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DECITEX RO
S.R.L.,

titular al proiectului „Întocmire DTAC și obținere avize
pentru construire hală industrială pentru producție și depozitare, clădiri anexe, accese
și alei carosabile, împrejmuire
teren, amenajare spații verzi, branșare la utilități, organizare de șantier”, anunţă
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de
către A.P.M. Bihor - nu se supune evaluării impactului asupra
mediului, nu se supune evaluării
adecvate, fără studiu de evaluarea impactului asupra corpurilor
de apă - în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului, propus a fi amplasat în
municipiul Oradea, str. Anghel I.
Saligny, nr. cad. 203490, judeţul
Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
A.P.M. Bihor din Oradea, Bd.
Dacia, nr. 25/A, în zilele de lunivineri, între orele 9.00-14.00,
precum şi la următoarea adresă
de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare
în termen de 10 zile de la data
publicării anunţului pe pagina de
internet a autorității competente
pentru protecția mediului. (587)

Angajăm
distribuitor de presă
în Oradea.
Informații la tel.: 0724/231-506,
0259/415-349 și pe
redactia@crisana.ro.
Contract de muncă
și bonuri de masă.

În atenţia cititorilor
ziarului Crişana

Anunţurile de
condoleanţe se preiau
şi on line

Cititorii ziarului Crişana care doresc să trimită anunţuri de mica publicitate, decese sau comemorări o pot
face şi on line.
Astfel, puteţi trimite anunţul dumneavoastră pe adresa de e-mail redactia@crisana.ro, cel târziu până la ora
17.00, sau completând formularul de
pe www.crisana.ro, la rubrica Contact.
Pe facebook, pe paginile de socializare Redacţia Crişana şi Cotidianul
Crişana, anunţurile transmise trebuie
să conţină obligatoriu o adresă de email validă, pentru a primi informaţii
despre contravaloarea anunţului şi
confirmarea de publicare.

În atenţia cititorilor
din Salonta!
Persoanele care doresc să dea
anunţuri de mică publicitate sau
mare publicitate în Crişana o
pot face chiar în oraşul lor. Pentru
aceasta trebuie să se adreseze către
SZABO L. MARIA Întreprindere
Individuală, de pe strada Republicii nr. 27-29, lângă CEC Salonta.
Anunţurile vor apărea în ediţia de
a doua zi.
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Un gând de mângâie-

re și alinare pentru cuscrii mei,
Aura și Ionică Popa, în aceste momente dureroase când se

În aceste momente pline de durere, suntem alături de
vecinii noștri, la despărțirea de
cea care a fost soție, mamă, bunică și străbunică,
MARIA HODIȘAN
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Fam. Durgheu Petru și
Floare cu fiicele Adriana și Sorina cu familiile.

despart de iubitul lor cumnat și
frate,
AUREL POPA,
trecut la cele veșnice. Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică
în

Împărăția

Sa!

Sincere

condoleanțe familiei îndoliate!
Cuscra Neli Pantea.

V

Cu regret și tristețe ne

V

Colegii din promoția
1964 a Liceului „Arany Ianos”
din Salonta, clasele A și B, cu
tristețe și multe regrete ne luăm
rămas bun de la colegul nostru,
ing. prof. IOAN MIHEȘ.
Odihnă veșnică și drum lin
sufletului tău spre stele, Nuțule!
Sincere condoleanțe familiei
îndurerate. (267)

luăm rămas bun de la cea care
a fost mama, soacra și bunica
dragă,

comemorări

MARIA CRĂCIUN.
Dumnezeu să o odihnească în pace! Fiul Dorel Crăciun,
nora Mariana, nepoata Bianca

V

împreună cu Bogdan. (6207)

V

Cu inimile pline de du-

rere, acum, la despărțirea de
sora noastră dragă,
MIA CRĂCIUN,
din

Cărăndeni,

care

ne

părăsește după o viață îndelungată, ne rugăm la bunul Dumnezeu să-i primească sufletul în
Împărăția Sa ca răsplată divină a bunătății și curăției sufletului său dovedite în viața efemeră trăită pe acest pământ.
Sincere gânduri de mângâiere,
liniște și pace sufletească familiei îndoliate! Surorile Nușca,
Veta, Florica cu familiile lor,
din Cărăndeni, Oradea și Holod. (6206)

V

Timpul nu poate şterge
lacrimile, durerea şi dorul nostru, acum la împlinirea a cinci
ani de când ai plecat în lumea
umbrelor dragul nostru soţ,
tată, socru şi bunic,
IOAN MODOG.
Dumnezeu să te aibă în paza
lui şi să-ţi dea odihna binemeritată. Familia îndurerată.

