Diverse 13

Luni, 7 octombrie 2019
Titular S.C. VICTEMA
CONS S.R.L. prin HORGA
EMANUELA cu sediul în
jud. BIHOR, mun. ORADEA,
pe strada CONSTANTIN I.
NOTTARA, nr. 34, bl. C4, ap.
6, anunță publicul interesat
asupra declanșării etapei de
încadrare cf. HG 1076/2004
(actualizat) privind procedura
evaluării de mediu pentru planuri și programe, în vederea
obținerii avizului de mediu
pentru P.U.Z. DE URBANIZARE PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII VICTEMA CONS S.R.L. PRIN
CONSTRUIRE HALĂ DE
PRODUCȚIE ȘI ACHIZIȚIE
DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE MODERNE ECO
- EFICIENTE, amplasat în
județul BIHOR, mun. ORADEA, str. PETRU MAIOR, nr.
cad. 200713, C.F. nr. 200713.
Prima versiune a planului poate
fi consultată la sediul - A.P.M.
Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr.
25/A din data 04.10.2019 între
orele 9.00-14.00. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și sugestii, până în data
de 21.10.2019, la A.P.M. Bihor,
Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, email office@apmbh.anpm.ro, în
zilele de luni–vineri, între orele
9.00-14.00.
(1611)



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
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decese

V

„Şi va şterge Dumne-

zeu toată lacrima din ochii lor

V

Un gând de compasiune şi mângâiere dragilor noştri nepoţi şi naşi: Viorica, Adi,
Andrei şi Adrian, acum când
se despart de iubita lor mamă,
soacră şi bunică
VIORICA MURG.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihna veşnică. Familiile Marc
Ioan şi Luncan Lucian. (456)

V

Suntem alături de dr.
Scridon Gheorghe, acum când
îl conduce pe drumul fără întoarcere pe fratele drag. Colectivul Farmaciei din cadrul Spitalului Clinic „Avram Iancu”.
(451)

V

Suntem alături de familiile Ignat în aceste momente nespus de grele când se despart pentru totdeauna de iubita
lor mamă şi bunică
VETURIA BELE.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Familiile Mihai Mohan,
Aurel Mohan şi Liana Mohan

V

Un ultim omagiu prietenului şi vecinului
IOAN OROS,
iar soţiei Teodora, fiicei Alina, ginerelui şi nepoţilor le
transmitem sincere condoleanţe. Odihnă binecuvântată la
dreapta Tatălui Ceresc. Fam.
Derer Ferenc, Liliana şi Tisa.
(452)

şi moarte nu va mai fi”. (Apoc.
21,4)
LIANA-ADELINA VRABIE,
SANDOR DUNA,
ISTVAN CSATLOS,
MARIA TIURBE,
MARCU-TITU CĂLINA,
IULIANA IANCĂU,

V

Sincere condoleanţe
soţiei Teodora, vecina noastră,
şi familiei îndoliate la trecerea
în eternitate a dragului soţ
IOAN OROS.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Fam. Weinberger Ema
şi Ivan. (453)

FLOARE MALIŢA,
LAJOS SZEKRENYES,
JOZSEF RACZ,
DOREL-IOAN POP.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Suntem alături de
doamna Oros Teodora în aceste momente grele pricinuite de
pierderea soțului ei drag,
IOAN OROS.
Sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Colegii și vecinii din Asociația
Teiul. (2483)

V

Un pios omagiu şi un
gând de veşnică aducere aminte pentru cel care a fost un bun
vecin şi un om de mare omenie,
trecut la cele veşnice,
IOAN OROS.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică în Împărăţia Sa,
iar celor rămaşi compasiune şi
sincere condoleanțe să treacă
peste marea durere. Traian Pătroc. (458)

V

Un ultim omagiu şi rămas bun celui care a fost un bun
vecin,
IOAN OROS.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace. Sincere
condoleanțe familiei îndoliate. Fam. Indrie Viorica şi Elena. (468)

V

Suntem alături de colegul nostru Duna Sandor acum,
când îl conduce pe drumul fără
întoarcere pe tatăl său
SANDOR DUNA senior.
Sincere condoleanțe. Colectivul Direcției de Evidență a Persoanelor Bihor.

