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Vineri, 13 octombrie 2017

V

decese

V

Cu sufletul plin de durere ne luăm rămas bun de la
scumpa noastră soră
DOINA MITRAN.
Nu te vom uita niciodată.
Sora Ana cu familia.

V

Cu inimile îndurerate
ne luăm rămas bun de la sora
noastră dragă
DOINA MITRAN.
Nu te vom uita niciodată.
Sora Valeria cu familia.

V

Cu nemărginită durere
în suflet ne luăm rămas bun de
la sora noastră dragă,
DOINA MITRAN.
Te vom păstra mereu în sufletele noastre. Sora Mărioara cu familia din Oradea și din
Italia.

V

Împărtășesc durerea
familiei Mitran în aceste momente grele când se despart de
soția, mama și bunica lor dragă
DOINA MITRAN.
Nu te vom uita niciodată.
Verișoara Mariana cu familia.

V

Cu derere în suflet
anunțăm trecerea în neființă a
celui care ne-a fost soț, tată și
bunic,
IOAN RUS.
Înmormântarea va avea loc
în sat Cordău, sâmbătă, 14 octombrie, ora 13.00, de la Capelă. Odihnește-te în pace! Familia Simuţ.

comemorări

V

Duioase amintiri și
recunoștință retrăim acum,
la împlinirea a 3 ani de la
despărțirea de dragul nostru
tată, bunic, străbunic,
NICOLAE VASILE.
Bunul Dumnezeu să-l aibă
în pază veșnică. Slujba de pomenire va avea loc sâmbătă,
14 octombrie 2017, ora 9.00, la
Bisericuța din Nufărul. Fiicele Angela și Lucica, cu familiile. (850)

V

Timpul nu poate șterge
amintirile și dorul nestins
acum, când se împlinesc 3 ani
de când ne-a părăsit iubitul nostru soț, tată, bunic și frate,
ing. PICU GELU
STELIAN PAUL.
Nu te vom uita niciodată! Parastasul de pomenire va avea
loc la Biserica Sfinții Apostoli
Petru și Pavel (Ioșia), sâmbătă,
14 octombrie, ora 12.00. Familia. (863)

Companie

V

Cu amintiri şi dor nestins comemorăm trecerea la
cele veşnice, în urmă cu 16 ani,
a dragului nostru fiu, frate şi
unchi
MARIUSPAUL FLORIN POP.
Va rămâne veşnic în inimile noastre. Tatăl Vasile, fratele
Sorin, nepoata Andra şi cumnata Codruţa Pop. (7414)

V

O comemorăm cu plecăciune şi recunoştinţă pe draga noastră soţie, mamă, bunică
FLOARE-ANA POP
de care ne-am despărţit în
urmă cu 3 ani, delicată şi discretă, puternică şi prezenţă
vie în inimile noastre. Mulţumim celor care îşi vor aminti
de ea cu o floare sau o lumânare aprinsă. Soţul Vasile, fiul Sorin, nepoata Andra şi nora Codruţa Pop. (7413)

V

Amintiri dragi şi pios
omagiu de recunoştinţă şi dragoste la împlinirea celor 3 ani
de la plecarea în stele, a dragului meu tată,
PETRU SECARA,
a trăit 87 ani. Dumnezeu să-l
odihnească în pace! Mulţumiri
celor care-i vor dărui o clipă de
aducere aminte. Parastasul de
pomenire va avea loc sâmbătă,
14 octombrie, la Biserica “Izvorul Tămăduirii”. Fiica Felicia cu familia.

V

Aducem un pios omagiu
de dragoste, recunoştinţă şi neuitare la împlinirea a 8 ani de la
plecarea spre eternitate a dragului nostru soţ, tată, socru şi
bunic
IONEL BRÎNDUŞ.
Dumnezeu să-i dea odihna
binemeritată alături de iubitul
lui nepot
BOGDAN-OCTAVIAN.
Dumnezeu să-i ierte şi să le
vegheze somnul şi odihna în
Împărăţia Sa. Nu vă vom uita
niciodată. Cu durere în suflet,
familia. (7373)

În ziua de 17 octombrie
2017 se împlinesc patru ani de
când a părăsit această lume pământeană un suflet nobil, plin
de dragoste, credinţă şi dăruire,
iubita noastră soţie, mamă, bunică şi străbunică
ECATERINA VERZEA,
lăsând un gol imens în inimile noastre. Slujba de pomenire
va avea loc sâmbătă, 14 octombrie 2017, ora 9.00, la Biserica
Albastră din str. Traian Lalescu. Familia îndurerată. (7374)

V

Se împlinesc 7 ani, la 15
octombrie, de când naşul nostru
SIMION GHITAŞ
s-a mutat în altă lume mai
bună, alături de părinţi, de
SIMONA
şi camarazi de arme. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Finul Cheregi Ioan cu soţia Livia
şi fiicele Laura şi Dorina cu soţul. (7405)

V

S-a scurs 1 an de la trecerea în nefiinţă a iubitei noastre surori şi mătuşi
ANA MILIAN.
Amintirea ei este şi va rămâne veşnic vie în sufletele noastre. Dumnezeu să o odihnească
în pace. Parastasul de pomenire va avea loc sâmbătă, 14 octombrie, ora 10.30, la Biserica Ortodoxă din Nufărul, preot
Pintea. Sora Florica, nepoatele Mariana şi Dana cu familiile. (7406)

