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Vineri, 2 octombrie 2020
ANUNȚ DECIZIE
DE ÎNCADRARE
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul
interesat despre decizia etapei
de încadrare conform HG nr.
1076/2004, privind procedura
evaluării de mediu pentru planuri
şi programe: ,,PUZ – Introducere teren în intravilan pentru
scopul construire hală industrială cu toate utilitățile pentru
fructe-procesare și distribuție,
parcare, minicomplex locuibil pentru angajați”, propus a
fi amplasat în comuna Buntești,
satul Brădet, nr. C.F. 51579, nr.
cad. 51579, judeţul Bihor, titular:
UNGUR VLAD - ROBERTO
ȘI UNGUR ALEXANDRU, cu
domiciliul în comuna Buntești,
satul Brădet, nr. 54, judeţul Bihor; - nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii
de adoptare fără aviz de mediu.
Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia
etapei de încadrare se trimit în
scris la Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bihor,Oradea, B-dul
Dacia, nr. 25/A, tel. 0259/444590, fax 0259/406-588,e-mail:
office@apmbh.anpm.ro în zilele
de luni-vineri, între orele 9.0014.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei
anunţului.
(501)

Liceul Vocaţional Pedagogic
,,Nicolae Bolcaş” BEIUŞ
anunţă scoaterea la concurs
Denumirea postului:
l 1 post de bibliotecar, studii
superioare, pe perioadă nedeterminată.
Concursul se va desfăşura în
26-29.10.2020.
Anunţul a fost publicat şi în
Monitorul Oficial al României,
partea a-III-a.
Pentru informaţii suplimentare - telefon 0259/32-25-29. (497)
Titular DINO MATEO DISTRIBUTION 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 - CONSTRUIRE
HALĂ PENTRU DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE, NEALIMENTAE ŞI
COMERŢ, SAT CIHEI, COMUNA SÂNMARTIN, JUDEŢ BIHOR, NR. CAD. 51731.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul A.P.M.
Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr.
25/A din data de 29.09.2020, între orele 9.00-14.00.
Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până în data de 19.10.2020
la A.P.M. Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, e-mail office@anpmbh.anpm.ro, în zilele de lunivineri, între orele 9.00-14.00. (495)
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Cu durere în suflete ne

despărțim de cel care ne-a fost
cumnat și unchi,
IOSIF BAȘ,
din Sântandrei. Bunul Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică!
Preot Mihai Tocai, Ana, Sebastian, Anca, Adrian, Raluca.
(5300)

V

Un gând de alinare

verișorilor noștrri, Mircea, Maria, Ghiță cu familiile, acum
când se despart de mama lor
dragă,

V

Mereu prezent în gândurile noastre, cu toată dragostea aducem un pios omagiu de
prețuire dragului nostru soț,
tată, socru și bunic,
MOISIE COCOȘ,
din Petrileni, la împlinirea
a șase luni de la plecarea spre
veșnicie. Să-ți fie somnul lin și
îngerii aproape. Soția Silvia,
fiii Elena și Viorel, nora Elena,
nepoatele Miruna, Raluca și
Daria. Recunoștință celor care
îi vor păstra o clipă de aducere
aminte. Parastasul de pomenire
va avea loc duminică, 4 octombrie, la cimitirul din satul Petrileni.

DOMNICA.
Sincere condoleanțe! Fam.
Miheș și David. (5305)

comemorări

V

Cu aceeași durere în

suflet, anunțăm că s-au scurs 40
de zile de când a trecut la cele
veșnice iubita noastră soție,
mamă, soacră și bunică
ZANFIRA DUMITRACHE
(FIȚA).
Parastasul are loc sâmbătă,
3 octombrie, la Bisericuța din
Nufărul. Soțul Dumitru, fiicele Denisa și Renata cu familiile, veșnic îndurerați. (5313)

V

Au trecut 6 luni de la-

crimi și dor de când iubita noastră mamă, soacră și bunică
FLOAREA SĂLĂGEAN
ne-a părăsit. Te vom iubi mereu. Fiica Otilia, ginerele Vasile, nepoatele Raluca și Mădălina cu soțul George.

