Diverse 13

Miercuri, 12 iunie 2019

Motorină furată din tir V
Un bărbat bănuit că ar fi sustras combustibil din rezervorul
unui autotren a fost identificat
de polițiștii din Valea lui Mihai,
care au recuperat şi prejudiciul.
Polițiștii din cadrul Poliției
Orașului Valea lui Mihai au fost
sesizați, luni, de un bărbat de 27
de ani, din Valea lui Mihai că în
noaptea de 9 spre 10 iunie a.c., în
intervalul orar 24.00 - 06.00, persoane necunoscute i-au sustras 70
de litri de motorină din rezervorul
unui autotren pe care îl lăsase par-

cat pe strada Bocskai Istvan din
Valea lui Mihai, provocându-i un
prejudiciu estimat la 420 de lei.
În urma cercetărilor efectuate,
polițiștii au identificat cu operativitate persoana bănuită de comiterea faptei ca fiind un bărbat de 26
de ani, din Valea lui Mihai.
Prejudiciul a fost recuperat integral.
Polițiștii din cadrul Poliției
Orașului Valea lui Mihai continuă cercetările pentru documentarea întregii eventuale activități
infracționale a celui în cauză. n
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Cu ochii plini de lacrimi și sufletele sfâșiate de durere anunțăm trecerea la cele
veșnice a dragului nostru soț,
tată, socru și bunic
IOAN POPA,
din Beiuş. Dumnezeu să-l
odihnească în Împărăția Lui în
liniște și pace, iar noi la mormântul trist și rece o să-i punem o floare, o să-i aprindem
o lumânare și vom rosti o rugăciune, păstrându-l în sufletele noastre veșnic. Înmormântarea va avea loc joi, 13 iunie, ora
13,00, în Beiuș. Nu te vom uita
niciodată. Familia veșnic îndurerată. (830)

ISTVAN STOIAN,
ERZSEBET BENEDEK,
PETRU DAROCZI,
TEODOR LASCU.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.
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îngerilor. Nu te voi uita niciodată draga mea
FLOARE CHIFOR.
Înmormântarea are loc azi,
12 iunie, ora 13.00, de la Capela
din Nojorid. Fiica ta Nuţa. (810)
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Acum, la ceas de mare
cumpănă, mă alătur durerii familiei, la decesul nașului meu,
IOAN POPA,
din Beiuș. A fost un om de o
aleasă omenie și probitate morală deosebită, fiind sprijinul
meu în încercările vieții. Dumnezeu să-ți dea odihnă veșnică.
Nu te voi uita niciodată! Fina
văd. Tina Rogojan. (831)
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Odihnă veşnică! Sincerele
noastre condoleanţe. Mătuşa
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Căpâlna. (832)
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joi, 13 iunie 2019, ora 13.00, de
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Sincere condoleanţe familiei
îndoliate. Conducerea și colectivul firmei S.C. Euroam Industries S.R.L.
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MIRCEA DUCA.

la capela din localitatea Hotar.
Soţia Ana, copiii Dorina şi Dorel, ginerele Nelu, nora Monica,
nepoata Adela cu soţul Marius,
nepoţii Alexandru şi Maria,
strănepotul Adelin. (824)
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rea cuscrei noastre Ana, acum
când se desparte de soţul ei
DUMITRU SIMUŢ.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Cuscrii Ioan şi Mina, din
Tinca. (825)

Bumb Ovidiu, familia Dragoş
Dan, familia Cobzaru Lucica.
(822)
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re şi cu sufletele îndoliate comemorăm un an, de când a plecat dintre noi, pe drumul fără
întoarcere, dragul nostru soţ,
tată, socru şi bunic drag,
AUREL CIONCA,
lăsăndu-ne veşnica amintire
a lui, în vieţile noastre. Dumnezeu să îl odihnească în pace!
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economic Plastor.
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Amintiri şi clipe de ne-

uitat, lacrimi, durere şi un dor
nemărginit este tot ce ne-a rămas de când în urmă cu 7 ani

nostru,
MIRCEA DUCA

V
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mama, mama-soacră, bunica,
Suntem alături de

noastră compasiune în aceste

doamna Pintea Ana, în ma-
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sincere

Familia Vid Aurel şi Gabriela.

Szekely și familia. (2301)

condoleanțe.

Emilia

prof. ANA COTUNA.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
s-o ierte şi s-o odihnească în
pace. Recunoştinţă celor care
îi vor dărui un moment de aducere aminte. Familia îndurerată. (821)

