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SERVICII FUNERARE NON-STOP!!!

V

LA CAPĂTUL DRUMULUI S.R.L.

Transmitem sincere condoleanţe familiei Groza
în aceste dureroase momente.
Echipa Barschet Star.

str. PRIMĂRIEI, nr. 62

 Telefonaţi-ne şi GRATUIT vă trimitem MEDIC CONSTATATOR al decesului, zi-noapte;
 Sicrie atât la preţuri accesibile cât şi ultraluxoase;
 Transport intern şi internaţional cu MERCEDES special frigorific;
 Spălat, îmbrăcat, îmbălsămat, cosmetizare;
 Comenzi coroane, cozonaci, pacheţele;
 Preluăm anunţuri de deces pentru ziare (inclusiv sâmbătă şi duminica);
 Comenzi masă pomană.
INCINERĂRI.

GRATUIT: Rezolvarea completă a ajutorului de înmormântare de la Casa Judeţeană de Pensii,
ajutor CARPO, pensii de urmaş, pensii militare, etc.
ÎNCHIRIEM CAPAC FRIGORIFIC.
Plata după primirea ajutorului!
Informaţii la tel. 0259/41-07-70, 0766/52-00-46
www.lacapatuldrumului.ro
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V

(558)

În aceste momente pli-

ne de durere ne rămân în suflet
amintiri presărate de dragoste
şi dăruire a celui care a fost

V

„Pământ avar,
Aşa puţin avem din tine noi
Mereu grăbit
Ne ceri puţinul înapoi”.
dr. EMERIC MADAS,
ing. IOSIF MATE,
MARIA CSABAI,
ADALBERT FARKAS.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu durere nesfârşită
anunţ cu regret trecerea la cele
veşnice a iubitului meu soţ
DORIN (DINU)
PETRUŢIU.
Dumnezeu să-ţi dea odihnă veşnică! Te voi iubi mereu.
Înmormântarea are loc azi, 30
martie 2017, ora 13.00, în localitatea Dumbrăviţa de Codru
de la nr. 61. Mihaela Petruţiu.
(2565)

V

Cuvintele nu pot cuprinde durerea rămasă în sufletele noastre la despărţirea de
fiul nostru drag
DORIN PETRUŢIU.
Rugăm pe bunul Dumnezeu să-l primească în Împărăţia Lui. Dormi în pace suflet
drag. Părinţii Ioan şi Elisabeta. (2608)

V

La ceas de grea încercare şi durere sufletească, suntem alături de voi Ioana, Ionel
şi Sorin, acum când vă despărţiţi de draga voastră mamă şi
soacră
FLOARE HERŢEG,
din Lugaşu de Sus. Bunul
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică şi s-o aşeze cu cei drepţi în
Împărăţia Sa. Verişoara Maria
cu soţul Gavril şi nepoata Lavinia cu familia. (2610)

DINU PETRUŢIU.
A plecat lăsând în urmă tristeţe şi durere. Fie ca bunul
Dumnezeu să vă poată alina
durerea şi să-i odihnească sufletul în pace. Cati şi Nelu Pantea. (2588)

V

Ne este greu să găsim

V

Suntem alături de familia Groza la dureroasa despărţire de tatăl, socrul şi bunicul drag. Sincere condoleanţe.
Fam. Motoc. (2586)

V

Cu inimile zdrobite de
durere anunţăm încetarea din
viaţă a dragului nostru soţ, tată,
bunic,
ing. IOSIF-ALEXANDRU
MATE
fost director la Sinteza, după
o scurtă dar grea suferinţă.
Amintirea sa rămâne veşnic în
inimile noastre. Înmormântarea va avea loc vineri, 31 martie, ora 15.00, de la Capela Steinberger. Familia îndurerată,
soţia Eva, fiul Iosif şi fiica Diana, nepoţii Erik, Alessandra,
Patrik şi Marc, nora Katalin şi
ginerele Adrian.

cuvintele potrivite acum când
am aflat că
DINU PETRUŢIU,
un suflet plin de bunătate şi
dragoste s-a ridicat la cer, departe de cei dragi, dar mai
aproape de Dumnezeu. Bunul
Dumnezeu să-i dăruiască pace,
linişte şi odihnă veşnică în Îm-

V

Cu adâncă tristeţe, ne
luăm rămas bun de la vecinul
nostru din blocul A5,
IOSIF-ALEXANDRU
MATE.
Odihnească-se în pace. Condoleanţe familiei. Asociaţia de
proprietari nr. 36 Cetate. (2601)

părăţia Sa, iar familiei îndurerate să-i dea mângâiere. Fam.
Madar Adrian şi Adina. (2589)

V

Ne-a părăsit mult prea

devreme bunul prieten şi coleg
de încredere
DORIN PETRUŢIU.
Suntem alături de soţia sa
Mihaela, părinţii, soacra, cumnaţii, nepoţii şi naşii lui. Nimic nu poate alina suferinţa şi
tristeţea prin care trec ei acum.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Morariu Cătălin şi familia. (2600)

V

Gânduri creştineşti de

îmbărbătare familiei Neaga,
din Drăgeşti, acum când a trecut la cele veşnice soţul, tatăl şi
bunicul drag
FLORIAN NEAGA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Liviu şi Felicia cu familiile. (2607)

V

Omagiu și recunoștință
celui care a fost unul dintre pionierii industriei chimice orădene,
ing. MATE IOSIF
ALEXANDRU
la trecerea la cele veșnice.
Colectivul SC SINTEZA SA.

