Diverse 13

Miercuri, 19 iunie 2019

LA CAPĂTUL
DRUMULUI
S.R.L.
SERVICII FUNERARE
NON-STOP!!!
str. Primăriei nr. 62,

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

www.lacapatuldrumului.ro

S

(2285)

decese

V

Împărtăşim tristeţea
colegului nostru, Sorin Ilisie, la
despărţirea de bunica dragă,
FLOAREA ILISIE.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică, iar familiei, sincere
condoleanţe. Colegii de la ziarul Crişana.

V

Cu inimile zdrobite de
durere, anunțăm încetarea din
viață a scumpului nostru soț,
tată, socru și bunic,
BRATU MARIN (CELU)
Înmormântarea va avea loc
joi, ora 13:00, la Capela Hașaș.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică. Soția Irina, cu familia
Frenț Gheorghe, Diana și Georgiana

V

Un gând de compasiune prietenului nostru, Sorin Ilisie, şi familiei, la despărţirea de
bunica sa dragă,
FLOAREA ILISIE.
Dumnezeu să o odihnească
în pace şi să mângâie familia
greu încercată. Horia Buz şi Ionel Popa.

V

„După mulţimea durerilor mele în inima mea, mângâierile Tale, vor veseli sufletul
meu.” (Ps. 93,19)
GHEORGHE VARGA,
PIROSKA JOSA,
FLORIAN GALIŞ,
GHEORGHE ROMAN.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu durere în suflete ne
despărţim de mama, soacra şi
bunica dragă,
MARIA GHEŢE.
Dumnezeu să o ierte şi să o
odihnească în pace! Înmormântarea are loc azi, 19 iunie,
la ora 13.00, din Capela Haşaş. Vasile, Adriana şi Bogdan
Stanciu. (892)

V Cu durere în suflete ne

despărţim de mama, soacra şi
bunica dragă,
MARIA GHEŢE.
Dumnezeu să o ierte şi să o
odihnească în pace! Familia
Brîndaş Dan. (893)

V

Cu profundă durere în
suflete ne luăm rămas bun de la
iubita noastră mamă şi bunică,
MARIA GHEŢE.
Dumnezeu să o ierte şi să o
odihnească în pace! Familia
Brîndaş Ioan. (894)

V

Cu durere în suflete ne
despărţim de draga noastră
cuscră,
MARIA GHEŢE,
trecută la cele veşnice. Dumnezeu s-o ierte şi să-i dea odihnă veşnică! Florica şi Adrian
Ursu. (897)

V Sincere condoleanţe fa-

miliei greu încercate, la pierderea neaşteptată a soţiei, mamei
şi bunicii lor,
ECATERINA MOŞ,
o femeie de aleasă omenie.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Iuliana Paul şi familia.
(896)

V Cu ochii în lacrimi şi

mare durere în suflete ne despărţim de dragul nostru tată şi
soţ,
ZOLTAN FURIC.
Ceremonia funerară are loc
azi, 19 iunie, ora 14.00, din Capela Orăşenească. Dumnezeu
să-l odihnească în pace! În veci
îndureraţi, soţia Maria şi fiii
Cristian şi Ciprian. (904)

V Regretăm plecarea la

cele veşnice a prietenului nostru,
ZOLTAN FURIC.
Transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu
să-l odihnească în pace! Fam.
Vrobel Gheorghe şi Elisabeta.
(895)

V Profund îndureraţi ne

despărţim de bunul nostru prieten,
ZOLI FURIC
şi suntem alături de soţia Maria cu copiii Cipri şi Cristi. Dormi în pace! Fam. Danciu. (898)

V Suntem alături de fa-

milia Furic, în aceste momente de tristeţe şi durere pricinuite de pierderea iubitului tată şi
soţ. Sincere condoleanţe! Fam.
Bărgău Ovidiu, Felicia, Petra şi
Tavi. (901)

V Gânduri de mângâiere şi

alinare pentru prietena noastră
Maria şi cei doi fii ai săi, Cristi
şi Cipri, în aceste momente grele, când se despart de cel care a
fost un bun soţ şi tată, iar pentru noi, un prieten minunat,
ZOLI FURIC.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
aşeze cu drepţii spre odihnă
veşnică! Să-i fie ţărâna uşoară
şi somnul lin. Aurelia şi Iosif
Gabor cu familia. (908)

V Un gând de mângâiere

şi alinare pentru doamna Maria, Ciprian şi Cristian, la marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a soţului şi
tatălui iubit,
ZOLTAN FURIC.
Odihnă
veşnică!
Fam.
Chindlea Dan. (913)

V

Suntem alături de doamna Maria, Ciprian şi Cristian, în
aceste momente triste când se
despart de dragul lor soţ şi tată,
ZOLTAN FURIC.
Să-i fie ţărâna uşoară! Fam.
Florian şi Florin Chindlea.
(914)

