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LA CAPĂTUL
DRUMULUI
S.R.L.
SERVICII FUNERARE
NON-STOP!!!

rel Moţiu, la pierderea tatălui
TEODOR MOŢIU.
Sincere condoleanţe! Fam.

tel. 0259/41-07-70
0766/52-00-46

S

Suntem alături de Do-

său drag,

str. Primăriei nr. 62,

www.lacapatuldrumului.ro

V

Ghiţă şi Cornelia Lazăr. (6327)

V

miliei prietenului nostru, Dorel
Moţiu, în aceste momente grele
bunului lor tată şi bunic

rugile noastre şi-l rugăm pe
bunul Dumnezeu să vă dăruiască odihnă veşnică”.
ALEXANDRU VENŢEL,
ISTVAN RAUSCHEL,
ATTILA CSEH.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non-

TEODOR MOŢIU.

simte prof. Dorel Moţiu, la cea-

în aceste momente grele pri-

soţia Cristina, de Ana şi Tudor,

sul despărţirii de tatăl drag.

cinuite de trecerea în eternita-

Sincere

te a mamei dragi. Anca Oros.

la decesul cumnatului meu,
TEODOR MOŢIU,

Gânduri de alinare se

Suntem alături de voi, Florica, Dorel şi Cristina, în aceste momente de tristeţe şi grea
suferinţă, iar bunul Dumnezeu să vă dea putere să treceţi
peste această mare durere sufletească. Îl vom păstra mereu
în amintirea noastră, rugândul pe preabunul Dumnezeu să-i
aşeze sufletul printre aleşii Săi.

nata Nica Borza cu familia, din

turi de fam. jurist Dorel Moţiu,

Salonta. (6350)

în aceste clipe de grea încerca-

V

Un ultim omagiu celui

TEODOR MOŢIU

familia, la marea durere prici-

să-i mângâie. Rodica şi Liviu

nuită de trecerea în nefiinţă a

Oprean. (6351)

V

Suntem cu gândul şi cu

Împărăţia Sa! Sincere condo-

Florica, Dorel, Cristina, Ana şi

leanţe din partea fam. Tulvan

Tudor, la ceas de grea încercare, la despărţirea de bunul lor
soţ, tată, socru şi bunic,
TEODOR MOŢIU.

miliei Moţiu Dorel, la trecerea

Dumnezeu să-l odihnească

la cele veşnice a tatălui, socru-

în pace şi linişte! Luminiţa şi

lui şi bunicului lor mult iubit.

Radu Oprean. (6352)

Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Horia şi Stela Ardelean.
(6347)

V

V

Un gând de despărţi-

Suntem alături de Do-

TEODOR MOŢIU,

aceste clipe grele când se des-

Florica şi copii, în aceste zile

part de dragul lor tată, socru şi
bunic

nefiinţă a soţului drag
TEODOR MOŢIU,
din Talpoş. Popa Elena din
Tulca,

împreună

cu

soţul.

(6322)

TEODOR MOŢIU.
Dumnezeu să-l odihnească

V

Suntem alături de fami-

fiinţă a unchiului drag
TEODOR MOŢIU.

cumpănă, pricinuite de trecerea
la cele veşnice a tatălui drag,

gii de la Facultatea de Drept.
(6364)

pline de tristeţe şi durere. Sincere condoleanţe! Viorel Şumălan. (6353)

V

În aceste clipe grele

suntem alături de tanti Florica, Dorel, Cristina, Ana şi Tudor, la marea durere pricinuită
de trecerea la cele veşnice a soţului, tatălui şi bunicului drag,
TEODOR MOŢIU.

viu Morar. (6370)

V

Cu nemărginită durere

deplângem trecerea în nefiinţă
a iubitei mătuşi
VETA,
soţie şi mamă model, exemplu de bunătate, ataşament şi

întregii familii! Fam. Dumitru

nezeu s-o odihnească în pace,

V

Sincere condoleanţe,

V

ral (rez.) Popa Liviu, în marea
durere pricinuită de trecerea în
nefiinţă a scumpei sale mame.
Dumnezeu să-i dea odihna veşnică. Sincere condoleanţe întregii familii din partea familiei
Gheţe Dănuţ şi Doina şi familiei Şerfezeu Nicolae şi Rodi-

V

Suntem alături de dom-

nul general (r.) Popa Liviu, la
marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a mamei
dragi,
ELISABETA POPA.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
s-o ierte şi s-o odihnească în
Împărăţia Sa veşnică! Filiala
Bihor a Asociaţiei Naţionale a
Retragere din Ministerul Afacerilor Interne. (6361)

V

Suntem alături de fa-

milia prietenului nostru, Liviu,
acum când îşi iau rămas bun de
la iubita lor mamă, soacră şi bunică,

părţirea de un om deosebit, cel

rius, Liviu şi Neluţu, să vă aju-

care a fost

te s-o pomeniţi veşnic. Nelu şi

anţe! Dumnezeu să îi dea odih-

Viorica Botău, dragii ei nepoţi.

nă veşnică! Fam. Lucian Rotar

(6320)

şi Agathe cu fiicele Ecaterina şi

TEODOR MOŢIU.