V

Amintim celor care l-au
cunoscut, apreciat şi iubit că se
împlinesc cinci ani de la plecarea în veşnicie a iubitului nostru frate, cumnat şi unchi
ŞTEFAN TORJOC.
Prezent în amintirile, gândurile şi rugăciunile noastre, îi
aşezăm florile recunoştinţei pe
tristul său mormânt, rugândul pe bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică în Împărăţia Sa.
Mulţumim celor care îi vor păstra o clipă de aducere aminte.
Familia. (7407)

V

S-au scurs 7 ani de când
a plecat dintre noi soţul, tatăl,
socrul şi bunicul
ALEXANDRU
MÂNECUŢĂ.
Slujba de pomenire va avea
loc duminică, 15 octombrie,
ora 12.00, la Biserica cu Lună.
Familia. (7433)

angajează

zugrav - finisor,
salariu atractiv.
Informaţii la tel. 0722/3260-91, între orele 8.00 – 18.00.
(730)

S.C. CESAL S.A.

angajează:

CONTROLOR
CALITATE.

Constituie avantaj cunoştinte
de limba engleză.
Informaţii la telefon 0259/4528-45, sau pe mail:office@cesal.
ro
(740)

COMCAS LJ 2000 SPRL,

cu sediul în Satu Mare, str. Ioan
Slavici, nr. 13, jud. Satu Mare,
având CUI RO 20570987, numită administrator judiciar al SC
MITCRIS SRL, CUI 14876818,
J5/895/2002 cu sediu social în mun.
Oradea, str. Henrik Ibsen, nr. 63/C,
jud. Bihor, NOTIFICĂ tuturor persoanelor interesate, următoarele:
Prin Sentinţa nr. 846/F/20.09.2017,
pronunţată de Tribunalul Bihor, în
dosarul 8320/111/2013, s-a dispus
începerea procedurii generale a
insolvenței împotriva debitoarei SC
MITCRIS SRL, stabilindu-se următoarele: Termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor asupra averii debitorului
este 06.11.2017; Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor
este 16.11.2017; Termenul pentru
întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 29.11.2017.
Prima Adunare a creditorilor va
avea loc la sediul administratorului
judiciar din Satu Mare, str. I. Slavici, nr. 13, la data de 23.11.2017,
ora 14:00, având ca ordine de zi: 1.
- prezentarea situaţiei debitorului;
2. - desemnarea Comitetului creditorilor; 3. - confirmarea administratorului/lichidatorului judiciar și
stabilirea onorariului acestuia; 4.diverse.
(741)

Anunţurile de comemorări
şi decese se preiau:
r la ghişeul de pe Aleea
Gojdu nr. 3, luni-vineri
între orele 8.00-18.00, duminică, între orele 12.0016.00

r la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 4 (lângă Teatrul

de

stat)

luni-vineri, între orele 9.0018.00, duminică, 16.00-18.00

RECLAMA
NOTIFICARE PRIVIND
DESCHIDEREA PROCEDURII DE INSOLVENŢĂ

Subscrisa Data Solve IPURL,
având sediul în Oradea, Șoseaua
Borșului, nr. 16A, jud. Bihor,
CIF38120764, nr. înregistrare
UNPIR RFO II- 0905, desemnată administrator judiciar al S.C.
BERAG S.R.L., în dosarul nr.
6038/111/2017, aflat pe rolul Tribunalului Bihor,
ANUNȚĂ
Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului al S.C.
BERAG S.R.L., cu sediul social
în Oradea, str. Matei Corvin, nr.
178 B, jud. Bihor, având CUI RO
17345560, număr de înregistrare
la Registrul Comerțului J05/565
/2005, prin Sentința nr.321/F/2017
pronunţată în şedinţa camerei de
consiliu din data de 28.09.2017.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este
13.11.2017.
În temeiul art. 114 din Legea
privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a
creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi
privind creanţa/creanţele pe care le
deţineţi împotriva debitorului.
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc în
data de 5.12.2017, ora 13.00, la adresa din Oradea, șos Borșului, nr. 16A
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze
şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul
preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea 85/
2014.
(739)

PRIMĂRIA COMUNEI
CĂRPINET

organizează concurs e recrutare pentru ocuparea funcției
publice de execuție vacante de
consilier juridic, clasa I, grad
profesional debutant, compartimentul juridic.
Concursul se va desfășura
astfel:
- proba scrisă în data de
21.11.2017, ora 10.00;
- data și ora probei de interviu
se vor afișa odată cu rezultatele
la proba scrisă.
Condiții de participare:
- studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în specialitatea Drept.
Candidații care doresc să
participe la concurs trebuie să
depună la sediul Primăriei Comunei Cărpinet, în termen de
20 de zile de la data publicării
anunțului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, un
dosar care să cuprindă:
1) Formularul de înscriere;
2) Copia actului de identitate;
3) Copiile diplomelor de studii;
4) Cazierul judiciar;
5) Adeverință care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
6) Declarație pe proprie răspundere că nu a desfășurat
activități de poliție politică;
Formularul de înscriere este
pus la dispoziția candidaților
prin secretarul comisiei de concurs, la sediul Primăriei Comunei Cărpinet. Actele incluse în
dosarul de concurs se prezintă
în copii legalizate sau xerocopii
însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către
secretarul comisiei de concurs.
Informații suplimentare se
pot obține de la sediul Primăriei Comunei Cărpinet, telefon
0259/35-36-03.
(725)

