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VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE

 Vând apartament 2 camere,
tip X, et. 4, negociabil. 0747/3941-74. (6377)

VÂNZĂRI CASE ÎN ORADEA

Sâmbătă, 2 septembrie 2017
 Vând teren intravilan, în Tăşad, Bihor, la 20 km de Oradea, cu fundaţie casă şi utilităţi,
suprafaţă teren 1980 mp, ideal
pentru construcţie pensiune.
0720/19-35-82. (tv)

 Vând casă cu grădină având
toate utilitățile, str. Soﬁei. Tel.
0722/25-29-06. (T.715)

 Vând 1.113 mp teren str. Vântului, întăbulat, schiță cadastrală.
Tel. 0726/31-71-31. (T.713)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

 Vând teren Sântandrei, 4.100
mp, f.s. – 40 ml. Tel. 0726/31-7131. (T.711)

 Vând casă în Tinca, aproape
de Criş. Tel. 0748/61-07-37. (tv.)
 Vând casă, Totoreni, cu 3.600
mp teren în centru. 0770/16-1282. (tv)
 Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie, la cheie, Budureasa,
0741/21-47-34. (tv)
 Vând casă Totoreni, comuna Tărcaia, 3600 mp teren.
0770/16-12-82. (tv)

VÂNZĂRI TEREN

 Vând teren Paleu, 1.547 mp
total (3 parcele una lângă alta),
extravilan, cu utilităţi în zonă, posibilităţi de trecere în intravilan,
zonă construcţii noi. 0720/1935-82. (tv.)

LA CAPĂTUL
DRUMULUI
S.R.L.
SERVICII FUNERARE
NON-STOP!!!
str. Primăriei nr. 62,

tel. 0259/41-07-70
0766/52-00-46

www.lacapatuldrumului.ro

S

(2285)

decese

 Suntem alături de familia

domnului doctor Bondar Tiberiu, la marea durere pricinuită de
pierderea tatălui drag. Serviciul
de Ambulanță Aleșd.



Un sincer gând de alinare pentru colega noastră, Vasile Paula, în aceste momente de
grea încercare, acum când se
desparte de dragul său tată. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Colegii din cadrul SMCCSF
– DGASPC Bihor. (6444)



Cu inimile îndurerate ne
despărţim de cel care ne-a fost
soţ şi tată,
GAVRIL CREŢ.
Părintele Ceresc să-ţi aşeze
suﬂetul bun în Împărăţia Sa. Înmormântarea are loc azi, 2 septembrie 2017, ora 14.00, de la
Capela Haşaş. Soţia Zenovia,
ﬁii Călin şi Adrian cu familiile.
(6449)

 Împărtăşim durerea cole-

gei noastre dr. Maria Creţ cu familia şi ne exprimăm profunda noastră compasiune în aceste
momente de tristeţe, când se despart de dragul lor tată, socru şi
bunic. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Colectivul Secţiei
Boli Infecţioase II. (6449)

 Vând 9.600 mp teren pe malul Crișului în Sântandrei.Tel.
0726/31-71-31. (T.712)
 Vând teren, str. Petru Hristofor, toate utilităţile, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
 Vând 982 mp, front 25 mp, utilităţi, 55.000 euro, 0751/24-6780. (tv)
 Vând unui localnic Parhida, 1
hectar teren, 5000 lei. 0259/2679-40. (6447)

ÎNCHIRIERI

 Caut chirie casă la ţară, zona
Leş-Colonie-Gepiu.
0756/6205-45. (6406)



Cu durere şi tristeţe în suﬂete ne despărţim de fratele,
cumnatul şi unchiul nostru drag
GAVRIL CREŢ.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fratele Petrică, cu familia.
(6450)



Cu gândul şi cu suﬂetul
suntem alături de colega noastră, dr. Creţ Maria, la trecerea în
neﬁinţă a socrului drag
GAVRIL CREŢ.
Bunul Dumnezeu să-l rânduiască alături de aleşii Săi. Colectivul Secţiei Boli Infecţioase I, Spitalul Clinic Municipal
„Dr. Gavril Curteanu” Oradea.
(6448)



Suntem alături de familia
domnului
GAVRIL CREŢ
şi trasmitem întreaga noastră
compasiune în aceste momente
triste. Sincere condoleanţe din
partea colegilor de la S.C. SME
S.A. Oradea. (6455)