Moţiu şi familia dânsului, la

a trăit, în lumea celor buni şi

trecerea în veşnicie a dragului

drepţi, lăsându-ne în inimi

Dumnezeu să-l odihnească

În aceste clipe grele,

suntem alături de familia gene-

iar pe voi unchiu Vişu, Ma-

S-a retras liniştit, aşa cum

TEODOR MOŢIU

Tarţa Nicolaie. (6330)

Un pios omagiu la des-

pasiune pentru domnul Dorel

lor tată, socru şi bunic,

leanţe. Familiile Blaga Vasile şi

Cadrelor Militare în Rezervă şi

sacrificiu faţă de familie. Dum-

Popa. (6348)

odihnă veşnică. Sincere condo-

ca. (6333)

în pace. Sincere condoleanţe

alese gânduri de alinare şi com-

lia îndurerată, la trecerea în ne-

Moţiu, în aceste momente de

re lui

ţă, Carmen, Marius. (6321)

durere pricinuită de trecerea în

legul şi prietenul nostru, Dorel

pace! Bogdan, Sergiu, Ica şi Li-

un gând de mângâiere pentru

şi cumnata noastră, la marea

Suntem alături de co-

Dumnezeu să-l odihnească în

rel, Cristina, Ana şi Tudor, în

Suntem alături de sora

V

dragă. Dumnezeu să-i dea

V

Sincere condoleanţe! Cole-

sufletul alături de dragii noştri

Împărtăşim durerea fa-

(6360)

TEODOR MOŢIU.

odihnă veşnică şi somn lin în

V

Suntem alături de fami-

Liviu, la despărţirea de mama

în pace, iar pe cei dragi ai lui

Ioan şi Rodica. (6371)

V

flet de părinte şi suntem ală-

Sincere condoleanţe! Vali, Ghi-

V

Împărtăşim regretul

ţa, odihneşte-te în pace! Cum-

tru, Moţiu Dorel şi Cristina cu

Bunul Dumnezeu să-i dea

TEODOR MOŢIU.

V

(6319)

lia domnului general (r.) Popa

Dumnezeu să-l odihnească

TEODOR MOŢIU.

tată, socru şi bunic,

prof. Chereji Ioan. (6359)

trecerii în eternitate a unui su-

îndreaptă către prietenul nos-

minunat şi bunic drag,

veşnice a celui mai iubit soţ,

Fam.

chemat la El sus în ceruri. Băci-

care a fost

celui care a fost tată cu suflet

am primit vestea trecerii la cele

l-a iubit mai mult ca noi şi l-a

condoleanţe!

Donca Gheorghe şi Mărioara.

V

Sunt alături de familia

Florica şi nepotului Dorel cu

în pace! Dorel, Dan, Mircea şi
Răzvan Tifor. (6329)

V

domnului chestor Popa Liviu,

re. Sincere condoleanţe! Fam.

S.R.L.

Cu profundă tristeţe

Suntem martori nepu-

Dumnezeu să-l odihnească

Stop „La Capătul Drumului”

V

V

tincioşi ai durerii pe care o re-

din Talpoş, pe care Domnul
Ne alăturăm durerii fa-

ale trecerii în lumea drepţilor a
„Vă vom pomeni în

Cu ochii plini de la-

crimi, mă alătur surorii mele

(2285)

decese

V

V

amintiri dragi. Dumnezeu să-l
odihnească în pace! Toată compasiunea noastră pentru Dorel

ELISABETA POPA.
Transmitem sincere condole-

Andrada. (6367)

V

Suntem alături de dom-

nul chestor Popa Liviu, la ma-

V

Suntem alături de co-

rea durere pricinuită de pier-

lega noastră Rodica Duma,

derea mamei dragi. Sincere

la marea durere pricinuită de

Nepoţii Popa Gelu şi Popa

în pace! Dorina Buidoş, Lenu-

Liviu, împreună cu familiile.

ţa Ilea şi Dana Olcean cu fami-

şi Cristina cu întreaga familie.

condoleanţe. Fam. Adi şi Nico-

moartea mamei sale. Colectivul

(6323)

liile. (6349)

Fam. Cornel Gârba. (6365)

leta Sotoc. (6318)

PC Rural Oradea. (6328)

