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Pompierii militari bihoreni avertizează:

Atenție la scăldat!

Întrucât, în weekendul prelungit care urmează, mulți cetățeni
vor desfășura activități recreative speciﬁce sezonului, pompierii militari bihoreni adresează
rugămintea de a preîntâmpina
evenimentele ce se pot solda cu
pierderi de vieţi omeneşti, prin
respectarea următoarelor măsuri de prevenire a situaţiilor de
urgenţă.
Astfel, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă Bihor vă recomandă: scăldaţi-vă doar în
locuri special amenajate pentru
înot şi respectaţi avertizările privind interzicerea scăldatului; nu
vă aventuraţi în apă când sunteţi
în stare de ebrietate, seara târziu
sau pe timp de noapte; nu intraţi
în apa rece înﬁerbântaţi, după ce
aţi stat foarte mult timp la soare;
nu săriţi de pe platforme, poduri
sau alte construcţii, aceste acte de
teribilism putând avea consecinţe
grave; nu lăsaţi niciodată copiii
nesupravegheaţi în apă sau în proximitatea apei, nici măcar în piscinele achiziţionate special pentru
cei mici ori în cadă. Urmăriţi continuu comportarea copiilor în apă,
întrucât cei mici sunt imprevizibili: ei trebuie să se scalde numai
sub controlul părinţilor sau altor
persoane mature, chiar dacă ştiu
să înoate. Echipamentele speciale
pentru siguranţa înotului (colac
de salvare, aripioare gonﬂabile,
1. Primăria Municipiului Oradea cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii
nr. 1, organizează licitaţie publică
deschisă cu strigare pentru închirierea spațiului cu destinația de bufet
de incintă cu servicii de catering,
situat la demisolul clădirii Primăriei
municipiului Oradea din P-ța. Unirii nr. 1 - având o suprafață utilă de
400,50 mp
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 31.05.2018 21.06.2018 ora 9.00 se vor depune
la Primăria Municipiului Oradea,
Sala Ghişeelor, la ghişeul nr. 1 sau
la ghișeul nr. 2, documentele de caliﬁcare de către potenţialii ofertanţi,
conform caietului de sarcini pus la
dispoziţie de către organizatorul
procedurii;
- şedinţa de deschidere a ofertelor
va avea loc la data de 21.06.2018
ora 10.00 şi strigarea va avea loc
la data de 21.06.2018 ora 12.00, în
prezenţa comisiei de licitație şi a reprezentanţilor ofertanţilor.
Documentele de caliﬁcare necesare pentru participarea la licitaţie
se gasesc pe site-ul www.oradea.ro,
secțiunea Licitații.
(367)

tuburi gonﬂabile etc.) nu sunt în
totalitate eﬁciente, de aceea vor ﬁ
utilizate de către copii sub atenta
supraveghere a unui adult. Împrejmuirea piscinei personale cu un
gard poate preveni accidente nedorite în rândul minorilor. Purtarea
vestelor de salvare de către copii
este o metoda eﬁcientă de prevenire a unor astfel de accidente. Explicaţi-le adolescenţilor pericolul
la care se expun scăldându-se în
locuri neamenajate (râuri, lacuri,
canale de irigaţii sau alte cursuri
de apă unde malurile sunt abrupte,
curenţii sunt foarte puternici, albiile nămoloase sau pline de plante
ori în locurile în care s-au produs
anterior incidente: barajul de la Tileagd, canalul colector de la Boiu,
apele Crişului Repede, Crişului
Negru, respectiv Lacul Sântion),
iar în cazul ieşirilor acestora „la
scăldat” cu prietenii, stabiliţi de
comun acord o periodicitate şi o
modalitate de contact. Intervenţia
de urgenţă în cazul asistării la un
accident de înot este crucială pentru salvarea unei vieţi, iar semnele
care vă indică iminenţa înecului
sunt: aplecarea capului pe spate;
gura deschisă în încercarea de a
inhala aer; capul ţinut în apă, cu
gura la nivelul apei; lipsa emiterii
de sunete; hiperventilaţie şi gâfâială; ochii sticloşi, incapabili să se
concentreze; păr peste frunte sau
ochi; lovirea involuntară a suprafeţei apei cu braţele. 

