirea şi dăruirea cu care ne-a
înconjurat mereu. Te păstrăm
în sufletele şi gândurile noastre
şi nu te vom uita niciodată. Copiii Ica, Nelu, Dorel şi Dănuţ cu
familiile. (634)

V Se împlinesc 6 săptămâni de când s-a stins în tăce-

re o inimă caldă şi plină de dragoste, un suflet bun al celei care
a fost mamă, bunică şi străbunică,
ANA PĂDURE (ABI).
Nimic nu poate umple golul imens din sufletele naostre.
Îţi mulţumim pentru dragostea
şi grija pe care ni le-ai purtat.
Vei rămâne veşnic în sufletele noastre şi ştim că ne veghezi
mereu. Nu te vom uita niciodată. Dumnezeu să te odihnească
în pace. Parastasul de pomenire
va avea loc sâmbătă, 19 octombrie 2019, ora 9.00, la Biserica
Tei. Rodica, Mihai, Răzvan, Simona, Ilinca şi Victor Ailisoaie. (640)

V

Timpul nu a şters din
inimile noastre tristeţea pricinuită de despărţirea, în urrmă
cu 10 ani, de iubitul nostru soţ,
tată, socru şi bunic,
ec. MIHAI VIOREL
AGUT.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! Familia îndurerată.

bita noastră,
CORNELIA,
dar în cuvinte simple putem
spune doar că plângem mereu de dorul tău, iar tu ne ocroteşti cu iubirea ta, de dincolo de
viaţă. Ne este dor de zâmbetul
tău..., de vocea ta caldă, iar tu
iubita noastră rămâi veşnic vie
în inimile noastre, în gândurile noastre, în vieţile noastre, în
sufletele noastre triste. Te iubim şi am fost cei mai binecuvântaţi să fii în vieţile noastre,
CORNELIA
noastră iubită! În acest univers al tristeţii rămân doar
stelele amintirilor, care alină
durerea. Flori şi lacrimi din buchetul neuitării aşternem mereu pe tristul tău mormânt, lumânările să ardă veşnic spre a
lumina calea, pe care merge sufletul tău frumos. Te iubim,
CORNELIA
dragă, te plângem tot restul
vieţii noastre. Vei rămâne mereu în sufletele noastre! Cu mult
dor, Rafael, Sany, Laura. (642)

V Un octombrie trist, după

11 ani de când ai plecat fulgerător dintre noi în marea călătorie
a timpului. Amintirile dăinuiesc în inimi. Te iubim, mereu
vei fi parte din noi.
IOAN CIUCIU,
dragul nostru bunic, soț, tată,
socru, Dumnezeu să-ți odihnească în pace sufletul bun. Familia îndurerată! (2497)

Agentia pentru Protectia
Mediului Bihor
anunță publicul interesat despre decizia etapei de încadrare
conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri și programe:
PUZ -,,Amenajare teren minifotbal, comuna Șoimi, județul
Bihor”, în comuna Șoimi, satul
Urviș de Beiuș nr. 24/A, nr. cad.
50741, județul Bihor, titular
COMUNA ȘOIMI cu sediul în
comuna Șoimi, sat Șoimi, Aleea
nr. 39 - nu necesită evaluare de
mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz
de mediu.
Observațiile și comentariile publicului interesat privind
decizia etapei de încadrare se
trimit în scris la Agenția pentru
Protecția Mediului Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, tel.
0259.444.590, fax: 0259.406588,
e-mail:
office@apmbh.anpm.
ro în zilele de luni vineri, între
orele 9.00 -14.00, în termen de
10 zile calendaristice de la data
apariției anunțului.

Neag A. Iosif P.F.A. anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul Construire anexă gospodărească constând în platforma de depozitare a gunoiului
de grajd, propus a fi amplasat în
sat. Sighiștel, nr.65, com. Câmpani, jud. Bihor, nr.cad.50614.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul autorității competente
pentru protecția mediului Bdul Dacia, nr.25/A, Oradea,
jud. Bihor, tel. 0259/444.590,
fax: 0259/406.588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro și la sediul Neag A. Iosif P.F.A. sat.
Sighiștel, com. Câmpani, nr. 65,
jud. Bihor, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14 .
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului APM Bihor, Oradea, Bdul Dacia nr. 25/A.

