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Încălzirea la iarnă

Topul tarifelor din marile orașe
urmare din pagina 1
... Centrul de Dezvoltare Regională SRL
Gheorgheni – funcționează pe gaze naturale, biomasă și rumeguș.
Topul tarifelor pentru energia termică facturată populației este continuat de
orașele în care prețul este situat imediat sub
plafonul de 300 de lei/gigacaloria. Sfântu
Gheorghe, reședința județului Covasna, are
un tarif de 298,5 lei/Gcal, furnizorul local
ﬁind Urban-Locato SRL. Sfântu Gheorghe
este urmat de Lehliu Gară (294,6 lei/Gcal,
furnizor DGCL Lehliu Gară), Oradea (292
de lei/Gcal, Termoﬁcare Oradea SA), Horezu (285 de lei/Gcal, Sacomet SA), Arad
(266,5 lei/Gcal, furnizor CET Hidrocarburi
SA), Sibiu (265,3 lei/Gcal, Urbana SA), Iași
(256,4 lei/Gcal, Veolia Energie), Focșani
(255 de lei/Gcal, Enet SA), Timișoara (244
de lei/Gcal, Colterm), Râmnicu Vâlcea

S

decese



S-a dus pe drumul fără
întoarcere mult prea devreme...
Pentru toată osteneala şi bunătatea îţi datorăm neuitarea
tanti LENUŢA OLAR.
Fam. Siriteanu Liana, Tică şi
Alina. (7918)



Ne îndurerează nespus
vestea surprinzătoare şi neaşteptată a trecerii în neﬁinţă a
celei care a fost draga mea naşă
de botez,
LENUŢA OLAR.
Împărtăşim durerea familiei şi a tuturor celor care i-au
fost alături. Sincere condoleanţe. Dumnezeu s-o primească
şi s-o odihnească în Împărăţia
Lui. Emil Ciora şi soţia Viorica. (7919)



Suntem alături de vecinul nostru, la pierderea prematură a soţiei sale
LENUŢA OLAR.
Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Familia Petruşan.
(7928)



Un gând de alinare familiei îndoliate, la despărţirea de scumpa lor soţie, mamă,
soacră şi bunică,
LENUŢA OLAR.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Familia Ghiran. (7929)

(228,4 lei/Gcal, CET Govora) și Ploiești
(191,1 lei/Gcal, Veolia Energie). Tarife mai
mici, sub 180 de lei/Gcal, au mai fost facturate în orașele Bacău (Thermoenergy
Group), Botoșani (Modern Calor), Suceava (Thermonet) și Galați (Calorgal). Cele
mai mici tarife din țară se regăsesc, potrivit ANRE, în orașele Cernavodă (88,1 lei/
Gcal), Beiuș (96,3 lei/Gcal - centrala furnizorului local Transgex SA funcționează
pe bază de energie geotermală) și Năvodari
(100 de lei/Gcal, centrala furnizorului local,
Uzina Termoelectrică Midia, funcționează
pe păcură și gaze combinate de raﬁnare).
Și la București se regăsește unul dintre cele
mai mici tarife facturate populației (164 lei/
Gcal, RADET), însă în condițiile în care
costul de furnizare aprobat anul trecut este
de 342,9 lei/Gcal, iar în 2017 autoritățile locale au solicitat un aviz de majorare a aces-



Suntem alături de Bungău Stela, la marea durere pricinuită de decesul mamei sale,
LENUŢA OLAR.
Dumnezeu s-o odihnească în pace! Condoleanţe întregii familii. Foştii colegi de birou. (7936)



Un ultim omagiu bunului camarad care a fost
col. (rz.) TEODOR BIRĂU.
Sincere condoleanţe familiei
îndurerate. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace.
Fam. col. (rz.) Popa Dan Felician. (7913)



tui tarif.
Potrivit ANRE, la nivel național sunt
racordate la termoﬁcarea centralizată 1,24
milioane de apartamente situate în 60 de
localități, inclusiv Municipiul București.
„Prețurile de furnizare a energiei termice
(care includ prețurile de producere în centrale de cogenerare sau de producere separată, de transport și de distribuție, după
caz), cu două excepții (Tulcea și Vlăhița) nu
s-au modiﬁcat până în acest moment față
de cele de la 31 decembrie 2016. Există în
prezent solicitări de ajustare de tarife de la
mai mulți operatori (printre care și RADET
București), solicitări care se aﬂă în analiza
consiliilor locale, respectiv ANRE pentru
avizare. Consiliile locale vor decide asupra acestor solicitări și asupra prețurilor
de facturare la populație prin acordarea de
subvenții, având în vedere și prevederile

