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S

(2285)

decese

V „Geologia nu a ajuns

în zilele noastre decât să modernizeze dovezile clasice ale
existenţei lui Dumnezeu”.
PETRU CIUCLEA,
MARIA NAN,
ROZALIA FOROSIGAN,
CORNEL DOMUŢA,
IOAN BARBIŞ,
ROMAN CIUMPE,
DUMITRU CLITAN,
LEONTIN ARENDAŞ,
MARIA ŞANDRO,
KATALIN HORVATH,
KAROLY HIBACSKO,
JULIANNA KOMENDAT,
LAJOS NAGY.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Transmitem

sincere

condoleanţe şi suntem alături
de doamna Florica Ciuclea, în
aceste momente de adâncă tristeţe pricinuite de moartea soţului ei,
PETRU CIUCLEA.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace. Ceauşu Elisabeta şi familia Pătcaş. (5665)

V Un ultim omagiu veci-

nului nostru

PETRICĂ CIUCLEA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Un gând de alinare familiei îndurerate. M. Silaghi.
(5679)

V Cu profundă durere în

suflet anunţ trecerea la cele veşnice a fiului meu drag,
PETRU GÎRDAN,
în vârstă de 49 ani. Înmormântarea are loc azi, 31 iulie,
ora 11.00, din Capela Haşaş.
Dumnezeu să te odihnească în
pace şi linişte! Veşnic nemângâiată, mama Viorica Gîrdan.
(5642)

V

Cu tristeţe şi durere în
suflete ne luăm rămas bun de la
cel care a fost frate, cumnat şi
unchi,
PETRU GÎRDAN,
în vârstă de 49 ani. Înmormântarea are loc azi, 31 iulie, ora 11.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace! Fratele
Victor, cumnata Mariana şi nepotul Bogdan. (5641)

V Cu adânc regret în su-

fletele noastre suntem alături
de familia îndurerată a colegului nostru
PETRU GÎRDAN,
care a trecut în nefiinţă prea
devreme. Odihnească-se în
pace. Colectivul Staţiilor de
Pompare. (5663)

V Suntem alături de veci-

nii noştri familia Clitan, la despărţirea de iubitul lor soţ, tată
şi bunic,
ing. MIRCEA CLITAN.
Sincere condoleanţe. Fam.
Sorin Pater. (5660)

V Un ultim omagiu şi toate

aprecierile celui care a fost colegul nostru
ing. DUMITRU CLITAN.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Condoleanţe familiei.
Conducerea şi colectivul de cadre de la Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea. (5661)

V Suntem alături de co-

lega noastră prof. Olar Cristinco, în aceste momente grele când se desparte de tatăl său
drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Condoleanţe familiei. Conducerea şi colectivul de
cadre didactice ale Colegiului
Tehnic „Traian Vuia” Oradea.
(5662)

V Cu adâncă durere în su-

flete, ne luăm rămas bun de la
cel care ne-a fost naş şi prieten,
GHEORGHE SAV,
plecat fulgerător dintre noi. Îl
rugăm pe bunul Dumnezeu să-l
ierte şi să-l odihnească în pace,
iar îndureratei familii să-i aline
durerea. Cu profund regret, Dănuţ, Nelly, Diana şi Alin. (5668)

V Împărtăşim durerea ve-

rişorilor noştri, Maria şi Tiberiu Teuşdea, pricinuită de trecerea în nefiinţă a dragului lor
frate, cumnat şi al nostru verişor,
ec. GHIŢĂ SAV.
Dumnezeu să-l primească în
Împărăţia Sa. Odihnească-se în
pace. Familia Viorica şi Emil
Ciora. (5669)

V Suntem alături şi împăr-

tăşţim durerea verişorilor Maria şi Tiberiu Teuşdea, acum
când se despart de fratele şi
cumnatul lor drag, şi al nostru
verişor şi unchi,
ec. GHEORGHE SAV.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică în Împărăţia Sa. Fam. Ana, Nicolae
şi Ioan Pantea. (5670)

V Ne despărţim cu mare

durere în suflete, de dragul nostru unchi,
GHEORGHE SAV.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Fam. Nicoleta şi Florin
Mateaş. (5671)

V Ne alăturăm durerii în-

tregii familii, în momentul trecerii la Domnul a celui care a
fost
ec. GHEORGHE SAV,
fost director la Sind România (UGSR), Băile Felix. Rugăm pe bunul Dumnezeu să-i
hărăzească odihnă veşnică în
Împărăţia Sa, pentru toate faptele bune săvârşite în această
lume. Dumnezeu să-l ierte şi
să-l odihnească în pace! Fam.
Viorel şi Dorina Cohuţ. (5678)

