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S

decese

V

Sunt alături de colegul

meu Ureche Răzvan, în aceste
momente grele, când se despar-

V

te de cel care i-a fost tată,
Adresăm un ultim

GHEORGHE URECHE.

omagiu și sincere condoleanțe

Dumnezeu să-l odihnească în

colegului nostru, ing. Țap Adri-

pace. Un gând de alinare şi sin-

an, la despărțirea grea de cel ce

cere condoleanţe întregii fami-

i-a fost primul model în viață,

lii. Ana Pop. (1475)

cursalei de Distribuție a Energiei Electrice Oradea.

V

Suntem alături şi îm-

părtăşim

durerea

vecinului

nostru Liberţ Ioan şi a famili-

V

În aceste momente pli-

ne de durere, colectivul Sucursalei de Distribuție a Energiei
Electrice Oradea este alături de
colegul lor, ing. Țap Adrian, la
despărţirea de tatăl său. Dum-

ei sale la marea durere pricinuită de decesul dragului lor tată,
socru şi bunic. Dumnezeu să-l
odihnească în linişte şi pace.
Vecinii din str. Italiană 35, bl.
Y 2, sc. C. (1468)

nezeu să-l ierte și să-l odih-

V

nească!

Cu lacrimi în ochi şi cu

nesfârşită durere în suflet mă

V

Un sincer gând de ali-

nare, colegului nostru, ing. Țap
Adrian, la marea durere pricinuită de trecerea în neființă
a tatălui său. Dumnezeu să-l
odihnească-n pace! Sindicatul
Energeticienilor Electrica Oradea.

Un gând de mângâiere
şi alinare pentru colega noastră
Florina Carman, în aceste momente grele, când se desparte
de fratele ei drag. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Colegele de la Serviciul RUNOS al
Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă Oradea.

V

tatăl său. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Conducerea Su-

V

despart de mămica mea
CONSTANŢA (TANŢA),
care ne-a părăsit pentru a
se înălţa la Domnul şi la sora
mea iubită. Înmormântarea are
loc azi, 18 februarie 2017, ora
15.00, de la Capela Haşaş. Te

Suntem alături de colegii noştri Adrian şi Camelia
Ţap, în momentele grele prin
care trec. Colectivul CEM MT
- JT Oradea.

Sincere condoleanţe

V

Cu lacrimi în ochi ne
luăm rămas bun de la mama și
bunica noastră,
ANGELA FILIP,
care a trecut la cele veșnice.
Înmormântarea are loc azi, 18
februarie, ora 13.00, în localitatea Hăucești. Dumnezeu să te
odihnească în pace! Fiul Marcel cu soția Mirela și nepotul
Sergiu. (174)

V

Suntem alături de prietena noastră Geta Ciupa și
de fiicele sale, acum la marea
durere pricinuită de moartea
soțului
AUREL CIUPA.
Familia Voinea și familia
Dascălu. (169)

familiilor Barabas şi Kecskes,
acum la trista despărţire de soţul, tatăl, fiul şi ginerele drag,
IOAN BARABAS.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fam. Pop şi colegii din
S.C. Mival Trade S.R.L. (1462)

V

Împărtăşim adânca du-

rere din inima colegului nos-

în aceste clipe de grea încer-

GRIGORE LUNGU
de acum patru ani, când neputincioşi suportam clipa veşnicei despărţiri. Odihneşte-te
în pace. Nu te vom uita niciodată. Te vom iubi mereu toţi
cei rămaşi ai tăi. Cristina şi Tiţi
Demetriade, Pal Ioan. (1460)

V

Au trecut 40 de zile de

la decesul iubitei noastre mame
şi bunici
RAVEICA LAZA,
din Budureasa. Noi, copiii
ei şi nepoţii, îi vom comemora
veşnic amintirea şi ne vom ruga

fiica Viorica, cu Florin, fiul Do-

comemorări
Cu adâncă durere în

rin cu Mioara din Spania şi nepoţii Claudiu, Călin şi Denis.
(1334)

