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 LA CAPĂTUL DRUMULUI S.R.L.

V

SERVICII FUNERARE NON-STOP!!!
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

S

decese

V

„Măreţia scripturii mă
umple de admiraţie, sfinţenia evangheliei vorbeşte inimii
mele”. (Jean J. Rousseau).
LAJOS SIPOS,
DUMITRU CACUCI,
CONSTANTIN NICOLIN,
CLARA CIUPA.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Un gând de mângâiere
şi întreaga noastră compasiune
familiei dr. Gogu Cacuci acum
când se desparte de iubitul lor
tată, socru şi bunic
DUMITRU CACUCI.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace! Fam. Madar
Adrian şi Adina.

V

Suntem alături de prietenii noştri dr. Ovidiu Cacuci
şi Felicia Sotoc în marea durere pricinuită de trecerea la cele
veşnice a tatălui lor drag,
DUMITRU CACUCI.
Sincere condoleanţe! Liana
Mohan şi Mihai Mohan.

V

Cu ochii înlăcrimaţi şi
cu sufletele îndurerate ne despărţim pentru totdeauna de
sora, cumnata şi mătuşa noastră iubită,
ANA BONACIU
Bunul Dumnezeu să o odihnească în pace, în Împărăţia Sa.
Nu te vom uita niciodată. Sora
Maria, cumnatul Teodor şi nepoţii Ovidiu, Simona, Dragoş,
Gabriel, Mihaela şi Ştefana.

V Cu tristeţe în suflete ne

luăm rămas bun de la cea mai
iubită verişoară
VETA IONUŢIU.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică, iar vouă Sanda şi
Veturia, cu familiile, un gând
de mângâiere. Fam. Monica şi
Florin Alb, Florina şi Corneliu
Benţe.

(558)

V

Ne alăturăm durerii dr.
Ovidiu Gogu Cacuci şi farmacist Felicia Sotoc cu familiile lor, cauzate de decesul
tatălui lor drag. Sincere condoleanţe. Colectivul Farmaciei
Via Sana.

V

Familia anunţă cu durere în suflet încetarea din viaţă,
la vârsta de 78 de ani, a celui
care a fost
DUMITRU CACUCI,
tată, socru şi bunic, lăsând
astfel un gol imens în sufletele
celor care l-au îndrăgit. Slujba
de înmormântare va avea loc la
Capela Orăşenească a Cimitirului Rulikowszki Oradea, azi,
3 august 2017, ora 11.00. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

V

Transmitem familiilor dr. Ovidiu Gogu Cacuci şi
farmacist Felicia Sotoc, multă
compasiune, cuvinte de mângâiere şi de întărire în clipele
grele ale despărţirii de tatăl lor.
Sincere condoleanţe. Colectivul Farmaciei Vitamina.

V

Colectivul Policlinicilor din str. Nottara şi Aleşd,
transmit gânduri de mângâiere, compasiune şi sincere condoleanţe dr. Ovidiu Gogu Cacuci şi farmacist Felicia Sotoc
cu familiile lor, în aceste momente copleşitoare de suferinţă
prin pierderea tatălui lor. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

V

La ceas de grea încercare şi durere, suntem alături de
dr. Ovidiu Gogu Cacuci şi farmacist Felicia Sotoc cu familiile lor, în aceste momente grele pricinuite de trecerea la cele
veşnice a tatălui lor drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Colectivul Centrului de Imagistică Medicală Pelican.

V

Cu toată compasiunea
suntem alături de dr. Ovidiu
Gogu Cacuci şi farmacist Felicia Sotoc cu familiile lor, în
aceste clipe de durere şi tristeţe
pricinuite de moartea scumpului lor tată. Dumnezeu să mângâie familia îndoliată! Sincere
condoleanţe. Colectivul Laboratorului de Analize Medicale
Pelican.

Suntem alături de dr.
Ovidiu Gogu Cacuci şi farmacist Felicia Sotoc cu familiile lor, în nemărginita durere
pricinuită de dispariţia fulgerătoare a tatălui lor drag. Colectivul Ambulanţei Pelican.

V

Ne exprimăm regretul
şi suntem alături de dr. Ovidiu
Gogu Cacuci şi farmacist Felicia Sotoc cu familiile lor, în
aceste momente de grea încercare pricinuite de decesul distinsului lor tată. Dumnezeu să-l
ierte şi să-l primească în Împărăţia Sa. Dr. Alin Şuta şi dl. Dacian Staniş cu familiile lor.

V

Colectivul Ambulatoriului şi Recepţiile Spitalului Pelican, transmit sincere condoleanţe dr. Ovidiu Gogu Cacuci
şi farmacist Felicia Sotoc cu
familiile lor, pentru pierderea
pricinuită de trecerea în nefiinţă a tatălui lor. Dumnezeu să-l
odihnească în pace!

V

Colectivul medical de la
etajul II al Spitalului Pelican
este alături de dr. Ovidiu Gogu
Cacuci şi farmacist Felicia Sotoc cu familiile lor, în aceste
momente de suferinţă pricinuite de decesul tatălui lor drag.
Transmitem sincere condoleanţe familiilor îndoliate.

V

Colectivul medical din
blocul operator al Spitalului
Pelican este alături de dr. Ovidiu Gogu Cacuci şi farmacist
Felicia Sotoc cu familiile lor,
la trista despărţire de tatăl lor.
Odihnă veşnică! Sincere condoleanţe.

