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S

decese

V Cu adâncă durere în suflet și nespusă tristețe în inimă anunțăm trecerea
în veșnicie a mult iubitei noastre mame
și bunici
FLOARE AMARANDEI-DĂNILĂ,
la vârsta de 85 de ani. Înmormântarea
va avea loc vineri, 23 decembrie 2016,
ora 14.00, la Capela Frențiu. Dumnezeu
să o odihnească în pace! Familia îndurerată.

V Cu sufletele îndurerate ne luăm
rămas bun de la mătuşa noastră
FLOARE AMARANDEI DĂNILĂ.
Bunul Dumnezeu să-i aşeze sufletul
între aleşii Săi! Nepoata Viorica Miroescu cu familia. (3522)

V Suntem alături de familiile Stanca şi Radu, la marea durere pricinuită de
pierderea mamei, bunicii, străbunicii şi
soacrei
FLOARE AMARANDEI DĂNILĂ.
Dumnezeu să o odihnească în pace.
Fam. Stanca. (3529)

V La ceas de cumpănă, transmitem un gând sincer de mângâiere colegelor noastre Florentina Radu şi Valentina
Stanca, în aceste clipe grele când se despart de draga lor mamă
FLOARE AMARANDEI-DǍNILǍ.
Sincere condoleanţe familiei îndoliate,
iar celei plecate către eternitate, Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Membrii şi
salariaţii Baroului Bihor. (3543)

V În aceste momente de grea încercare, sunt alături de prietenele mele,
Tina şi Jeana, la dureroasa despărţire de
iubita lor mamă,
FLOARE AMARANDEI-DǍNILǍ,

V Suntem alături de voi, Jeana şi

V La ceas de grea încercare şi dure-

V Suntem alături de colega noastră,

Roxi, la pierderea celei care a fost mamă

re sufletească transmitem un gând de ali-

Căprar Viorica, la marea durere pricinu-

şi bunică

nare şi mângâiere colegului nostru Că-

ită de trecerea în nefiinţă a soţului drag.

prar Ciprian, acum când se desparte de

Sincere condoleanţe din partea Biroului

scumpul său tată. Transmitem sincere

Resurse Umane şi Secretariatul Sp. Cli-

condoleanţe întregii familii. Dumnezeu

nic de Urgenţă „Avram Iancu” Oradea.

să-l odihnească în pace. Colectivul Pri-

(3540)

FLOARE AMARANDEI DĂNILĂ.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.
Sincere condoleanţe din partea familiei
Barna. (3464)

V Suntem alături de Corina, Cristi şi Nelu, la marea durere pricinuită de

măriei Comunei Sînmartin şi Consiliul
Local Sînmartin. (3524)

V Suntem alături de întreaga fami-

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

MONICA ANDRONESI.

cercare, când moartea nemiloasă l-a luat

Sincere condoleanţe familiei. Fam. Con-

Dumnezeu să o odihnească în pace.

dintre cei dragi ai săi, pe soţul şi tatăl

stantin Oancea. (3537)

Sincere condoleanţe. Fam. Demian.

lor drag. Mângâiere celor rămaşi, iar ce-

(3527)

lui plecat odihnă veşnică. Familia Popuş.
(3530)

V Cu regrete şi durere în suflete ne
despărţim de buna noastră cuscră

V Suntem alături de voi, Viorica,

MARIA MONICA ANDRONESI.

grele ale despărţirii de cel care v-a fost

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în

Dumnezeu să o odihnească în linişte şi

soţ şi tată, iar nouă un bun şi devotat pri-

pace. Înmormântarea va avea loc vineri,

pace. Sincere condoleanţe familiei mult

eten, alături de care am trăit bucurii-

23 decembrie 2016, ora 12.00, în locali-

întristate. Cu multă compasiune, Vasile,

le şi greutăţile vieţii mai bine de 35 de

tatea Şumugiu, de la nr. 225. Fiul Dolea,

Viorica, Florin şi Alex Dacin. (3526)

ani. Ne-am bucurat împreună de împli-

nora Floriţa şi nepoata Adriana cu fami-

niri şi ne-am întristat împreună în clipe-

lia. (3549)

V În aceste momente pline de dure-

le mai puţin frumoase ale vieţii. Ai fost

re suntem alături de finul nostru, Cristi-

meni pe care puteam conta, în orice îm-

an Andronesi cu familia, la despărţirea

prejurare. Ai plecat mult prea devreme.

