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decese

V

Suntem alături de colega noastră, Pop Claudia, în
aceste momente grele pricinuite de pierderea tatălui drag.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Departamentul juridic al
S.C. Transilvania General Import Export S.R.L.

V

Cu lacrimi în ochi și
inimile împietrite de durere
ne despărțim de iubita noastră
mamă, soacră și bunică,
SIDONIA LAZĂR.
Vei rămâne mereu vie în locul unde nimeni și nimic nu-l
poate umbri, inimile noastre!
ADIO, draga noastră! Dumnezeu să te odihnească în
pace! Înmormântarea va avea
loc marți, 5 ianuarie 2021, ora
13.00, Capela Hașaș. Fiul Adrian cu soția Corina, nepoții Maria și Ana.

V

Regretăm profund trecerea în neființă a fostului coleg,
profesor
ȘTEFAN TALIAN,
mentorul atâtor generații
de gojdiști, om de o deosebită probitate intelectuală și morală. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Prof. Doina Nadiu,
prof. Florica și Valentin Chifor.
(6914)

V

Candela neuitării și
a dragostei va arde neîncetat
în amintirea ta. Lacrimile vor
păstra curată dragostea pe care
am avut-o pentru tine. Drum
lin spre cer, verișorul nostru,
VASILE HAIER.
Dumnezeu să te odihnească.
Condoleanțe familiei. Irina și
Mitică Abrudan. (306)

V

Suntem alături de prietena noastră Mălina în aceste
clipe grele când se desparte de
soțul drag,
DOREL LUGOȘAN.
Bunul
Dumnezeu
să-l
odihnească în pace. Sincere
condoleanțe din partea familiei Meseșan. (307)

Joi, 31 decembrie 2020

V

Cu neașteptată durere
ne luăm rămas bun de la colegul și prietenul
DOREL LUGOȘAN,
suflet cald și omenos,
prezență luminoasă, prietenie și
implicare, ne va lipsi cu adevărat. Dumnezeu să-l odihnească
și să ofere alinare familiei greu
încercate! Doina Buzaș și fiica
Mihaela. (308)

V

Cu nemăsurată tristețe,
am aflat de plecarea prematură la cele veșnice a colegului și
prietenului nostru,
DOREL LUGOȘAN.
Ne vom aminti mereu de chipul luminos, care radia bucurie
celor din jur și de disponibilitatea permanentă de a-și ajuta colegii. Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică! Sincere condoleanțe
familiei îndurerate. Colegii de
la Liceul Industrial Solidaritatea – Oradea. (309)
ANUNŢ
Privind vânzarea prin licitaţie
publică cu strigare a AUTOSPECIALEI ARO tipul 338 TC,
nr. înmatriculare BH 06 RWH,
aflată în patrimoniul Comunei
Copăcel.
Licitaţia va avea loc la sediul
PRIMĂRIEI COMUNEI COPĂCEL la data de 12 ianuarie
2021, ora 11.00.
Se pot obţine relaţii suplimentare la numărul de telefon:
0259/31-35-98.
Condiţiile de participare la
licitaţie sunt:
Taxa de participare la licitaţie, eliberată de casieria Primăriei Comunei Copăcel în sumă de
100 lei;
Copie după certificatul de
înmatriculare la Registrul Comerţului şi codul fiscal, pentru
persoane juridice, sau actul de
identitate pentru persoanele fizice.
(647)

comemorări

V

Clipe de neuitat, amintiri dragi și un dor nemărginit
ne-a rămas de când ne-au părăsit prietenii noștri,
IULIANA CRISCOV,
10 ani – 31 decembrie,
PETRICĂ CRISCOV,
20 ani.
Dumnezeu să-i odihnească
în pace! Fam. Droj Laurențiu.
(6900)
Comuna Uileacu de Beiuș,
județul Bihor, cu sediul în Uileacu
de Beiuș, nr. 73, județul Bihor, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual
vacant, conform H.G. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare:
Denumirea postului: șofer utilaj buldoexcavator, treapta profesională II, debutant, post vacant, contractual, pe durată nedeterminată.
Condiții specifice:
n permis de conducere: categoria C;
n Nivelul studiilor: studii medii/
generale absolvite cu diplomă;
n Vechime în specialitatea studiilor: nu se solicită;
n Vechime în muncă: nu se solicită.
Data, ora și locul de desfășurare
a concursului:
Proba scrisă: 25.01.2021, ora
11.00, la sediul Comunei Uileacu
de Beiuș;
Proba practică: 27.01.2021, ora
11.00, la sediul Comunei Uileacu de
Beiuș;
Proba interviu: 29.01.2021, ora
11.00, la sediul Comunei Uileacu de
Beiuș;
Data-limită până la care se pot
depune actele pentru dosarul de
concurs:
10 zile lucrătoare de la data
afișării anunțului la sediul Comunei
Uileacu de Beiuș și pe pagina de internet a acesteia.
Date contact: Persoana de contact: Iștoc Annamaria Brigitta, consilier cu atribuții Resurse Umane;
telefon: 0738/66-19-64.
(646)

