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Vineri, 9 septembrie 2016

Arestaţi pentru
tâlhărie

CABINET INSOLVENŢĂ RUSU CONSTANTIN
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva:

urmare din pagina 1

...și de o bicicletă, cauzând un
prejudiciu declarat în valoare de
600 lei”, se arată în comunicatul Poliţiei. Miercuri, suspectul a
fost prezentat la Parchetul de pe
lângă Judecătoria Oradea și la Judecătoria Oradea cu propunere de
arestare preventivă, sub aspectul
comiterii infracțiunii de tâlhărie.
Magistrații din cadrul Parchetului
de pe lângă Judecătoria Oradea au
emis pe numele tânărului de 18 ani
un mandat de arestare preventivă
pentru o perioadă de 30 de zile. Polițiștii continuă cercetările pentru
documentarea întregii eventuale
activități infracționale a tânărului și pentru recuperarea integrală
a prejudiciului cauzat. Tot marţi,
polițiștii Biroului de Combatere a
Infracțiunilor contra Persoanei din
cadrul Poliției Municipiului Oradea au identificat, cercetat și reținut
pentru 24 de ore un alt orădean, în
vârstă de 47 de ani, bănuit de să-

S

vârșirea a 12 infracțiuni de furt și
furt calificat. „Bărbatul de 47 de
ani este bănuit de polițiștii orădeni
că, în cursul lunii septembrie a.c.,
ar fi sustras de pe raza municipiului Oradea mai multe pubele pentru
colectarea resturilor menajere, cu
capacitatea de 120 și 240 de litri”,
se precizează în comunicatul IPJ
Bihor. Şi în acest caz suspectul a
fost prezentat la Parchetul de pe
lângă Judecătoria Oradea și la Judecătoria Oradea, cu propunere de
arestare preventivă, iar magistrații
au emis pe numele său un mandat
de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.n

În cazul în care înregistraţi creanţe faţă de debitoare, vă solicităm să
depuneţi cerere de admitere a creanţelor, în două exemplare, la registratura Tribunalului Bihor. Informaţii, tel. 0741/50-46-29. (815)

Vă aşteptăm şi în centru!
Anunţurile de publicitate pot fi depuse şi
achitate şi la Punctul
de preluare deschis
lângă Teatrul de Stat
din Oradea, pe strada
Patrioţilor nr. 4, de luni
până vineri, între orele
9.00-18.00, şi duminica,
între orele 16.00-18.00.

V Duminică, 11 septembrie

decese

2016 se împlinesc 6 luni de lacrimi
şi durere, de când a plecat dintre noi
iubita noastră soţie, măicuţă, soacră, bunică şi străbunică

V Suntem alături de familia Chere-

VERONICA POLAC.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşni-

ji Gheorghe, la marea durere pricinuită

că! Slujba de pomenire va avea loc

de pierderea tatălui, socrului și bunicu-

la Biserica din Cuzap, în data de 11

lui drag,

septembrie 2016, la ora 12.00. Fa-

DUMITRU CHEREJI.

milia, mult prea îndurerată. (950)

Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Familia Cătana Petru și Neli. (5904)

V Un ultim omagiu, din partea colegilor de servici de la Staţia Crişul, pentru
tatal colegului Marcel Lucaci. Fie-i ţărâna uşoara. Dumnezeu să-l ierte, odihnească-se în pace.

V S-au scurs nespus de greu 7 ani,

V Cu aceeaşi durere pe care

plini de durere, dor şi suferinţă, de când

am simţit-o în clipa despărţirii,

adorabilul meu soţ

amintim rudelor şi prietenilor, că au

OVIDIU CIUCLEA

trecut 6 luni de când un suflet mult

a trecut în veşnicie. Îl port în suflet ca

prea bun, mult prea generos, o fiin-

pe o icoană şi-L rog pe bunul Dumnezeu

ţă minunată s-a înălţat la ceruri, iu-

să-l ocrotească în Împărăţia Sa cea ce-

bitul nostru drag soţ, tată şi bunic

comemorări

V Cu durere în suflet anunţăm că au
trecut 6 luni de când ne-a părăsit draga
noastră mătuşă,

V Au trecut 6 ani de când bunul

UNGUREANU.
Soţia Ileana, fiicele Marcela şi
Geta, ginerele Sossio, nepoatele
Elena, Paula, Ariana. (925)

nostru soţ, tată, socru şi bunic
IONICĂ BALA
ne-a părăsit lăsând în urmă durere, la-