V Un gând de alinare şi

mângâiere pentru colegul nostru Dobai Viorel, în această grea încercare, pricinuită de
trecerea în veşnicie a tatălui său
drag,
ALEXANDRU DOBAI.
Suntem alături de familia îndoliată. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Sincere
condoleanţe!
Conducerea
și colectivul grupului de firme GMAB CONSULTING
S.R.L. (910)

V Suntem alături de fosta

noastră colegă, Maria Chereşi,
acum când se desparte de iubita sa mamă,
FLOAREA ILISIE.
Sincere condoleanţe! Colectivul SIF HOTELURI S.A.
(902)

V

Sincere condoleanţe şi
întreaga noastră compasiune
colegei noastre, doamna director Sanda Mercea şi familiei, la
despărţirea de draga lor mamă,
soacră şi bunică,
ELENA SOPORAN,
trecută în lumea celor drepţi.
Dumnezeu să o odihnească în
pace! Colectivul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor.
(906)

V

Suntem alături de colegul nostru, şef lucrări doctor
inginer Călin Păşcuţ, la despărţirea de socrul iubit. Colectivul
Departamentului de Silvicultură şi Inginerie Forestieră. (909)

V

Transmitem condoleanţe colegei noastre Gabriella
Hoffman, acum când o conduce pe ultimul drum pe mama
sa,
GABRIELLA KÖNYVES.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Conducerea şi colectivul
S.C. OTL S.A.

V Suntem alături de colega

noastră, Mihaela, la despărţirea
de mama sa. B.I.N. Chindlea
Ecaterina Lavinia. (915)

V

Suntem alături de fosta
noastră colegă, Mihaela, acum
când se desparte de cea mai
dragă fiinţă – MAMA. Foştii
colegi de la I.J.C. Bihor. (916)

V Împărtăşim durerea fa-

miliei, la despărţirea de fina
noastră
MARIOARA PUSCO.
Bunul Dumnezeu să o ierte
şi să o aşeze cu cei drepţi întru
Împărăţia Sa. Sincere condoleanţe întregii familii. Naşa Suzana cu familia. (917)

V

Cu adâncă compasiune
ne alăturăm durerii prietenului
nostru, Răzvan și întregii sale
familii, în aceste momente de
tristețe când își iau rămas bun
de la iubitul lor tată, soț și bunic,
prof.
CONSTANTIN PLOAE.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace și să-l așeze în Împărăția
Lui. Fam. Mugur și Manuela
Șarba, familia Raluca și Radu
Covăcescu. (2310)

Întreruperi energie electrică
Perioada:17.06.2019 –
21.06.2019
Anunțate cu 2 zile.
1. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Alesd - Punct de lucru Săcueni
21.06.2019.
09:00-17:00 loc. Valea lui Mihai:
str. Mihai Eminescu, Zrinyi Miklos,
Korosi Csoma Sandor, Octavia
Goga, Viilor, Gării, Kos Karoly,
Hunyadi Janos, Alfred Nobel, Horia
H., Brassai Samuel, George Enescu.

S.C PLASTREGEN S.R.L.

cu sediul în Oradea, str. Nojoridului, nr. 45A, Jud. Bihor, identificată prin C.U.I.
39596015, J5/1677/2018 angajează:
* 4 lucrători sortatori deşeuri reciclabile cod COR 932907
şi 1 manager achiziţii, cod COR
132448.
Selecția se face pe baza C.V.urilor depuse până la 25.06.2019.
Contact: 0744/ 85-68-07. (1353)

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul: „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA ÎN ORADEA,
propus a fi amplasat în MUN.
ORADEA, STR. IOSIF VULCAN, NR. 10-12”.
Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autorităţii competente pentru
protecţia mediului, A.P.M. Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr.
25/A, tel. 0259/444.590, fax:
0259/406.588, e-mail: office@
apmbh.anpm.ro în zilele de lunivineri, între orele 9.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia
mediului A.P.M. Bihor, Oradea,
B-dul Dacia, nr. 25/A.
(1358)
S.C. COMPANIA DE APĂ
ORADEA S.A.
îşi anunţă consumatorii că, în
ziua de joi 20.06.2019, datorită
lucrărilor de execuţie a unui nou
branşament de apă pe strada Dimitrie Anghel, lucrare executată
de către antreprenorul S.C. MINELA EXIM S.R.L., furnizarea
apei potabile se va întrerupe total, între orele 1000 şi 1600. Vor
fi afectaţi consumatorii situaţi
pe străzile: Dimitrie Anghel,
Calistrat Hogaş, Bulgarilor şi
Strugurilor.
Rugăm consumatorii să îşi
asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne
cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în
care la repunerea în funcţiune a
serviciului de alimentare cu apă
se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai
apei, vă rugăm să transmiteţi
orice sesizare la Dispeceratul
central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau
0359 – 410.203.
Conducerea S.C. COMPANIA
DE APĂ ORADEA S.A.
(1357)