V

S-au scurs lin, marcate de evenimente și schimbări
mari în cotidian, 6 și 9 luni de
când,
STELUȚA
și
MITICĂ BALA
ne veghează din eternitate
departe de zbuciumul vieții pământene, dar mereu luminând
gândurile și sufletele noastre,
părinți de neînlocuit, bunici
de poveste, străbunici calzi și
afectuoși. Slujba de pomenire
va avea loc sâmbătă, 3 octombrie, orele 8.00, la Capela din
curtea Liceului Greco Catolic
pe str. Iuliu Maniu. Fiica Dana
cu soțul Doru, nepoata Delia cu
soțul Alex și gemenii Gloria și
Victor, nepotul Vlad cu soția
Bianca și micuța Laura. (5310)

V

Au trecut 4 ani de când
a plecat dintre noi, dragul nostru soț, unchi, cumnat
ȘTEFAN NEGRĂU
din Salonta. Nu te vom
uita niciodată! Soția Florica,
nepoții Lavinia, Dorin și copiii, cumnații Mărioara și Ghiță.

Se împlinesc trei ani de
când ne-a părăsit cea mai iubită
mamă și bunică
VIORICA CERNEA.
Chipul ei drag și zâmbetul
blând vor rămâne veșnic în inimile noastre. Florile și lacrimile noastre îi vor împodobi tristul mormânt pentru totdeauna.
Nu o vom uita niciodată și ne
rugăm ca bunul Dumnezeu să
aibă grijă de sufletul ei. Fiica
Rodica și nepoata Alexandra
cu familia. (5314)

V

Pios omagiu de dragoste și recunoștință iubitei mele
mame,
prof. OCTAVIA NUȚESCU,
la împlinirea a 24 de ani de la
plecarea ei în eternitate. Dumnezeu să o odihnească în pace!
Mulțumiri celor care-i vor dărui o clipă de aducere aminte!
Fiica Roxana. (5286)

V

Amintiri dragi ne
copleșesc, imaginea chipurilor
voastre ne revine mereu, mereu
în minte, inundându-ne ființele
de iubire pentru voi, dragii
noștri,
MARIANA
și
ION BOBIC.
Ați plecat grăbiți, nedrept
de devreme și ne-ați lăsat
îndurerați, în urmă cu 17 ani,
rămânându-ne doar privilegiul existenței voastre în viețile
și inimile noastre. Înălțăm rugăciuni neîncetat către bunul Dumnezeu pentru iertarea și odihna voastră veșnică.
Dormiți în pace! Fiul Bogdan,
surorile și frații, împreună cu
familiile lor. (5291)

V

S-au împlinit 3 ani de
singurătate, dor și dragi aduceri aminte, de la trecerea la
cele veșnice a dragului nostru
soț, tată și socru,
prof. MIRCEA ȚIGLEA.
Este și va fi pentru totdeauna în inimile și gândurile noastre. Dumnezeu să-i dea odihnă și liniște în Împărăția Sa!
Mulțumim celor care măcar și
pentru o clipă îi vor cinsti memoria. Familia, veșnic îndurerată. (5381)

V

Pios omagiu de prețuire

și neuitare aducem acum, la împlinirea a 7 ani de când a plecat
spre cele veșnice dragul nostru
soț, tată, socru și bunic,
ȘTEFAN CRĂCIUN.
Dumnezeu să te odihnească în pace și să-ți așeze sufletul
bun lângă aleșii Săi! Parastasul de pomenire va avea loc în
3 octombrie, la Biserica Albastră. Te vom iubi mereu! Soția
Florica, cu copiii și familiile.
(5293)

V

Au trecut 7 ani de la

moartea prietenului meu, coleg
de muncă,
ȘTEFAN CRĂCIUN
(FANEA).
Dumnezeu

să-i

dăruiască

odihnă veșnică, să-l așeze acolo unde este verdeață veșnică,
pentru toți ai Lui. Fam. Abrudan Ioan, Oradea. (5306)

În atenţia cititorilor
ziarului Crişana!
Anunţurile de
condoleanţe se preiau
şi on line
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