V Cu tristeţe în suflete am

primit vestea trecererii la cele
veşnice a domnului
economist
GHEORGHE SAV,
fost director la Sind România-Băile Felix (UGSR), pensionat în anul 2005. A fost directorul unităţii în perioada
1988-2005. A condus unitatea
într-o perioadă destul de grea,
în special după criza economică declanşată după anul 1990,
când s-au destructurat toate
sistemele existente pentru tratamentul şi refacerea capacităţii de muncă a celor bolnavi, salariaţi sau pensionari. Înainte
de anul 1988 a fost o perioadă
director adjunct al acestei unităţi. A preluat funcţia de director după trecerea la cele veşnice a vrednicului director
IOAN MOTOC.
A condus unitatea cu multă dăruire, până la pensionare.
Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească în pace şi să-i aşeze sufletul în rândul celor drepţi! Salariaţii şi conducerea CSDR
Sind Turism Băile Felix. (5677)

V Suntem alături de veri-

şorii noştri, familiile Forosigan
Gheorghe şi Forosigan Marius,
în momentul grel al despărţirii
de mama şi bunica lor dragă,
ROZALIA FOROSIGAN.
Transmitem
condoleanţe.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Verişoara Florica Florea
împreună cu copiii şi familiile
lor. (5676)

V Suntem alături de veri-

şorii noştri, familia Forosigan
Gheorghe, acum când se despart pentru totdeauna de draga lor mamă, soacră, bunică şi
străbunică,
ROZALIA FOROSIGAN.
Bunul Dumnezeu s-o odihnească în linişte şi pace. Un
gând de alinare şi mângâiere
întregii familii. Familia Guler.
(5672)

V

Un sincer gând de alinare distinsei familii Domuţa, la
trecerea prea timpurie la cele
veşnice a dragului lor,
CORNEL DOMUŢA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace în Împărăţia Sa. Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Fam. Sabău Iancu.

V Suntem alături de voi,

Cristi şi Andrei, în aceste clipe de durere când îl conduceţi
pe ultimul drum pe iubitul vostru tată,
prof. univ. dr. ing.
CORNEL DOMUŢA.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică, iar pe
cei rămaşi ai familiei să-i mângâie. Aurora, Adrian şi Adelina
Venig. (5673)

V Aducem un ultim oma-

giu colegului nostru
CORNEL DOMUŢA.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Fam. Ioan Mintaş.
(5674)

V Cu tristeţe în suflete ne

despărţim de domnul
prof. univ. dr. ing.
CORNEL DOMUŢA,
directorul Departamentului
Ingineria Mediului din cadrul
Facultăţii de Protecţia Mediului din Oradea. Sub îndrumarea
dumnealui s-au format mulţi
specialişti, cercetători şi cadre
didactice. Eu personal îi voi rămâne veşnic recunoscătoare.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Ioana Borza cu familia.
(5665)

V Suntem alături de fami-

lia îndurerată la trecerea la cele
veşnice a bunului nostru coleg,
prof. dr. ing.
CORNEL DOMUŢA.
Dumnezeu să-l odihnească în

pace şi sincere condoleanţe familiei îndurerate. Departamentul Agricultură, Horticultură a
Facultăţii de Protecţia Mediului Oradea. (5666)

V Cu tristeţe şi durere în

suflete, ne luăm rămas bun de
la cel care a fost un bun coleg
şi prieten,
prof. dr. ing.
CORNEL DOMUŢA.
Sincere condoleanţe familiei
îndurerate. Te vom păstra veşnic în inimile noastre. Manuel
şi Daniela Gîtea. (5667)

V

Senatul Universităţii

din Oradea, cu profund regret
şi adâncă durere, este alături de
familia
prof. univ. dr. ing.
CORNEL DOMUŢA,
la trecerea în lumea veşnică
a fostului nostru coleg în forumul legislativ universitar. Bunul Dumnezeu să-l odihnească pe profesor şi să-i întărească
familia. Preşedintele Senatului
Universităţii prof. dr. ing. Sorin
Curilă. (5664)

V Trecerea mult prea de-

vreme la cele veşnice a distinsului cercetător,
prof. univ. dr. ing.
CORNEL DOMUŢA,
om de aleasă bunătate şi omenie, ne-a întristat profund. Bunul Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Sincere condoleanţe fiilor Cristi şi Andrei cu familiile
îndurerate. Fam. Fechete Eva.

V Un ultim şi pios omagiu

colegului meu,

prof. dr. ing.
CORNEL DOMUŢA.
A plecat din această lume
mult prea devreme, lăsâmnd
un gol imens în sufletul tuturor celor care au avut onoarea
să-l cunoască. Tatăl Ceresc să-i
rânduiască odihna veşnică între aleşii Săi şi alături de soţie, iar asupra familiei greu încercate să reverse mângâiere şi
alinare. Fam. Sabău Nicu Cornel. (5675)