Primăria Municipiului
Oradea

organizează licitaţie publică
deschisă cu strigare - SESIUNEA IV
Organizatorul:
Primăria Municipiului Oradea, cu sediul în mun. Oradea
- 410100, P-ţa. Unirii, nr. 1, jud.
Bihor, telefon: tel:0259/437.000
int.223,
0259/408412;
fax:
0259/436.276, E-mail: primarie@oradea.ro.
Obiectul:
Atribuire locuri pe domeniul
public pentru amplasare de terase sezoniere în Piaţa Unirii mun. Oradea.
Data limită de depunere a
ofertelor: 13 iunie 2018, ora
09:00.
Preţul de pornire a licitaţiei
este de:
0,93 lei / mp / zi - pentru oricare amplasament ce face obiectul licitaţiei.
Informaţiile şi Documentaţia de atribuire le găsiţi accesând
ﬁşierele ataşate pe site-ul www.
oradea.ro, secţiunea Licitaţii.
(364)

1. Primăria Municipiului Oradea

cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii nr. 1,
organizează licitaţie publică deschisă cu ofertă în plic închis pentru
închirierea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în
imobilul din Oradea, str. Primăriei,
nr. 30.
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 31.05.2018 19.06.2018 ora 9.00 se vor depune la
Primăria Municipiului Oradea, Sala
Ghişeelor, la ghişeul nr. 2, documentele de caliﬁcare de către potenţialii
ofertanţi, conform caietului de sarcini pus la dispoziţie de către organizatorul procedurii;
- şedinţa de deschidere a ofertelor
va avea loc la data de 19.06.2018 ora
12.00, în prezenţa comisiei de licitație şi a reprezentanţilor ofertanţilor.
2. Primăria Municipiului Oradea cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii
nr.1, organizează licitaţie publică
deschisă cu ofertă în plic închis pentru închirierea unui spaţiu cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă
situat în imobilul din Oradea, Piața 1
Decembrie, nr. 14, ap. 28-etaj I.
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 31.05.2018 20.06.2018 ora 9.00 se vor depune la
Primăria Municipiului Oradea, Sala
Ghişeelor, la ghişeul nr. 2, documentele de caliﬁcare de către potenţialii
ofertanţi, conform caietului de sarcini pus la dispoziţie de către organizatorul procedurii;
- şedinţa de deschidere a ofertelor
va avea loc la data de 20.06.2018 ora
12.00, în prezenţa comisiei de licitație şi a reprezentanţilor ofertanţilor.
3. Primăria Municipiului Oradea cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii
nr.1, organizează licitaţie publică
deschisă cu ofertă în plic închis pentru închirierea unui spaţiu cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă
situat în imobilul din Oradea, Piața 1
Decembrie, nr. 14, ap.7-parter.
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 31.05.2018 20.06.2018 ora 9.00 se vor depune la
Primăria Municipiului Oradea, Sala
Ghişeelor, la ghişeul nr.2, documentele de caliﬁcare de către potenţialii
ofertanţi, conform caietului de sarcini pus la dispoziţie de către organizatorul procedurii;
- şedinţa de deschidere a ofertelor
va avea loc la data de 20.06.2018 ora
13.00, în prezenţa comisiei de licitație şi a reprezentanţilor ofertanţilor.
Documentele de caliﬁcare necesare pentru participarea la licitaţie
se gasesc pe site-ul www.oradea.ro,
secțiunea Licitații.
(365)

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. 2, de luni până joi, între
orele 9.00-18.00, vineri 9.0013.00 şi duminica, între orele
16.00-18.00.

