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Luni, 4 noiembrie 2019

Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă Oradea,

Întreruperi energie electrică
Perioada:
04.11.2019 –08.11.2019
Anunțate cu 2 zile.
1. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Oradea- Punct de lucru
Rural
06.11. – 08.11.2019, 09:00-17:00,
Loc. Haieu: Cartier Tineretului (p).

TĂRCĂET ALIN LĂPĂDAT,
P.F.A., C.U.I. 36147461, sat
Valea de Sus, nr. 52, Bihor promovează şi vinde produse agricole obţinute în exploatare:

legume, afine
şi viţei de carne.

Informaţii, tel. 0762/12-45-67.
(1664)

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 de:
r inginer ecolog (COR
213304) pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului GMPRA.
Număr posturi : 1.
Condițiile generale pentru participarea la concursuri sunt cele
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.
Condițiile specifice pentru
postul de inginer ecolog sunt:
m Studii superioare în domeniul: ingineria mediului, ecologie;
m Operare PC: WORD, Excel,
PowerPoint, Internet Explorer;
m Fără vechime în specialitatea studiilor.
Concursul pentru postul de
inginer ecolog se va desfășura la
sediul ABA Crișuri, str. Ion Bogdan, nr. 35, loc. Oradea, după
cum urmează:
- Proba scrisă în data de
26.11.2019, ora 09.00;
- Interviu în data de
02.12.2019; ora 09.00.
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 05.11.2019 până în data de
19.11.2019 după următorul
program: Luni – Joi orele 8.00
– 15.00; Vineri orele: 8.00 –
13.00, la secretariatul unității,
strada Ion Bogdan, nr. 35, loc.
Oradea.
Informații suplimentare la
secretarul comisiei, telefon
0259/44-20-33 int. 209. (1690)

Întreruperi energie electrică
Perioada:
04.11.2019 –08.11.2019
Anunțate cu 2 zile.
1. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Oradea- Punct de lucru
Rural
06.11. – 08.11.2019 09:00-16:00,
Loc. Sȃntandrei (p), Apateu (p), Livada (p), Fughiu.
06.11.2019
09:00-17:00, Loc.
Mierlău, Șumugiu.
2. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Beiuș - Punct de lucru Salonta
06.11. – 08.11.2019 09:00-17:00,
Loc. Ginta (p).
3. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Aleșd - Punct de lucru
Marghita
06.11. – 07.11.2019 09:00-17:00,
Loc. Viișoara (p).
06.11. – 07.11.2019 09:30-16:30,
Loc. Abrămuț (p), Crestur, Făncica.
07.11. – 08.11.2019 09:30-16:30,
Loc. Sacalasău Vechi (p).

Titular: S.C. Calculatorul
Smart S.R.L., anunţă publicul
interesat asupra declanşării etapei
de încadrare cf. H.G. 1076/2004
privind procedura evaluării de
mediu pentru planuri şi programe, în vederea obţinerii avizului
de mediu pentru PUZ, (denumire
plan): Construire spaţii comerciale, în loc. Săcuieni, judeţul Bihor,
cad. 50003, 50461. Prima versiune a planului poate fi consultată
la sediul - A.P.M. Bihor, Oradea,
bd. Dacia, nr. 25/A din data apariţiei acestui anunţ, între orele 9.00
– 14.00. Publicul interesat poate
transmite în scris, comentarii şi
sugestii, până în termen de 15
zile calendaristice de la data publicării celui de al doilea anunţ, la
A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia,
nr. 25/A, e-mail office@apmbh.
anpm.ro, în zilele de luni –vineri,
între orele 9.00-14.00.
(1682)

U.A.T. ŞTEI

anunţă publicul interesat cu privire la intenţia
de scoatere definitivă din
fondul forestier proprietate publică a U.A.T. Ştei a
suprafeţei de 0,9936 ha,
localizată în U.P. IV Chişcău u.a. 69 A=0,0083 mp,
69C=0,8059 mp, 74=0,1265
ha, 112A=0,0529 prin compensare cu suprafaţa de 5,4
ha, în vederea realizării
obiectivului Amenajare zonă
de agrement Lac Ştei.
Publicul interesat poate
transmite, în scris, comentarii
şi sugestii la sediul A.P.M. Bihor, Oradea, B-dul Dacia nr.
25/a, tel. 0259/44-45-90, fax
0259/40-65-88, e-mail office@apmbh.anpm.ro. (1697)

Întreruperi energie electrică
Perioada:
18.11.2019 –22.11.2019
Anunțate cu 10 zile.
1. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Aleșd - Punct de lucru
Marghita
19.11.2019

și

22.11.2019,

09:30-16:30, Loc. Izvoarele (p).
21.11.2019, 09:30-16:30, Loc.
Dijir, Iteul Mare.

Administrația Bazinală
de Apă Crișuri,

cu sediul în Oradea, str. Ion
Bogdan, nr. 35, jud. Bihor,
organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale
vacante de conducere de:
r Șef Compartiment Juridic
(COR 121919) pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Juridic.
Număr posturi: 1.
Condițiile generale pentru participarea la concursuri sunt cele
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.
Condițiile specifice pentru
postul de Șef Compariment
Juridic sunt:
m Studii superioare juridice;
m Operare PC: WORD, Excel,
Internet Explorer;
m Experiență în domeniu: minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
m Permis de conducere cat. B.
Concursul pentru postul de
Șef Compartiment Juridic se va
desfășura la sediul ABA Crișuri,
str. Ion Bogdan, nr. 35, loc. Oradea, după cum urmează:
- Proba scrisă în data de
26.11.2019, ora 11.00;
- Interviu în data de
02.12.2019, ora 11.00.
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.