V

suflete anunţăm trecerea la cele
veşnice a dragei noastre bunici

V

CONSTANŢA PARASCA,
în vârstă de 86 ani. Înmor-

Se împlinesc 6 ani de

când a plecat de lângă noi cel
Un gând, o lacrimă, o

mai bun soț și tată,

floare în amintirea bunului şi

mântarea are loc azi, 18 februa-

iubitului nostru soţ şi tată

GHEORGHE IGNA.
Cu aceeași durere în sufle-

rie, ora 15.00, de la Capela Ha-

BARBU ŞTEFĂNESCU.

te, anunțăm că în data de 19 fe-

şaş. Dumnezeu s-o odihnească

Parastasul va avea loc dumi-

bruarie 2017 va avea loc slujba

în pace. Nepoţii Bianca, San-

nică, 19 februarie, ora 12.00, la

de pomenire la Biserica Sfântul

dra, Tina, Mario şi ginerele

Biserica „Înălţarea Domnului”,

Florin.

de pe str. Izvorului. Dormi în

Duh Mângâietorul din Ioșia.
Soția Maria și fiica Iulia. (173)

pace suflet drag. Nu te vom uita

V

Suntem alături de nora

care pricinuite de plecarea în

noastră Bianca şi familia Flori-

veșnicie a dragului şi iubitului

an Serac, la marea durere prici-

său tată,

nuită de trecerea la cele veşnice

GHEORGHE URECHE.

nate,

cat la ceruri. Veşnic îndureraţi

tru Ureche Răzvan şi suntem
alături de întreaga sa familie

şi tristă amintire a clipelor din

V

Au trecut 6 ani de când
s-a rupt dintre noi cel mai tânăr
vlăstar
GHEORGHE
IGNA (ALIN),
harnic, blând, cuminte şi iubit de toţi care l-au cunoscut.
„Supărată sunt în viaţă
Dar nu şi pe Dumnezeu
Du-mă Doamne Isuse
La fiuţul meu în cer
Că mi-e tare dor de el”.
ALIN
tu ai rămas viu în inimile noastre. Odihnă veşnică fiuţul meu şi fratele nostru drag şi
scump. Mama Maria, fraţii Sorin şi Andrei, cumnata Mariana
şi nepoţica Alesia, pe veci îndureraţi şi îndoliaţi. (1451)

pentru sufletul ei bun care a ur-

voi iubi mereu. Dumnezeu să te

V

Pios omagiu, dureroasă

jurul sicriului tău dragă cum-

odihnească. Fiica. (1472)

V

V

a mult iubitei bunici şi soacre

Dumnezeu să-l odihneas-

CONSTANŢA PARASCA.

că în pace. Sincere condolean-

Sincere condoleanţe familiei

ţe. Conducerea și colectivul fir-

îndoliate. Dumnezeu să o ierte

mei S.C. G.M.A.B. Consulting

şi să o odihnească în pace. Fam.

S.R.L. (1474)

Bica Constantin şi Nicoleta.

V

Se împlinesc 6 săptămâni de când fiul şi fratele nostru drag
CĂLIN-SANDU
GHERDAN,
a plecat pe ultimul drum, lăsând în urmă o mamă şi două
surori îndurerate. Te vom plânge mereu şi nu te vom uita niciodată. Mama Eugenia, sora Simona, sora Voichiţa, cumnatul
Stelian, nepoţii Gabriel şi Marius. (1444)

niciodată.

Florica,

Teodora,

Raluca şi familiile lor. (1459)

V

Mămica noastră dragă,

ești mereu prezentă în inimi-

V

le noastre chiar dacă azi, 18 feS-au scurs 7 ani de la

trecerea la cele veșnice a iubitului nostru frate, cumnat și
unchi
DAN BUTARU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fratele Fănică cu familia,
sora Zoe cu familia. (170)

bruarie, se împlinesc 19 ani de
când ai plecat fulgerător dintre
noi. Dumnezeu să te odihnească în liniște și pace, alături de
ILIE
și
IONEL.
Iulia, Mucenic și Nicolae
Chirilov, cu familiile lor. (162)