V

Ne exprimăm regretul
şi durerea la trecerea în nefiinţă
a fostului nostru director
ing. MATE IOSIF
ALEXANDRU
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Condoleanţe familiei îndurerate. Foștii colegi de la SC
PIGMENȚI SA.

V

Pios omagiu în memoria celui care a fost un om deosebit,
ing. MATE
IOSIF ALEXANDRU
Familiei sincere condoleanţe. Dumnezeu să-i dea odihna binecuvântată. Fam Marian
Iliescu.

INFORMARE
Această informare este efectuată de COMUNA SÎNTANDREI (str. Principală, nr. 452,
telefon: 0259/46-89-50), ce
intenționează sa solicite de la
ADMINISTRAȚIA
BAZINLĂ DE APĂ CRIȘURI aviz de
gospodărire a apelor pentru realizarea lucrării „COMPLETĂRI
ȘI EXTINDERI REȚELE DE
APĂ-CANAL, CU BRANȘA-

MENTE ȘI RACORDURI, ÎN
COMUNA SÎNTANDREI, JUDEȚUL BIHOR”, amplasate în
Comuna Sîntandrei. Această investiție este nouă.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de
gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa
menționată anterior.
(259)

Consiliul de administraţie al
LEMNUL S.C.M. ORADEA,
cu sediul în Oradea, str. Războieni nr. 83, cu nr. de înregistrare
C05/59/2005, la O.R.C. convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a membrilor cooperatori, pentru data de 14.04.2017, ora 11.00,
cu următoarea ORDINE DE ZI:
1.Prezentarea, dezbaterea şi
aprobarea Raportului de Administraţie pentru anul 2016,
2.Prezentarea, dezbaterea şi
aprobarea situaţiei financiare
pentru anul 2016,
3. Prezentarea, dezbaterea şi
aprobarea Programului de activitate tehnico-economică pentru
anul 2017,
4.Alegerea preşedintelui,
5.Raportul cenzorilor,

V

Cu adâncă durere în
suflet anunţ încetarea din viaţă
a soţului meu
SOFRONE GRĂDINARU,
în vârstă de 77 ani. Înmormântarea va avea loc vineri,
31 martie 2017, ora 13.00, de la
Capela Haşaş. Te voi iubi mereu. Soţia Letiţia.

6.Raportul Consiliului social,
7.Alegerea Consiliului de Administraţie şi stabilirea indemnizaţiei,
8.Alegerea Comisiei de Cenzori,
9.Modificările de capital social, în urma retragerii unor membri cooperatori din societate
conform listei,
10.Cooptări şi lichidări de
membrii cooperatori,
11.Aprobarea prelungirii liniei de creditare cu scadenţă la
05.05.2017,
12.Modificări ale Regulamentului Intern,
13.Diverse.
(258)

V

Cu durere în suflet îmi
iau rămas bun de la iubitul meu
ginere
DORIN PETRUŢIU.
Odihneşte-te în pace. Mama
Maria. (2609)

comemorări

V

A încetat să mai bată
inima caldă şi ocrotitoare a
scumpului nostru tată, socru şi
bunic
SOFRONE GRĂDINARU.
Nu vom uita chipul tău blând.
Dormi în pace. Fiica-Camelia,
ginerele Constantin, nepoţii
Adrian, Ramona şi Andrei Manoliu.

V

Cu lacrimi în ochi şi
sufletele sfâşiate de durere ne
despărţim de cel care ne-a fost
tată, socru şi bunic
SOFRONE GRĂDINARU.
Ne rugăm bunului Dumnezeu să-l odihnească în pace în
Împărăţia celor drepţi. Fiica
Olimpia, ginerele Adrian şi nepoata Alexa Mureşan.

V

Suntem alături de colega noastră, dr. Borz Mariana, la
dureroasa trecere la cele veşnice a tatălui său
ALEXANDRU POCOL.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Colectivul Dispensarului
CFR. (2611)

V

Nimic nu e mai dureros în viață ca despărțirea de o
ființă dragă. Timpul trece, dar
durerea din sufletul nostru și
lacrimile din ochii noștri au rămas aceleași ca în urmă cu 7
ani când a plecat la cele veșnice
iubita noastră mamă și soacră,
EMILIA CERNĂU.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veșnică în Împărăția Sa.
Fiica Simona și ginerele Pavel
Rus. (301)

V

Trecerea timpului nu
şterge din sufletul meu plecarea
în veşnicie a soţului drag
LIVIU IACOB
de la al cărui deces se împlinesc 6 luni. Comemorarea
va avea loc sâmbătă, 1 aprilie 2017, ora 8.30, la Biserica
„Buna Vestire”. Mulţumiri celor care îi vor dărui o clipă de
aducere aminte. Soţia Maria Iacob. (2567)

