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Grădinița cu Program Prelungit Vașcău

Suplacu de Barcău

Clopoțelul care a anunțat
începerea noului an școlar
a sunat și pentru școlarii
și preșcolarii din orașul
Vașcău, unde deschiderea
oﬁcială a fost una plină de
încărcătură emoțională, dar
mai ales a unor surprize deosebit de plăcute din partea
autorităților locale, ec. ing.
Florin Porge și Marius Popa,
primarul, respectiv viceprimarul orașului Vașcău.

Credincioșii din parohiile romano-catolice Borumlaca-Vărzari, Valea Cerului și din
satele vecine se vor aduna mâine, 14 septembrie 2017, de la ora 15.00, cu ocazia sărbătorii „Înălțarea Sﬁntei Cruci”, la monumentul
creştin „Golgota - Înălţarea Sﬁntei Cruci”,
de pe dealul Popuri-Vâlcelele, comuna Suplacu de Barcău.

Din acest an, în casă nouă

Curtea Școlii Gimnaziale „Nicolae Bogdan” din
Vașcău a fost, luni, arhiplină.
Elevi, cadre didactice, bunici,
părinți, rude, dar și prieteni
așteptau plini de emoție festivitatea începerii noului an
școlar. Din partea autorităților
locale a onorat acest eveniment ec. ing. Florin Porge,
primarul orașului Vașcău, iar
poliția de proximitate a urbei
a fost reprezentată de Andrei
Fericeanu și Gheorghe Cuc.
Prima parte a debutat cu intonarea Imnului Național, urmat
de un Te Deum ﬁind oﬁciat de
preotul local Mircea Bursașiu.
Prof. Liliana Laza, directoarea
instituției de învățământ, în

cuvântul de deschidere, printre altele, a menționat buna
colaborare cu autoritățile locale, dar și cu părinții elevilor
care au participat și s-au implicat în multele proiecte derulate în timpul anului școlar
trecut, având convingerea că
și în viitor implicarea acestora vor avea aceleași cote
valorice. Din acest an școlar
surprizele plăcute au „marcat” sunetul clopoțelului,
deoarece preșcolarii de la
Grădinița cu Program Prelungit (GPP) Vașcău, structură a
Școlii Gimnaziale „Nicolae
Bogdan”, își vor desfășura
activitățile în casă nouă. Astfel, noua locație este situată
în clădirea primăriei orașului,
unde își mai are sediul și
Casa de Cultură „Vasile Sala”.
Grădinița dispune de săli de
clasă, sală de mese, sală pentru dulăpioarele preșcolarilor,
bucătărie, grup sanitar toate
cu mobilier nou-nouț și dotări la standarde european.
Administratoarea grădiniței,
Alina Galea, este încântată de
condițiile foarte bune în care
preșcolarii își vor desfășura
activitatea, ﬁind convinsă,

de altfel, că cei 23 de „prichindei” vor avea parte de
o educație aparte oferită de
educatoarele Alina Deliman
și Mihaela Dringo, precum și
de o îngrijire pe măsură din
partea asistentei medicale,
Nicoleta Cadar, iar hrana și
confortul lor vor ﬁ la cote maxime prin implicarea personalului auxiliar, compus din Daliana Creț și Florica Marușca.
Neastâmpărații preșcolari vor
putea „zburda” în voie, când
timpul este favorabil, deoarece
parcul din fața locației lor este
unul destul de vast și bine protejat din punct de vedere rutier. O surpriză la fel de plăcută
au trăit și preșcolarii din satul

ANUNȚ
privind delegarea gestiunii serviciului public de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiului Salonta, ridicarea autovehiculelor oprite, staționate și
parcate ilegal/neregulamentar ori abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Salonta
Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante
şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare: Consiliul
Local al Municipiului Salonta cu sediul în Salonta, Str. Republicii nr. 1, Judeţul Bihor,
cod 415500, ţara România, telefon: +40259/373.243; +40359/409730; fax: +40359/409733,
e-mail: primsal3@gmail.com, Cod Fiscal 4593423 Atribut ﬁscal R;
Hotărârea privind stabilirea modalităţii de gestiune: Hotărârea Consiliului Local
al municipiului Salonta nr. 167/30.10.2015 privind organizarea și funcționarea serviciului
public de administrare a parcărilor aparținând domeniului public al municipiului Salonta;
Aria teritorială unde urmează a se presta/furniza serviciul/activitatea: Teritoriul
administrativ al municipiului Salonta;
Serviciul/activitatea care urmează să ﬁe prestată, detaliată pe activităţi:
Serviciului public de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiului Salonta
Ridicarea autovehiculelor oprite, staționate și parcate ilegal/neregulamentar ori abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Salonta
Durata contractului de delegare a gestiunii: 1 an
Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail ale biroului de
la care se poate solicita documentaţia de delegare, precum şi modalităţile de obţinere
a documentaţiei:
Primăria Municipiului Salonta - Serviciul de Dezvoltare Urbană, Salonta, Str. Republicii nr. 1, telefon: +40259/373.243; +40359/409730; fax: +40359/409733, e-mail: primsal3@
gmail.com,
Documentaţia privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei se pune la dispoziţia solicitanţilor contra cost ;
Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de
delegare
Preţul documentaţiei de licitație este de 2.000 lei, care se poate achita la casieria Primariei sau în contul RO57TREZ08321150250XXXXX,
Termenul limită de depunere a ofertelor, data şi ora, adresa la care se depun/transmit ofertele
Data de 05.10.2017, orele 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Salonta, Str. Republicii nr. 1,Registratura Primăriei, Camera 10 parter;
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor
Data de 05.10.2017, orele 14.00, la sediul Primăriei Municipiului Salonta, Str. Republicii nr. 1
Dacă este cazul, garanţiile solicitate
Garanţia de participare la licitaţie este 10.000 lei, care se poate depune în Contul RO39TREZ0835006XXX000030.
Durata de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data depunerii.
(638)

