16 Diverse
În direct de la Poliţie

Urmărit
încarcerat

Marţi, poliţiştii Postului de Poliție Roșiori împreună cu cei din
cadrul Secției nr.3 de Poliție Rurală Biharia au depistat şi reţinut
un bărbat de 37 de ani, din Carei,
judeţul Satu Mare, urmărit naţional. Judecătoria Oradea a emis pe
numele său un mandat de executare a unei pedepse privative de
libertate, ﬁind condamnat la 3 ani
de închisoare cu executare, pentru
săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală. Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Oradea,
pentru executarea pedepsei la care
a fost condamnat.

S

decese

 Dragă Adela Cseros,

vestea că mama ta iubită
ANA NICORAȘ
s-a stins fulgerător din viață ne-a șocat. Cuvintele sunt
de prisos, ele se rezumă doar
la durere, tristețe și nu pot aduce nicio alinare. Numai bunul
Dumnezeu ne poate ajuta să înțelegem că drumul ei s-a oprit
aici. Odihnească-se în pace.
Sincere condoleanțe. Arpad și
Margit Cseros. (319)



Cu suﬂetele împietrite am aﬂat de moartea mamei tale. Fie ca bunul Dumnezeu să-i odihnească suﬂetul în
pace. Sincere condoleanțe Adelei Cseros pentru pierderea ﬁinței iubite
ANA NICORAȘ.
Sinceră compasiune. Attila și
Aniko. (320)



Copleșiți de emoția ultimului bun rămas, suntem alături de voi Aurel și Răzvan,
acum când
MIRELA
s-a așezat la masa umbrelor.
Dumnezeu să îi vegheze somnul lin! Delia, Bristi și Sorin
Terțan. (331)



Un ultim şi pios omagiu
celui care a fost
IUSTIN POPA,
unchiul nostru drag, a cărui
căldură suﬂetească şi grijă părintească nu le vom uita niciodată. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să îl odihnească în pace,
iar celor rămaşi – Simona și
Cristi cu familiile lor să le aline suferinţa și să le mângâie suﬂetul! Nepoatele Anca și Laura cu familiile și văd. Ana Creț.
(2876)

Joi, 6 aprilie 2017

Bunuri
recuperate

Poliţiştii Biroului de Combatere
a Infracţiunilor contra Patrimoniului din cadrul Poliţiei Municipiului Oradea au identiﬁcat şi
cercetat doi bărbaţi de 26 şi 22 de
ani, ambii din Oradea, bănuiţi de
comiterea infracţiunii de furt caliﬁcat. În urma cercetărilor efectuate de poliţiştii orădeni, cei doi
sunt bănuiţi că, în intervalul 9-10
septembrie 2016, ar ﬁ pătruns prin
efracţie într-un imobil din Oradea
şi ar ﬁ sustras un laptop, o orgă, o
butelie, diverse articole de îmbrăcăminte și produse alimentare, cauzând un prejudiciu total apreciat
de proprietar la 3.000 lei. Preju-



Suntem alături de colega noastră Delia Pantea şi soţul
acesteia, Valentin, la trista despărţire de soacra şi mama dragă,
ELISABETA PANTEA
Sincere condoleanţe. Dumnezeu să îi dăruiască odihnă
veşnică. Colectivul Bibliotecii Judeţene “Gheorghe Şincai”
Bihor. (2868)



Împărtăşim durerea
domnului Ilie Pantea şi familiei sale, pricinuită de trecerea la
cele veşnice a iubitei lor,
VETA PANTEA.
Dumnezeu s-o ier te. Văd.
Tanc Iuliana cu familia, din
Cefa. (2858)

 Un suﬂet cald, bun şi

mărinimos, naşa noastră,
ELISABETA PANTEA,
a plecat spre Împărăţia Cerurilor. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Sincere condoleanţe întregii familii. Finii
Lucia, Costel şi Cristian Obreja. (2860)

 Cu tristeţe ne despărţim

de verişoara şi mătuşa noastră
ELISABETA PANTEA,
şi suntem alături de tine,
Ilie şi de băieţii tăi, în aceste momente grele. Dumnezeu
s-o odihnească în pace. Fam.
Ştef Dumitru şi Hus Florentin.
(2887)

 Împărtăşim durerea în-

tregii familii, la despărţirea de
iubita lor soţie, mamă şi bunică,
ELISABETA PANTEA,
mica ELI,
a cărei blândeţe şi bunătate
au încălzit suﬂetele celor din
jur. Dormi în pace! Fam. Dale
Emil. (2888)

diciul a fost recuperat integral de
poliţiştii orădeni.

Lemne
conﬁscate

autoutilitara cu care a fost efectuat transportul de material lemnos
fără documente justiﬁcative, iar
conducătorul auto a fost sancțio-

nat contravențional conform prevederilor Legii nr.171/2010, cu
amendă în valoare de 5.000 lei.