Întreaga noastră com-

pasiune şi condoleanţe familiei Mircea Cotrău, la trecerea la
cele veşnice a mamei. Din partea familiei Claudiu Pop. (7930)



Un gând de alinare şi

sincere condoleanţe familiei
Mircea Cotrău, în aceste momente grele pricinuite de pierderea mamei Din partea familiei Alexandru Pop. (7931)



Cu respect şi com-

pasiune ne exprimăm regre-



Suntem alături de
doamna Valeria şi de întreaga
sa familie, la pierderea dragului
lor soţ, tată, bunic şi străbunic,
col. (r) TEODOR BIRĂU.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fam. ing. Ţarcă Ioan.
(7917)



Împărtăşim durerea
colegei noastre Anamaria Ţirban, la decesul socrului său iubit. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Comisia metodică a învăţătoarelor şi colegii de la Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu”. (7922)



Gânduri pline de compasiune familiei Victor, Anamaria şi Andrei Ţirban, la trecerea la cele veşnice a tatălui,
socrului şi bunicului drag.
Dumnezeu să-l aşeze în loc luminat. Cornelia Vesea şi familia. (7923)

Legii nr. 196/2016”, a mai transmis ANRE.


tele familiei Mircea Cotrău,
pentru pierderea suferită de trecerea în neﬁinţă a mamei. Din
partea colegilor Centrului Comercial „Crişul”. (7932)

comemorări



Au trecut 23 de ani de

când ne-a părăsit pe veci scumpa noastră ﬁică şi soră într-un
tragic accident,
ELENA FILIP,
din Mierlău.



Te-ai stins puţin câte
puţin sub privirile noastre neputincioase plecând prea devreme din această lume. Te-am
iubit mult, dar te-am pierdut
pentru totdeauna. Azi când se
împlinesc 6 luni de când ai plecat la ceruri dorul de tine ne încearcă tot mai greu. Pentru dragostea cu care ne-ai înconjurat
îţi păstrăm veşnică neuitarea.
Dumnezeu să te odihnească
în pace scumpa noastră soţie,
mamă, soacră şi bunică,
SILVIA SELEGEAN.
Recunoştinţă profundă celor care împreună cu noi, îi
vom păstra o clipă de aducere
aminte la parastasul de pomenire care va avea loc duminică,
29 octombrie 2017, ora 12.00, la
Biserica Jandarmeriei. În veci
nemângâiaţi, soţul Nicu Aurel,
ﬁul Mircea Stelian, nora Camelia Ancuţa şi iubitul tău nepot
Petru Ştefan. (7886)



Se împlinesc 7 ani de
când scumpa soţie, mamă şi bunică,
VIORICA POPA,
născută în Tulca, a trecut în
neﬁinţă. O să te iubim întotdeauna deoarece te purtăm în
suﬂete lângă amintirile frumoase care nu se uită niciodată. Al tău soţ Ghiţă împreună
cu copiii Călin, Monica şi nepotul Cătălin. (7903)

Anunţurile de
comemorări şi decese se
preiau:
 la ghişeul de pe Aleea
Gojdu nr. 3, luni-vineri între
orele 8.00-18.00, duminică, între orele 12.00-16.00

N-am vrut să pleci
de lângă noi
Să treci în neﬁinţă
Am vrea să vii iar înapoi
Dar nu e cu putinţă.
Bunul Dumnezeu să te aşeze
cu îngerii în Împărăţia Sa. Părinţii, surorile, fraţii, cumnaţii,
în veci te vor plânge. (7912)



Se împlinesc 21 de ani
de când a trecut în neﬁinţă
VIORICA PENTEA,
o bună soţie şi mamă. Dumnezeu să-i odihnească suﬂetul în pace. Familia îndurerată. (7496)

 la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 4 (lângă
Teatrul de stat) lunivineri,

între

9.00-18.00,

orele

dumini-

că, 16.00-18.00