Colești pentru că aici, în urma
reabilitării, sediul grădiniței
arată la fel de bine, iar dotările
sunt de cea mai bună calitate.
La GPP Colești la deschiderea
noului an școlar a participat
viceprimarul orașului Vașcău,
Marius Popa. Iar ca surprizele plăcute să ﬁe complete, așa
cum aﬁrma Florin Porge, care
a avut o implicare substanțială
în realizarea acestor proiecte,
la ﬁnalul acestui an se vor demara lucrările de reabilitare și
la Grădința cu Program Normal Vașcău, unde aleșii locali
vor dori ca și această locație să
devină una la standarde europene.
 Ionel POPA

Mare sărbătoare
creştină

Cu acest prilej, un sobor de preoți va oﬁcia
Sfânta Liturghie, în cinstea Sﬁntei Cruci.
Pe parcursul celebrării, se va purta „Crucea
mulțumirii lui Dumnezeu”, care, din anul
2003, se poartă cu binecuvântarea Papei
Sfântului Ioan Paul al II-lea, a Papei Benedict
al XVI-lea și al Papei Francisc de la Vatican.
Crucea are menirea să facă ocolul continentelor lumii, precum şi a capitalelor tuturor
țărilor din lume. În România, evenimentul a
fost sărbătorit şi în Bucureşti, în data de 20
august 2017, ca și a 35 țară a lumii, crucea ﬁind
cinstită de către credincioși la liturghia celebrată de către excelența sa Mons. Ioan Robu, în
Catedrala Sfântul Iosif.
 L.I.

La Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu” din Beiuș

Emoții în prima zi de școală
După o binemeritată vacanță, luni,
11 septembrie, sunetul cristalin al
clopoțelului a răsunat din nou la Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu” din
Beiuș. Cu mic cu mare, elevii, împreună
cu părinții și bunicii, au asistat cu bucurie și emoție la festivitatea de începere
a noului an școlar 2017-2018, eveniment
care a debutat prin intonarea Imnului
Naţional al României.

A urmat o slujbă de binecuvântare oﬁciată de părintele protopop Marian Popa.
La festivitatea de deschidere au participat
primarul Petru Mlendea, precum și Florica
Liga, președinta Consiliului reprezentativ
al părinților din școală, care au transmis
câteva gânduri, la început de an, elevilor,
părinților și dascălilor.
În continuare, director, prof. Mihaela
Nemeș a transmis, pe lângă mesajul ministrului Educaţiei, Liviu Marian Pop, și
urări de succes elevilor, împliniri şcolare
şi profesionale dascălilor școlii, bucurii şi
gânduri bune tuturor celor prezenți.
Director adjunct, prof. Daniela Rada, a

anunţat apoi repartizarea elevilor pe clase.
De o deosebită atenţie s-au bucurat bobocii clasei pregătitoare, invitaţi în careu și
întâmpinați cu ﬂori de către învățătoarele:
Corina Bodin și Laura Pirtea (învățământ
step-by-step), Laura Bărcaș și Ancuța Hera
(învățământ tradițional) și Terezia Kramer
(secția maghiară).
Elevii claselor a V-a au aşteptat nerăbdători, emoţionaţi şi entuziasmaţi să facă
cunoștință cu profesorii diriginți Rodica
Hele și Crina Manda, dar și cu ceilalți dascăli care le vor îndruma pașii în școală, în
următorii ani.
Au fost amintite numele tuturor profesorilor, care, prin munca prestată, promovează binele, adevărul, încrederea,
responsabilitatea, seriozitatea, punctualitatea, toleranța, spiritul de echipă și competitivitatea.
Fie ca noul an școlar să însemne, atât
pentru elevi și părinți, cât și pentru cadrele
didactice ale școlii noastre, satisfacții, împliniri, putere de muncă și rezultate cât mai
bune, de care să ne bucurăm împreună!
 Prof. Daniela RADA