De asemenea, marţi, pe drumul
judeţean 768, poliţiştii Secției nr.5
de Poliție Rurală Oradea - Postul
de Poliție Lăzăreni au depistat
în traﬁc un bărbat de 39 de ani,
din municipiul Oradea, în timp
ce transporta cu o autoutilitară
2 metri cubi de material lemnos,
speciile stejar și gorun, fără a avea
documente legale de proveniență.
Materialul lemnos a fost conﬁscat
și predat la Ocolul Silvic Lăzăreni. Totodată, a fost conﬁscată şi



Gânduri de alinare şi
sincere condoleanţe familiei
Pantea Ilie, acum când se despart de buna lor soţie, mamă,
soacră şi bunică,
ELISABETA PANTEA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Iuliana Pintea din Cefa şi
Mariana Căpuş cu familia, din
Oradea. (2889)



Suntem alături de familia vecinei noastre, Lucuţ Garoﬁna, la marea durere pricinuită de pierderea mamei, soacrei
şi bunicii,
PARASCHIVA HOGEA,
din Maieru-Bistriţa Năsăud.
Dumnezeu să o aibă în Paza
Lui. Sincere condoleanţe. Aurelia, Nelu şi Claudiu, din Oradea. (2865)



Ne este greu să găsim
cuvinte potrivite pentru a exprima întristarea care ne-a cuprins la aﬂarea veştii că
înv. TEODOR ŞANDOR,
s-a ridicat la cer, mult prea
devreme. Bunul Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică. Colectivul Şcolii Gimnaziale „Puiu
Sever” Ineu şi al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Botean. (2881)

 Împărtăşim durerea ﬁ-

nilor noştri Dumitru Fechete cu
familia şi ne exprimăm profunda noastră compasiune în aceste grele clipe când se despart de
cea care a fost mamă, soacră şi
bunică. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Narcis şi Codruţa Maliţa. (2890)



La ceas de grea încercare suntem alături de vecina,
Lucuţ Garoﬁna şi familia ei, la
despărţirea de mama, soacra şi
bunica lor,
PARASCHIVA HOGEA,
din Maieru-Bistriţa Năsăud.
Dumnezeu să o odihnească în
pace. Sincere condoleanţe. Locatarii blocului PB 159, Nufărul-Oradea. (2864)



Suntem alături de familia îndoliată a celui care a fost
tată, bunic, prieten şi consătean
al familiei noastre,
dr. MIHAI TAKACS.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace, iar familiei multă putere pentru a trece peste această pierdere. Văd. Plugar Silvia
împreună cu ﬁicele şi familiile
lor. (2873)

 Lumina veşnică să înso-

ţească suﬂetul bun spre ceruri,
iar Dumnezeu s-o primească în
Împărăţia Sa, pe cea care a fost
IRINA STOICA,
din Tileagd. Slujba de înmormântare va avea loc vineri, 7
aprilie, ora 14.00, la domiciliu. Va rămâne mereu în inimile noastre. Fiii Ovidiu, Adrian
şi Sorin cu familiile.

comemorări

 Timpul nu va șterge din

inimile noastre durerea, dorul
și lacrimile care s-au așternut
în urmă cu 4 ani, când s-a stins
din viață și a plecat pe drumul
fără întoarcere dragul nostru
ﬁu, soț, tată și ginere
dr. GHEORGHE-RADU
BOLOGAN,
medic veterinar. Dumnezeu
să-i dea odihnă veșnică. Nu te
vom uita niciodată. Mulțumim
celor ce-i vor păstra o clipă de
amintire. Familia. (317)

 Timpul s-a scurs lăsând

în urma lui multă durere şi un
dor nestins după iubitul nostru
soţ, tată, socru şi bunic,
GHEORGHE ACHIM,
acum la împlinirea a 22 de
ani de la plecarea dintre noi.
Dumnezeu să-ţi odihnească suﬂetul în Împărăţia Lui. Veşnic
îndurerate, soţia Florica, ﬁicele
Daniela, Adriana şi Monica, cu
familiile. (2856)

 Amintim cu tristeţe că

acum trei ani s-a stins lângă
noi, o inimă nobilă şi generoasă, draga noastră
ROZA MOCE,
a trăit 81 de ani. Rugăm pe
bunul Dumnezeu să-i ierte păcatele şi să-i aşeze suﬂetul bun
în Casa Raiului. Veşnică pomenire. Fratele Mihaiu cu nepoţii
Cîmpeanu, Luminiţa, Mihăiţă împreună cu familiile. (2882)



Timpul nu a reuşit să
şteargă durere şi tristeţea de
când dragii noştri
MARŢIAN BERINDEA,
ŞTEFAN ŢÎNŢAŞ,
MIHAI BERINDEA,
FLOARE BERINDEA,
şi îngeraşii,
SEBASTIAN
şi
MIHAELA,
au trecut la cele veşnice. Bunătatea şi dragostea cu care neau înconjurat nu le vom uita
niciodată. Dumnezeu să-i odihnească în pace. Fiicele Lenuţa,
Pălăguţa, Maria, ﬁul Mihai, nepoţii Angela şi Ciprian cu familia. (2875)

 Sumţim aceeaşi durere

în suﬂete, pe care am simţit-o
în urmă cu 38 ani, de când a
plecat la cele veşnice tatăl, bunicul şi străbunicul,
TEODOR GALE,
la numai 54 ani, din
Avram-Iancu. Te plânge a ta
ﬁică Mărioara cu soţul Gavril,
nepoţii Călin şi Alin cu familiile. (2884)