Primăria comunei Sînnicolau Român, judeţul Bihor, organizează în data de 10 octombrie
2016, concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de inspector cls. I, grad profesional
principal, compartiment agricol și consilier cls
I, grad profesional asistent, compartiment asistență socială și stare civilă, conform prevederilor Legii nr. 188/1999 și H.G. nr. 611/2008.
Condiții specifice: inspector cls. I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului
agricol.
Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalent,
specializare drept sau administrație publică
- 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea
funcției publice de execuție de grad profesional
principal
Cunoștințe de operare pe calculator-cunoștințe de bază.
Condiții specifice: consilier cls I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului asistență socială și stare civilă
Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalent,
specializare asistență socială,
- un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea
funcției publice de execuție de grad profesional
asistent din clasa I
- cunoștințe de operare pe calculator-cunoștințe
de bază.
Dosarele de concurs se pot depune în termen de
20 de zile de la data publicării anunțului în M.O.
Selectarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare se face în maxim
5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a dosarelor.
- Proba scrisă în data de 10 octombrie 2016, ora
10.00.
- Proba de interviu se susține într-un termen de
maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
- Proba suplimentară pentru cunoștințele de
operare pe calculator: 10 octombrie 2016, ora 9.00.
Informaţii suplimentare la telefon 0785/2448-23.
(818)

col. (r.) GHEORGHE

rească. Pe veci nemângâiată şi văduvită
de dragoste, a ta soţie Lucica. (848)

INFORMARE

Această informare este efectuată de Goina
George Felix Emil – Intreprindere Individuală,
satul Budureasa nr. 227, tel. 0766/47-05-98, ce
intenţionează să solicite de la Administraţia Bazinală de Apă Crişuri Oradea aviz de gospodărire
a apelor pentru realizarea lucrărilor de: „Înfiinţare plantaţie de afin şi construcţie, pentru depozitarea şi condiţionarea fructelor”, localizată în satul Budureasa, judeţul Bihor.
Această investiţie este nouă. Ca rezultat al procesului de irigaţie nu rezultă ape uzate. Această
solicitare de aviz este conformă cu prevederile
Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.
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, tel.
0766/47-05-98, persoana de contact Goina George Felix Emil, după data de 02.09.2016.
(794)

V Au trecut 4 ani de când ne-a
părăsit draga noastră soţie, mamă şi

FLOARE CACIORA.

crimi, dor, dar şi multe amintiri ce nu

Bunul Dumnezeu să-i odihnească su-

se pot uita. Va rămâne veşnic în inimile

fletul în pace şi lumină. Slujba de pome-

noastre nemângâiate. Parastasul de po-

Parastasul de pomenire va avea

nire va avea loc sâmbătă, 10 septembrie,

menire va avea loc sâmbătă, 10 septem-

loc sâmbătă, 10 septembrie, ora

după Sfânta Liturghie, la Biserica „Izvo-

brie 2016, ora 9.30, la Biserica „Izvorul

9.00, la Biserica „Sfânta Paraschi-

rul Tămăduirii”. Veşnica pomenire. Fa-

Tămăduirii”, din curtea Spitalului Staţi-

va”, din Piaţa Ţăranilor. Familia.

milia. (924)

onar 2. Familia. (926)

(936)

bunică
ECATERINA GROZA.

S.C. Oradea Transport Local S.A., titulară a
proiectului: “Realizare legătură pe cele 3 direcţii
ale liniilor de tramvai în intersecţia între străzile Primăriei-Decebal-Calea Aradului şi extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea Aradului-str. Făgăraşului-str. Atelierelor (cu acces
depou OTL) şi legătura pe toate direcţiile în intersecţia cu str. D. Cantemir” anunţă publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către APM Bihor, că proiectul se supune evaluării
impactului de mediu şi se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului şi de evaluare adecvată.
Publicul interest poate depune propuneri în ceea
ce priveşte conţinutul raportului privind impactul
asupra mediului la sediul autorităţii competente
pentru protecţia mediului din Oradea, B-dul Dacia,
nr. 25A, precum şi la următoarea adresă de e-mail:
office@apmbh.anpm.ro, în termen de 10 zile de la
data publicării prezentului anunţ.
(819)