V

Pios omagiu de
recunoștință și neuitare pentru
cea mai bună soră,
ANA SIMAI,
la împlinirea a 40 de zile
de la trecerea în veșnicie. Bunul Dumnezeu să-ți ierte păcatele și să te așeze cu drepții
Săi. Odihnește-te în pace, suflet bun! Vei trăi veșnic în inimile noastre și te vom iubi mereu. Sora Maria Botău și fiul ei
cu familia. (6156)

Îndoliați în suflete, cu

lacrimi în ochi ne despărțim
pentru totdeauna de dragul
nostru frate, cumnat și unchi,
LUDOVIC IOAN VARGA,
de 69 ani. Înmormântarea
va avea loc luni, 23 noiembrie,
ora 11.00, din Capela Hașaș. În
veci nemângâiați, sora Viorica
cu familia. (6205)

V

A trecut un an de durere și tristețe de când dragul
nostru soț, tată și ginere,
GEORGE,
a plecat la îngeri. Flori și lacrimi pe tristul său mormânt.
În veci nemângâiate, soția Doina, fiica Anca și mama soacră
Elisabeta. (6162)

V

O lumină aprinsă și un
gând din suflet, către cei dragi
și apropiați, care astăzi nu se
mai află printre noi. Dumnezeu să-i odihnească în liniște și
pace, în Împărăția Sa, pe scumpii noștri părinți, bunici și străbunici
înv. LIDIA ROTARU
și
GRIGORE ROTARU
plecați la cele veșnice în urmă
cu 5, respectiv 15 ani. Slujba de
pomenire va avea loc sâmbătă,
21 noiembrie, ora 10.00, la Biserica ”Sf. Mare Mucenic Gheorghe”. Copiii Tavi și Radu cu
familiile. (6147)

V

Cu profundă durere și
tristețe nemărginită amintim
că au trecut 3 ani de la plecarea
sa de pe pământ și s-a mutat la
cele veșnice iubita și neprețuita
mea mamă (mamaia)
FLOARE BERTEA,
născută Samuilă (a lui Toader), de 85 ani, din Căuașd, în
ziua de 21 noiembrie la praznicul „Intrării Maicii Domnului în Biserică”, după Sfânta și
Dumnezeiasca Liturghie.
„Pâlpâind te-ai stins din
lume,
Ca lumina unui sfeșnic
Însă sufletul tău bun
Tot cu noi rămâne veșnic”.
Bunul și Milostivul Dumnezeu să-ți rânduiască cel mai
frumos și plăcut loc la dreapta Sa, împreună cu iubitul meu
tată și al tău soț
GHEORGHE BERTEA,
(Ghiuriţa Berti), de 85 ani,
cântăreț bisericesc, plecat să
cânte în strana îngerilor în Grădina Raiului Sfânt. Dumnezeu
să vă odihnească în vecii vecilor! Amin! Cu alese gânduri
și durere nemărginită, al vostru fiu Ghiță cu familia, fiica,
preoteasa Aurica, cu soțul preot Mircea Cîmpianu cu familia.
(6137)

V

Se împlinesc 15 ani, respectiv 6 ani de când două suflete dragi s-au ridicat la cer,
scumpul nostru soț și tată,
prof. VASILE BIBARȚ
și scumpul nostru fiu și frate
DAN-IOAN BIBARȚ.
Dumnezeu să-i odihnească
în pace! Nu-i vom uita niciodată! Vor rămâne veșnic în inimile noastre. Fie-le țărâna ușoară!
Familia. (6196)

V

Cu tristețe aducem un
pios omagiu de dragoste și neuitare dragilor noștri părinți,
socri și bunici, la împlinirea
a 4 ani de când draga noastră
MAMĂ,

SALVINA ȚUCRA
și 14 ani de când dragul nostru TATĂ,

GHEORGHE ȚUCRA,
din Vașcău, au plecat în
veșnicie. Deși timpul a trecut ați rămas pentru totdeauna
în sufletele și inimile noastre
de unde nu veți pleca niciodată. Prin rugăciunile și florile de
pe mormânt vă mulțumim pentru tot ce ne-ați dăruit. Îl rugăm
pe bunul Dumnezeu să vă aibă
în paza Lui în Împărăția celor
buni și drepți. Fiicele voastre
dragi: Geta cu soțul Ghiță Pop,
Mărioara cu soțul Lucian Olău
și nepotul vostru drag Lucian.
(6161)

V

Durere, tristețe și mult
dor, simțim acum, la împlinirea
a 6 ani de când a plecat dintre
noi iubitul nostru soț și tată,
DAN-IOAN BIBARȚ.
Le aducem un pios omagiu și
dragilor noștri,
prof. VASILE BIBARȚ
și
MOISE PANEA,
care au trecut la cele veșnice
în urmă cu 15, respectiv 21 de
ani. Dumnezeu să-i odihnească
în pace! Familia. (6195)