V

Un ultim omagiu celei
care a fost
DOINA BELE.
Odihneşte-te în pace! Familia Bele Sorin. (457)

V

După o lungă şi grea
suferinţă a trecut la cele veşnice bunul şi iubitul nostru frate
şi cumnat,
prof. univ.
IOAN MIHĂILĂ.
Te vom păstra veşnic în inimile noastre. Dumnezeu săţi odihnească sufletul în pace.
Sora Ana şi cumnatul Pavel.
(463)

V

Cu adâncă tristeţe şi
durere în suflet ne despărţim
de fratele, cumnatul şi unchiul
nostru drag,
prof. univ.
IOAN MIHĂILĂ.
Te vom păstra mereu în inimile noastre. Fratele Ştefan,
cumnata Nicoleta şi nepoata
Andreea. (464)

V

Întreaga noastră compasiune şi sincere condoleanţe
familiei la trecerea în lumea celor drepţi a celui care ne-a fost
unchi
prof. univ.
IOAN MIHĂILĂ.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Nepoţii Chiş Lucian şi
Gliga Paula cu familiile. (462)

V

Un ultim omagiu şi un
rămas bun plin de recunoştinţă
celui care a fost
profesor doctor inginer
IOAN MIHĂILĂ.
Sincere condoleanţe familiei îndurerate! Dumnezeu să-l
odihnească în linişte şi pace.
Familia Stănăşel. (465)

V

Aducem un gând pios
și lacrimi de durere celui care
ne-a fost mentor și încreștinător
prof. dr. ing.
IOAN MIHĂILĂ.
Transmitem
sincere
condoleanțe familiei îndurerate. Fam. Groza Ioan, Timișoara.

V

Pios omagiu şi recunoştinţă distinsului
prof. dr. ing.
IOAN MIHĂILĂ.
Ne rugăm la Dumnezeu să
primească sufletul lui bun în
Patria Cerească. Întregii familii sincere condoleanțe. Fam.
Mihai-Dan Groza. (466)

V

Transmitem sincere
condoleanțe familiei Mihăilă la
despărțirea de cel care a fost
prof. dr. ing.
IOAN MIHĂILĂ,
plecat spre cele veșnice.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fam. Mănețoiu Dumitru
și Florica.

V

În aceste momente dureroase, suntem alături de Voichiţa, Mircea cu familia şi Bogdan, la pierderea iubitului lor
soţ, tată şi bunic,
prof. univ. dr. ing.
IOAN MIHĂILĂ.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace, iar familia s-o mângâie. Fam. Tripe-Vidican. (470)

V

Trecerea la cele veşnice a bunului şi vrednicului credincios al bisericii noastre
prof. univ. dr.
IOAN MIHĂILĂ
ne-a întristat profund. Rugăm pe milostivul Dumnezeu
să-i aşeze sufletul acolo unde
nu este durere, nici întristare,
nici suspin, iar familiei să-i dea
mângâiere. Preoţii, consiliul şi
comitetul parohial şi enoriaşii
Parohiei Oradea Tei.

V

V

Cu adâncă durere în
inimă şi nespusă triseţe în suflet mă despart de draga mea
LUCREŢIA PANTEA.
Dumnezeu să te odihnească
în pace. Nu te voi uita niciodată. Pia.

V

În aceste clipe grele,
suntem alături de fostul nostru
coleg, Pantea Vasile, în marea
durere pricinuită de trecerea în
nefiinţă a soţiei dragi,
LUCREŢIA PANTEA.
Sincere condoleanţe. Fam.
Secan Vasile.

Un ultim omagiu celui
care a fost
prof. univ. dr. ing.
IOAN MIHĂILĂ.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace. Colegii din Departamentul de Inginerie Industrială. (460)

Regretăm trecerea în
eternitate a distinsului
prof. dr. ing.
IOAN MIHĂILĂ,
un om de o calitate profesională şi morală deosebită. Suntem alături de familia îndurerată. Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Fam. Traian Buidoş.
(461)

V

Suntem alături de fosta noastră colegă, Victoria Mihăilă, la despărțirea de soțul
ei, plecat dintre noi. Dumnezeu să-l primească în împărăția
cerurilor. Colegii de la Grupul
Școlar M.I.U.

V

comemorări

V

Cu amintiri şi dor comemorăm azi 19 ani de când a
trecut în nefiinţă dragul nostru
soţ, tată, bunic şi socru,
GHEORGHE TRIF.
Veşnic vei rămâne în sufletele noastre! Soţia Sofia, copiii Mariana, Dorin şi nepotul
Rareş. (455)

