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Pe încă trei străzi din municipiul Oradea

Lucrări de modernizare

Primăria Oradea prin Direcția
Tehică lucrează în acest moment
la modernizarea a încă trei străzi
din municipiu, respectiv strada
Lăcrămioarelor, strada Caraiman și strada Martin Andersen
Nexo - tronsonul cuprins între
strada Ciprian Porumbescu și
Podul Teodor Neș, toate aceste
lucrări urmând să ﬁe ﬁnalizate
până în luna aprilie a acestui an.

Lucrările de modernizare a străzii Lăcrămioarelor au demarat la începutul lunii octombrie 2018 și vor
ﬁ gata până la ﬁnalul acestei luni.
Lucrările sunt executate de asocierea SC Drumuri Bihor SA – lider
asociere și executant și asociatul SC
Edildrum Construct SRL – proiectant. Prețul contractului de lucrări
este de 359.024,28 lei fără TVA. Lucrările propuse în cadrul investiției
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„ Când Dumnezeu își
întoarce fața de la noi, speranța
noastrã tot în Dumnezeu este”.
FLOARE FILDAN,
GYULA CZENTYE,
ZIȚA CECILIA JOLȚAN,
MARIA SZANTO.
Sincere condoleanțe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.



Alese mulțumiri tuturor rudeniilor, prietenilor și
cunoștințelor, care au fost alături de noi cu un gând bun, un
telefon sau cu prezența lor la
imensa noastră durere pricinuită de trecerea la cele veșnice a
celei care va rămâne în suﬂetele noastre pentru totdeauna, iubita noastră mamă, soacră, bunică și străbunică
ROZALIA POPA.
Bunul Dumnezeu să o ierte, să-i dea odihnă veşnică în
Împărăția Sa cerească. Fiii Traian, Cornel și Augustin Popa,
cu familiile lor. (2188)

sunt lucrări de infrastructură și
suprastructură la partea carosabilă, trotuare și accese auto; lucrări
de canalizare pluvială și lucrări de
semnalizare rutieră. Până în acest
moment, lucrările au fost realizate
în proporție de 90%. Lucrările de
modernizare a străzii Caraiman au
demarat la sfârșitul lunii septembrie 2018 și vor ﬁ gata până la ﬁnalul acestei luni. Lucrările sunt executate de asocierea formată din SC
Asocierea General Standard Antreprenor General SRL – lider asociere
și executant și asociatul SC Centrul
de Priectare Drum Expert SRL –
proiectant. Valoarea contractului
de lucrări este de 187.767,36 lei fără
TVA. Lucrările propuse în cadrul
investiției sunt: lucrări de infrastructură și suprastructură la partea
carosabilă, trotuare și accese auto;
lucrări de canalizare pluvială; lu-



Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi, și
ne-au transmis condoleanțe, și
jerbe de ﬂori, să-l conducem pe
ultimul drum pe cel care a fost
COSTEL BELENEȘI,
fost polițist. Cu respect, familia. (9239)
„Viaţa aceasta, după cum
spune Sf. Grigore Teologul,
este un vis neastâmpărat, nălucire ce nu se poate prinde, zbor
de pasăre ce trece, corabie ce
nu lasă nici o urmă pe mare,
ﬂoare care înﬂoreşte la timp şi
la timp moare”.
Lumina pe acest pământ a
scumpei noastre mame, soacre
și bunici
FLOARE IANC
s-a stins. O ﬁință specială,
minunată, bună, frumoasă, modestă, veselă, mândră de familia ei, a plecat pentru totdeauna.
De acum încolo te vom căuta în
inimile noastre, singurul loc
de unde nu vei pleca niciodată.
Suﬂetul tău și-a găsit liniștea în
mâinile Tatălui, iar de acum vei
ﬁ în ceruri alături de cel cu care
ți-ai împărțit viața pe acest pământ și de care îți era dor, soțul
tău, tatăl și bunicul nostru,
IOAN IANC.
Iubita noastră mamă, soacră și bunică, să ai drumul lin
și somnul ușor. Îngerii să te iubească, Dumnezeu să te aibă în
pază. Ceremonia religioasă a
înmormântării va începe joi, 28
martie, ora 13.00, în satul Mihai Bravu. Fiul Florin cu soția
Geta, nepoata Gia cu soțul Robert, ﬁul Dorel cu soția Cristina, nepotul Andrei.