Întreruperi energie electrică
Perioada:
11.11.2019 –15.11.2019
Anunțate cu 5 zile.
1. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Aleșd - Punct de lucru
Marghita
11.11.2019,
13.11.2019
și
14.11.2019, 09:30-16:30, Loc.
Viișoara (p).

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 de:
r inginer geodez (COR
216502) pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului ELUCCSCH.
Număr posturi: 1.
Condițiile generale pentru
participarea la concursuri sunt
cele 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.
Condițiile specifice pentru
postul de inginer geodez sunt:
m Studii superioare de specialitate;
m Operare PC: Word, Excel,
PowerPoint, C.A.D.- proiectare
asistată de calculator;
m Vechime în specialitatea
studiilor – minim 5 ani;
m Autorizare OCPI categoria
B;
m Permis de conducere categoria B;
m Disponibilitate pentru deplasări pe teren și lucru peste
program.
Concursul pentru postul de
inginer geodez se va desfășura
la sediul ABA Crișuri, str. Ion
Bogdan, nr. 35, loc. Oradea,
după cum urmează:
- Proba scrisă în data de
27.11.2019 ora 09.00;
- Interviul în data de
03.12.2019 ora 09.00.
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 05.11.2019 până în data de
19.11.2019 după următorul program: Luni – Joi orele 8.00 –
15.00; Vineri orele: 8.00 – 13.00,
la secretariatul unității, strada
Ion Bogdan, nr. 35, loc. Oradea.

Dosarele se depun din data
de 05.11.2019 până în data de
19.11.2019 după următorul
program: luni – joi orele 8.00 –
15.00, vineri orele: 8.00 – 13.00,
la secretariatul unității, strada
Ion Bogdan, nr. 35, loc. Oradea.

Informații suplimentare la
secretarul comisiei, telefon
0259/44-20-33 int. 209. (1689)

Informații suplimentare la
secretarul comisiei, telefon
0259/44-20-33 int. 209. (1688)

cu sediul în Oradea, str. Republicii, nr. 37
organizează în data de
19.11.2019 concurs pentru ocuparea unui post temporar-vacant de
asistent medical principal-medicină generală la Bloc operator
Staționar I.
Depunerea dosarelor: în termen
de 5 zile lucrătoare de la data publicării.
Bibliografia şi actele solicitate
candidaţilor pentru dosarul de înscriere se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.
spitaljudetean-oradea.ro.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la Serviciul Resurse Umane, str. Republicii, nr. 37, et. III,
cam. 37, tel. 0259-43.77.50 int. 111.
(1691)
GABOR ANCA RAMONA,
P.F.A., C.U.I. 36037051,
F5/572/2016
vinde
VIŢEI DE CARNE, PORCI
GRAŞI şi LEGUME.
Relaţii la tel. 0745/77-05-19. (1666)

INFORMARE

În conformitate cu prevederile Legii
Apelor nr.107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare, STA EXTREM
S.R.L sat Meziad, com Remetea, nr.267,
jud. Bihor , intenţionează să solicite
de la A.N. „Apele Române” - ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ
CRIŞURI, aviz de gospodărire a apelor
pentru realizarea lucrărilor înfiinţare
agropensiune, amplasate în sat Meziad,
com. Remetea, jud. Bihor.
Această investiţie este nouă. 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 sau la adresa ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ
„APELE ROMÂNE” ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ CRIŞURI
Str. Ion Bogdan, nr. 35, 410125 Oradea
Tel: (0259) 442 033; (0259) 443 892;
Fax: (0259) 444 237, (0259) 242 064 email: dispecerat@dac.rowater.ro web:
www.apecrisuri.ro COD FISCAL:
RO23782674, după data de 04.11.2019
(1696)
.

Notificări de deschidere procedura prevăzută de L. 85/14, cu termene
limită ptr. depunerea declaraţiilor
de creanţă: CLAIN CONSTRUCŢII S.R.L., C.U.I. 33935422, dosar
2031/111/19, termen: 21.11.19, LA
DORUȚU CLEANING S.R.L.,
C.U.I. 38442395, dosar 2783/111/2019,
termen: 04.11.2019, PETROLEUM
AREA S.R.L., C.U.I. 33886052, dosar 2937/111/2019, termen: 18.11.19,
ROT COM DIVERSE S.R.L., C.U.I.
33886052, dosar 2844/111/2019,
termen:
18.11.19,
BOGLALA
S.R.L., C.U.I. 294776611, dosar
3100/111/2019, termen: 02.12.19,
NORDAN AUTOSERVICE S.R.L.,
C.U.I. 19024981, dosar 2101/111/2019,
termen: 29.11.19, SOTOC AUTO
S.R.L., C.U.I. RO17854350, dosar
3214/111/2019, termen: 16.12.19. Cererile de creanţă se vor depune la
Tribunal în 2 exemplare cu documentele justificative.
(1695)