comemorări



Au trecut 11 ani de
când ai plecat pe un drum fără
întoarcere, lăsând în urma ta lacrimi și durere în inimile noastre, draga noastră soție, mamă
și bunică
EVA GAȘPAR.
Nu te vom uita niciodată și
vei rămâne veșnic în amintirea
noastră așa surâzătoare, bună
și iubitoare. Dumnezeu să te
odihnească în Împărăția Lui. În
veci nemângâiați, soțul Nicolae, copiii Eli și Nicu, cu familiile. (1426)



Azi, 31 mai 2018 se împlinesc 11 ani de când cea mai
iubitoare soţie şi mamă dulce,
învăţătoarea
FLORICA CIGHIR,
născută ROTAR, nu mai este
printre cei vii. Bunul Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică,
să-i aşeze suﬂetul ei bun şi îndurător unde drepţii se odihnesc, în loc luminos, cu verdeaţă şi ﬂori multe, ﬂori pe care
le-a iubit foarte mult. Dormi în
pace, suﬂet bun! O vom plânge
şi pomeni în rugăciunile noastre. Soţul Ionel Cighir, ﬁicele Rodica, cu soţul Daniel, Lucia cu soţul Cosmin, nepotul
Răzvan cu soţia Andreea şi cei
doi strănepoţi Adrian şi Ianis.
(3402)



Aceeaşi tristeţe şi durere în suﬂet o resimţim şi la
un an de când iubita noastră
mamă, bunică şi străbunică,
IULIANA TANC
(BĂBUCA)
a plecat la cele veşnice. Chipul său blând, bunătatea, dragostea pe care ne-a dăruit-o o
vom păstra în amintirile noastre. Bunul Dumnezeu să ﬁe alături de suﬂetul său în lungul
drum al veşniciei. Parastasul va
avea loc în 3 iunie la Biserica
din Cefa. Familia. (3400)



Păstrându-i neștearsă amintirea, aducem un pios
omagiu de prețuire, dragoste și
neuitare, la împlinirea a 4 ani
de la trecerea la cele veșnice a
dragului nostru
GHEORGHE BUTUC.
Pentru bunătatea, dragostea
și afecțiunea pe care ni le-ai dăruit în timpul vieții, îți datorăm respectul nostru și veșnică recunoștință. Dumnezeu să-i
dea liniște și odihnă binemeritată. Cumnata Florița și nepoții
Marioara și Mitică cu familiile. (1442)



Se împlinesc 6 luni de
la trecerea la cele veşnice a celei care a fost
ANA OROS.
Comemorarea va avea loc
sâmbătă, 2 iunie, ora 10.30, la
Biserica „Sf. Mucenic Sebastian”. Fiul Oros Gheorghe. (3414)



În urmă cu 2 ani ne-a
părăsit pentru totdeauna dragul
nostru soţ, tată, socru şi bunic,
TEODOR CRĂCIUN.
Ne amintim cu dor de chipul
lui luminos, de vorba înţeleaptă şi de dragostea cu care ne-a
înconjurat pe toţi. Pentru tot ce
a făcut pentru noi, îi mulţumim
şi îl rugăm pe bunul Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică în Împărăţia Sa. În veci nemângâiaţi,
soţia Florica, ﬁul Tavi, nora
Maria şi nepotul Ionuţ. (3404)



Acum 9 ani mi se părea că lumea mea se prăbuşeşte odată cu plecarea părinţilor
mei într-o altă dimensiune şi
totuşi ştiam că trebuie să merg
mai departe, să ﬁu tare şi îndârjită ca să răzbesc fără ei. Viaţa
ne copleşeşte zi de zi dar mereu i-am avut în gând şi mereu m-am bazat pe sprijinul lor.
Totdeauna vor rămâne un model pentru mine şi le voi păstra
o adâncă recunoştinţă. Îi invit
pe cei care i-au preţuit şi iubit
pe
VIOREL MOISA
şi
MARIA MOISA,
la parastasul de pomenire
care va avea loc sâmbătă, 2 iunie 2018, ora 10.30, la Biserica cu Lună. Fiica Felicia Munteanu cu familia. (3405)