crări de semnalizare rutieră și amenajarea de spații verzi. Până în acest
moment lucrările au fost realizate în
proporție de 90%. Lucrările de modernizare a străzii Martin Andersen Nexo - tronsonul cuprins între
strada Ciprian Porumbescu și Podul
Teodor Neș au demarat în data de
11 februarie 2019 și urmează să ﬁe
gata până la mijlocul lunii aprilie.
Lucrările sunt executate de asocierea formată din SC Drum Asfalt
SRL– lider asociere și executant și
asociații SC Trameco SA, SC Drumuri Bihor SA și SC Proexco S.R.L.
Prețul contractului de lucrări este
de 317.127,75 lei fără TVA. Lucrările propuse în cadrul investiției sunt:
lucrări de infrastructură și suprastructură la partea carosabilă, parcări, trotuare și accese auto; lucrări
de racordare la canalizarea pluvială; lucrări de semnalizare rutieră și

amenajare de spații verzi. Până în
acest moment s-a realizat săpătura
la partea carosabilă și la trotuare,
lucrările de stabilizare cu var ﬁind
executate pe 70% din suprafața părtii carosabile, montarea bordurilor
la carosabil în procent de 50% și a
stratului de balast 10%, montarea
bordurilor la trotuare în procent
de 50% și amenajarea acceselor pe
partea stângă a străzii. În prezent
se lucrează la pregătirea platformei
drumului în vederea ﬁnalizării stabilizării cu var, la realizarea stratu-





O rugăciune, ﬂori şi
gânduri curate sunt tot ce putem să-i oferim celei care a fost
verişoara noastră
FLORICA BOLOCA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică, iar familiei mângâiere.
Fam. preot Hinsu. (2186)

Cu lacrimi, dor şi dure-

re amintim că în data de 3 aprilie 2019 se împlineşte un an de
când inima scumpei noastre
mame şi soţii
MARIA ISAI,
a încetat să mai bată. Ne lipseşti mult draga noastră mamă



şi soţie. Te vom plânge cât

A plecat în ceruri suﬂetul cuscrei mele,
FLOARE IANC.
Fie-i ţărâna uşoară şi memoria binecuvântată. Sincere
gânduri de alinare şi mângâiere familiei îndoliate. Cuscrul
Lugoși Gheorghe.



Un gând de alinare,
mângâiere suﬂetească și întreaga noastră compasiune prietenilor noștri Denisia, Marius, Marcus Szabo și întregii
familii în suferința pricinuită de pierderea mamei, soacrei
și bunicii dragii. Dumnezeu sã
o odihnească și să mângâie familia îndurerată. Romeo, Daniela și Răzvan Petca, din Florida. (9247)

comemorări



lui de balast, respectiv la ﬁnalizarea
montării bordurilor atât la carosabil, cât și la trotuar.
După ﬁnalizarea modernizării străzii Martin Andersen Nexo
și după montarea unui gard de
protecție la limita cu calea ferată din apropiere, se va pregăti un
plan de regenerare urbană a zonei.
Prin această regenerare urbană se
dorește crearea unui spațiu verde cu
arbori și alei pietonale, care să ﬁe în
beneﬁciul locuitorilor din această
zonă. 

Se împlinesc 6 luni de
la dispariţia dintre noi, a dragului nostru soţ, tată şi bunic,
ŞTEFAN SORAN.
Amintirea lui va rămâne
mereu vie în inimile noastre.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Familia. (9218)

vom trăi. Slujba de pomenire



Se împlinesc 3 ani de
când m-ai părăsit de pe acest
pământ draga mea soţie,
ILCA DEMIAN,
însă vei rămâne veşnic vie în
amintirea şi inima mea. Dumnezeu să te odihnească în pace
de-a dreapta Sa în ceruri. Parastasul de pomenire va avea
loc sâmbătă, 30 martie, la Biserica Ortodoxă din Parcul Ghioceilor, începând cu ora 9.00.
Soţul Partenie Demian. (9245)

va avea loc sâmbătă, 30 martie, ora 9.00, la Biserica ortodoxă din Parcul Ghioceilor. Nu
te vom uita niciodată. Ne rugăm la bunul Dumnezeu să-ţi
dea odihnă veşnică în Împărăţia Lui. Familia. (9250)



Au trecut 9 ani de când

a plecat de la noi cel mai bun
ﬁu, frate şi tată,
MIRCEA NEGRUŢ
şi 17 ani de la decesul tatălui,
bunicului şi soţului,



Cu aceeaşi tristeţe şi
durere în suﬂete reamintim că
s-au împlinit 3, respectiv 27 de
ani, de când dragii noştri părinţi,
GHEORGHE OANEA
şi
ELVIRA OANEA
(n. GYORKI), au plecat pe
drumul fără întoarcere. Amintirea lor va rămâne mereu vie
în inimile noastre. Dumnezeu
să le dea odihnă veşnică! Familia îndurerată. (9252)

IOAN NEGRUŢ.
Bunul Dumnezeu să le ierte
suﬂetele, odihnindu-i în Raiul
cel Sfânt, frumos, curat, luminos şi plin de verdeaţă şi ﬂori.
Familia. (2187)
Anunţurile de comemorări
şi decese se preiau:
 la ghişeul de pe Aleea Gojdu nr.
3, luni-joi între orele 8.00-18.00, vineri, între orele 08.00-16.00, duminică, între orele 12.00-16.00
 la ghişeul de pe str. Patrioţilor
nr. 2 (lângă Teatrul de stat) luni-vineri, între orele 9.00-16.00, duminică,
16.00-18.00.