de mama, soacra şi bunica lor,

Te vom păstra mereu în sufletele noas-

MONICA ANDRONESI.
Dormi în pace, suflet blând! Fam. Călin Frater. (3452)

V Cu suflete împietrite de durere şi
cu ochii plini de lacrimi anunţăm trece-

pentru noi unul dintre acei puţini oa-

tre. Rămas bun,
NELU CĂPRAR.
Ghiţă, Ileana, Cosmin, Loredana şi
Nicu Pop. (3532)

V Cu gânduri de alinare şi compasiune adresăm sincere condoleanţe cole-

rea în nefiinţă a celui care a fost cel mai

gei noastre, Viorica Căprar, la dureroasa

bun şi iubitor soţ şi tată,

despărţire de cel care i-a fost soţ,

lt. col. (r.) IOAN TRAIAN CĂPRAR.

IOAN CĂPRAR.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihneas-

Dumnezeu să-l odihnească. Persona-

că în pace. Privegherea are loc azi, 22

lul Farmaciei Spitalului „Avram Iancu”

decembrie 2016, ora 17.00, din Cape-

Oradea. (3538)

la Municipală, Cimitirul Municipal. În-

tre, Căprar Viorica, la marea durere pri-

Pleşcuţa, jud. Arad. Soţia Viorica şi fiii

cinuită de decesul soţului drag. Dum-

FLOARE AMARANDEI-DǍNILǍ.

IOAN MARINĂU,
în vârstă de 93 de ani, rugându-ne la

decembrie 2016, ora 13.00, în localitatea

mamă iubitoare,

tată, socru, bunic şi străbunic

Cipri şi Adi Căprar, în aceste momente

Dumnezeu să o odihnească în pace! Co-

Jeana, prin pierderea celei care le-a fost

V Cu sufletele îndurerate anunţăm
trecerea în nefiinţă a celui care ne-a fost

căreia îi aduc un ultim şi pios omagiu.

de clipele de durere încercate de Tina şi

SILVIA BĂLĂIAN.

lie Căprar, în aceste momente de grea în-

V Sincere condoleanţe colegei noas-

V Transmit un sincer regret faţă

eternitate a celei care a fost,

moartea mamei şi surorii lor dragi

mormântarea va avea loc în data de 23

rina Domocoş. (3544)

V Un pios omagiu la trecerea în

Adrian şi Ciprian. (3542)

V Transmitem sincere condoleanţe
şi întreaga noastră compasiune colegului nostru Căprar Ciprian, în aceste mo-

nezeu să-i dea odihnă veşnică! Mariana
Selegean şi Nela Demian. (3539)

V Sincere condoleanţe colegei noas-

V În aceste momente de grea încercare ne luăm rămas bun de la cel care
ne-a fost tată, socru, bunic şi străbunic
IOAN MARINĂU,
în vârstă de 93 de ani, din Şumugiu.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Fiica Maria Brânzaş cu soţul Florinel şi nepoţii Anca şi Andrei cu familiile. (3550)

V Suntem alături de voi, Dolea Marinău şi Maria Brânzaş, în aceste momente grele pricinuite de pierderea tatălui drag. Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Familia Petricău, din Sânmartin.
(3551)

V Lacrimi de durere şi amintirea
celei care a fost verişoara noastră dragă,
DOINA PETRIŞOR,
născută în satul Oşand.
DOINA
noastră, plecarea ta, mult prea repede
ne doare cumplit, ai lăsat un gol imens
în sufletele noastre răvăşite. O să-ţi simţim lipsa mereu. Suntem alături de fiica

tre, Căprar Viorica, acum când se des-

ta, Dana, pentru că „atunci când mama

parte de soţul drag. Dumnezeu să-l odih-

pleacă şi te lasă, pustie-i, Doamne, orice

Dumnezeu să îi ofere pacea veşnică!

mente de tristeţe şi durere acum, când

nească în pace. Conducerea Spitalului

casă”. Dumnezeu să-ţi primească sufle-

Florica Cristea, împreună cu familia.

se desparte de tatăl său drag. Colectivul

Clinic de Urgenţă „Avram Iancu” Ora-

tul tău bun în Împărăţia Cerului. Florica

(3545)

S.P.A.S. Sînmartin. (3523)

dea. (3541)

şi Rodica cu familiile îndurerate. (3547)