În atenţia cititorilor
ziarului

Crişana

Anunţurile de condoleanţe
se preiau şi on line
redactia@crisana.ro

Titular Sfârlea Ioan Cristian
și Furtos April Maria Dominique cu sediul în jud. BIHOR,
mun. ORADEA, pe strada Aleea
Salca, nr. 18, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei
de încadrare cf. H.G. 1076/2004
(actualizat) privind procedura
evaluării de mediu pentru planuri
și programe, în vederea obținerii
avizului de mediu pentru P.U.Z.
CONSTRUIRE LOCUINȚE
FAMILIALE ȘI ÎMPREJMUIRE PE PARCELEL CU
NR. CAD. 63347 ȘI 63348 amplasat în județul BIHOR, com.
Sânmartin, sat Cihei, nr. cad.
63347, 63348, C.F. nr. 63347,
63348. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul
- A.P.M. Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A din data 29.12.2020
între orele 9.00-14.00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și sugestii, până în data de 15.01.2021,
la A.P.M. Bihor, Oradea, Bdul.
Dacia, nr. 25/A, e-mail office@
apmbh.anpm.ro, în zilele de
luni–vineri, între orele 9.0014.00.
(645)

URĂRI

l Cu prilejul zilei de naștere
urăm dragului nostru, VLAD
BLAJ, „La mulți ani!”. Mami,
tati, bunicii, unchiul Vasile.
l La cumpăna dintre ani dorim
distinsei doamne doctor OTILIA LABĂU, medic specialist
hematolog, pentru dârzenia şi
competenţa cu care tratează
pacienţii, un călduros „La mulţi
ani!”. Familia Cozac.

VÂNZĂRI TERENURI

l Vând loc de casă, str. Podgoria nr. 244, cu utilități. Tel.
0744/47-20-65. (6824)

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând sobă teracotă, 4 rânduri, nefolosită, 1.000 lei negociabil. Tel. 0723/71-20-11.
(6713)
l Vând prosoape și cuverturi
țărănești țesute. Tel. 0359/4356-61. (tv.)
l Vând pianină, fabricație
1973, pentru export, marca Caraiman. 0758/34-27-49. (301)
l Vând pălincă de mere. Informaţii, telefon 0771/59-26-47.
(6838)
l Vând pat, saltea, somieră,
160/200, stare bună, 50 lei. Tel.
0771/53-83-17. (tv)
l Ofer mere roșii la domiciliul
cumpărătorului, cantitatea minimă 10 kg. Tel. 0745/40-67-27.
(305)
l Vând mobilă, frigider, mașină
spălat, set vase inox, nou, aragaz. Tel. 0765/66-85-86. (tv)

S.C. CERTINVEST S.R.L.
cu sediul în Oradea

achiziţionează cereale:
- grâu şi porumb.
Comanda minimă
20 tone.
Informaţii, tel. 0722.648.166 sau
0723.558.800. (429)

Angajăm
distribuitor de presă
în județ.

CUMPĂRĂRI AUTO

Informații la tel.: 0724/231-506,
0259/415-349 și pe
redactia@crisana.ro.

VÂNZĂRI AUTO

Contract de muncă
și bonuri de masă.

l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni şi de Anglia. Tel.
0746/51-20-57. (T.5284)
l Vând Ford Mondeo 2.0 diesel, break, 2001, înmatriculat
RO. 0770/69-79-35. (6913)
l Vând autoturism Ford Ka,
perfectă stare. 0751/03-87-39.
(6810)

PIERDERI

l SC AFRODIS SRL având
CUI 20713351, J5/147/2007
pierdut certificate constatatoare. Le declar nule. (6912)

Angajăm
distribuitor de presă
în Oradea.
Informații la tel.: 0724/231506, 0259/415-349 și pe
redactia@crisana.ro.
Contract de muncă
și bonuri de masă.

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 30 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări, 30 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l care tu le alegi.
publici în luna ianuarie în cotidianul „Crişana”.


TALON ANUNŢ

Numele şi prenumele____________________________________________Telefon__________________________________
TEXT ANUNŢ (max. 10 cuvinte)_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________Zile apariție___________________________________



Pentru anunţuri care conţin mai mult de 10 cuvinte se poate utiliza un număr corespunzător de taloane.
Anunţurile funerare (decese, comemorări) nu fac obiectul acestui talon.