V

Împărtăşim durerea neţărmurită a dr. Ovidiu Gogu
Cacuci şi faracist Felicia Sotoc cu familiile lor, acum când
l-au pierdut pentru totdeauna
pe scumpul lor tată. Dumnezeu să mângâie familia îndoliată! Sincere condoleanţe! Colectivul Medical de la etajul I al
Spitalului Pelican.

V

Cu durere în suflete ne
luăm rămas bun de la fratele şi
unchiul nostru,
DUMITRU CACUCI.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică, iar vouă Ovidiu şi Felicia cu familiile, un gând de
mângâiere. Bunul Dumnezeu
să-l odihnească în pace! Familiile: fratele Ştefan Cacuci,
cumnata Ioana, nepoţii Petru şi
Doina, fratele Grigore Cacuci
cu nepoţii Gabriela şi Cătălin,
cumnata Ana Cacuci cu nepoţii
Sever, Călin şi Dragoş, nepotul
Dan Cacuci cu familia.

V

La ceas de grea încercare
şi durere, suntem alături de dr.
Ovidiu Gogu Cacuci cu familia
şi farmacist Felicia Sotoc cu familia, în aceste momente grele pricinuite de trecerea la cele
veşnice a tatălui lor drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Colectivul Departamentelor de
Contabilitate, Comercial, Statistică, Achiziţii, IT, Juridic,
RUNOS al Spitalului Pelican.

V

Ne alăturăm durerii
domnului dr. Cacuci Gogu şi
doamnei farmacist Sotoc Felicia, acum când îl conduc pe ultimul drum pe dragul lor tată,
DUMITRU CACUCI.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Sincere condoleanţe
întregii familii. Colectivul etajului II, Spitalul Pelican.

V

Suntem alături de domnul dr. Cacuci Gogu şi doamna
farmacist Sotoc Felicia, la marea durere pricinuită de decesul
tatălui drag,
DUMITRU CACUCI.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Condoleanţe întregii familii. Colectivul Departamentului Oftalmologic, de la
Spitalul Pelican.

V

Împărtăşim durerea
domnului dr. Cacuci Gogu şi
doamnei farmacist Sotoc Felicia, la despărţirea de iubitul lor
tată,
DUMITRU CACUCI.
Dumnezeu să-l aşeze în Împărăţia Sa. Sincere condoleanţe
întregii familii. Fam. dr. Constantinescu Dan şi Corina.

V

Sincere condoleanţe familiilor Cacuci Ovidiu Gogu
şi Adriana, Sotoc Felicia şi Horea, la despărţirea de cel care
a fost tată şi socru. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Familia Cacuci Remus şi Mirela.
(5751)

V

Suntem alături de naşii
noştri, fam. dr. Cacuci Gogu, în
aceste clipe grele când îl conduc pe ultimul drum pe tatăl,
socrul şi bunicul iubit,
DUMITRU CACUCI.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Fam. Popa Doru.
(5754)

V

Suntem alături de dr. Cacuci Ovidiu Gogu şi farmacist
Sotoc Felicia, în aceste clipe
grele pricinuite de pierderea
celui care le-a fost tată drag,
domnul
DUMITRU CACUCI.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanţe familiilor îndurerate. Dr. Ingrid Mariş şi familia. (5756)

V

Suntem alături de familia îndurerată la trecerea la cele
veşnice a bunului lor tată, socru şi bunic,
DUMITRU CACUCI.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanţe. Dana Vîlceanu cu familia.
(5758)

V

Un ultim omagiu celui
care a fost
DUMITRU CACUCI.
Familiei îndoliate sincere
condoleanţe. Dr. Daniela Berdea. (5771)

V

Suntem alături de familia Cacuci şi Sotoc, la marea
durere pricinuită de decesul tatălui drag,
DUMITRU CACUCI.
Sincere condoleanţe. Departamentul Cardiologie-Pelican.
(5769)

V

Un ultim omagiu celui
care a fost tată, socru şi bunic,
DUMITRU CACUCI.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică, şi mângâiere familiei
îndoliate. Adriana Boroş cu familia. (5770)

V

Cu profund regret suntem alături de familia dr. Cacuci Ovidiu, în pierderea suferită. Condoleanţe familiei.
Secţia de Neonatologie a Spitalului Pelican. (5773)

V

Sincere condoleanţe familiei dr. Cacuci Ovidiu şi profund regret pentru pierderea
suferită. Fam. dr. Chirea Marius. (5774)

V

Suntem alături de prietenii noştri, Gogu şi Pusi Cacuci, împărtăşindu-le durerea,
la pierderea tatălui,
DUMITRU CACUCI.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fam. Păcurar Liana şi
Florin. (5775)

V

Sincere condoleanţe prietenilor noştri, Pusi şi Gogu
Cacuci, pentru pierderea tatălui,
DUMITRU CACUCI.
Dumnezeu să-l ierte. Fam.
Corina Păcurar şi Adrian Şule.
(5776)

V

Un ultim omagiu celui
care a fost verişorul nostru
DUMITRU CACUCI.
Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanţe copiilor dr. Ovidiu Gogu Cacuci şi farmacist Felicia Sotoc
cu familiile. Fam. Ionel şi Irina Groza, din Valea Crişului.
(5778)