CONVOCATOR

Consiliul de administraţie al societăţii COMAT BIHOR S.A., cu
sediul social în Oradea, str. Peței, nr. 2, jud. Bihor, înregistrată la ORC
sub nr. J5/176/1991, CIF RO 67132, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 18.11.2019
ora 14:00, respectiv 19.11.2019, ora 14.00, pentru a doua convocare, în
cazul în care nu se întrunește cvorumul de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor administrat de Registrul MIORIȚA S.A. la data de
referință 08.11.2019 care au dreptul de a participa și a vota în cadrul
ADUNĂRII GENERALE, cu următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administraţie în persoana dlui Gal Dumitru – care are şi funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie, a dnei Gal Voichiţa și a dlui
Ioţa Gheorghe, pentru o perioadă de 4 ani.
2. Aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie.
3. Aprobarea încheierii contractelor de mandat între societatea COMAT BIHOR S.A. şi membrii Consiliului de Administraţie, precum
și mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru societate
contractele de mandat respective.
4. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele şi
pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA care urmează a fi
adoptată.
5. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Bihor a Hotărârii AGOA care urmează a fi
adoptată şi privind publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul Oficial
al României, Partea a IV-a, precum şi pentru obţinerea documentelor
aferente eliberate de ORC.
Documentele şi materialele privind ordinea de zi, inclusiv formularele de procuri speciale, pot fi consultate şi procurate de la sediul
Societăţii începând cu data convocării.
Acţionarii se vor putea prezenta personal la Adunarea Generală
sau îşi vor putea numi un reprezentant. Reprezentarea acţionarilor se
poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original,
la sediul societăţii, până la data de 15.11.2019 inclusiv, personal sau
prin poştă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută
adresa expeditorului (acţionarului).
Preşedinte Consiliu de Administraţie
GAL DUMITRU
L.Ş.

Direcţia de Sănătate Publică
a judeţului Bihor
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului
vacant de fizician în cadrul Laboratorului de Igiena Radiațiilor.
Condiţii generale de participare la concurs: conform art. 3
din Regulamentul cadru aprobat
prin H.G. nr. 286/2011.
Cerințele postului: Diploma
de licență în specialitatea Fizică,
vechime 6 luni în specialitate.
Probele se susţin la sediul
D.S.P. Bihor din Oradea, str.
Libertății nr. 34 începând cu
data de 11.11.2019, ora 10,00.
Condițiile de participare la
concurs, bibliografia și actele necesare pentru dosarul de concurs
se afișează la sediul D.S.P. Bihor
și pe site-ul www.dspbihor.gov.
ro
Dosarele de concurs se depun
până la data de 01.11.2019, orele
13,00.
Relații suplimentare se pot
obține la tel 0259-476359, Biroul
R.U.N.O.S.
(1658)
S.C. CRISTESIM S.R.L.
cu sediul în loc. Oradea, str.
Cuza Vodă, nr. 22, anunţă că a
depus la A.P.M. Bihor – Oradea
documentaţia tehnică pentru
obţinerea autorizaţiei de mediu
pentru desfăşurarea activităţii HOTEL, cod CAEN 5510,
5610 – Hoteluri şi alte activităţi
de cazare similare, restaurante,
pe amplasamentul din Oradea,
Mihail Kogalniceanu, nr. 21/A.
Eventualele sugestii sau observaţii se vor depune în scris
la Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bihor, Bd. Dacia nr.
25/A, Oradea, tel 0259/44-4590, fax 0259/40-65-88, e-mail:
office@apmbh.anpm.ro , în
termen de 15 zile de la apariţia
prezentului anunţ.
(1657)
Anunţ prealabil privind
afişarea publică a documentelor
tehnice ale cadastrului.
Unitatea administrativ-teritorială Comuna GEPIU, jud. Bihor
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 64, 66, 71, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 105,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
126, 130, 131, 132, 133, 134, 140,
141, 142, 143, 144, 153, 154,155,
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 173,
177, 178, 179, 180, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198
199, 200, 201, 202, 203 si 204 începând cu data de 22.10.2019, pe
o perioada de 60 de zile. Data de
sfârşit a afişării, 20.12.2019, la sediul Primăriei GEPIU, conform
art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei comunei Gepiu, în zilele lucrătoare între
orele 9.00-15.00.
(1636)