Cu multă tristeţe am aﬂat
de trecerea la cele veşnice a
domnului
GAVRIL CREŢ
pe care l-am apreciat şi stimat
în mod deosebit. Sincere condoleanţe din partea colegilor de la
S.C. Gavella Com S.R.L. (6456)



La ceas de grea încercare şi durere suntem alături de familia Creţ Zenovia, Călin şi Adi,
în aceste momente grele când se
despart de iubitul lor soţ şi tată,
ing. GAVRIL CREŢ.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fam. ing. Kiss Radu şi
Domnica. (6460)

VÂNZĂRI SPAŢII

 Vând spaţiu comercial în Oradea, central, S.M. Klein, 60 mp,
35.000 euro. 0721/32-04-64.
(6451)

VÂNZĂRI UTILAJE

 Vând tractor 445, în stare
bună de funcţionare. Detalii tel.
0766/96-23-19. (6329)

VÂNZĂRI AUTO

 Vând Opel Astra H, CDTI
Turbo Diesel, piele int., scaune
încălzite, faruri bi-xenon, roşie,
162.800 km, din 2004, preţ 2800
euro. Tel. 0727/75-81-50. (6381)

VÂNZĂRI ANIMALE

 Vând porci grași. Tel. 0736/3852-91.

PIERDERI

 Banca Comercială Română
S.A. - Agenţia Varadinum Oradea, declară nul, ca urmare a
pierderii Registrul Unic de Control al unităţii. (6435)
 Pierdut certiﬁcat de înregistrare şi certiﬁcat constatator,
aparţinând S.C. Anabi Marţipan

S.R.L. Salonta, CUI 26113062,
J05/1284/16.10.2009,
emis
de ORC Bihor. Le declar nule.
(6452)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Transport nisip, pietriş, balast,
mărgăritar, pământ de gazon,
moloz, 0740/45-16-15. (6458)
 Vând castraveţi amari, insulină vegetală. Tel. 0771/44-37-13,
0768/73-05-25. (T.690)
 Vând lemne de foc la metru. Detalii, tel. 0769/67-52-54.
(6330)
 Vând mobilă bucătărie, vană
fontă, sobe teracotă noi. Tel.
0755/04-40-42. (T.6371)
 Vând cuptor cu microunde şi
tigaie Hot Pan. Tel. 0359/80-8171. (6407)
 Vând termosuri noi din inox interiorul şi exteriorul, de 3 litri, cu
gura mare. Tel. 0359/42-04-39.
(6443)
 Vând coşară metalică porumb,
volum 5 mc, preţ 300 euro, negociabil. Tel. 0726/62-00-09.
(6454)



Suntem alături de verişorii noştri Florica şi Ioan la pierderea mamei dragi
MARIA ONCHIŞ (Regina).
Sincere condoleanţe. Lazăr,
Domnica, Valerica şi Florian
cu familiile lor.

comemorări



Colectivul Asociaţiei de
Proprietari din str. Republicii,
nr. 3-5, Oradea, anunţă trecerea
în neﬁinţă a vecinului nostru
GAVRIL CREŢ.
Dumnezeu să te odihnească.
Sincere condoleanţe familiei îndurerate. (6463)



Un gând de alinare şi
mângâiere pentru voi, Florica
şi Ioan, la despărţirea de mama
voastră dragă
MARIA ONCHIŞ.
Dumnezeu să o odihnească în
pace, iar pe voi să vă mângâie.
Ghiţă şi Ileana Pop cu familia şi
Florica Marian. (6457)



Gânduri de iubire şi neuitare la împlinirea a 9 ani de la
plecarea în veşnicie a soţului, tatălui, socrului şi bunicului nostru drag
FLORIAN CIOARA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Mulţumim celor care-i vor
acorda o clipă de aducere aminte. Soţia Maria, copiii Liliana şi
Călin cu familiile. (6445)

 A plecat în veşnicie dom-

 Un gând de mângâiere și

sincere condoleanțe îndureratei
familii Creț, la pierderea iubitului soț, tată, socru și bunic,
GAVRIL CREȚ.
A fost un om deosebit, bun
prieten și vecin. Dumnezeu să-i
dea odihnă veșnică! Fam. Dumitru Petruș. (732)



Gânduri de compasiune
și sincere condoleanțe transmitem familiei ing. Ioan Mezei și
soției Mirela, în aceste momente grele, la despărțirea de mama,
soacra și bunica lor dragă. Dumnezeu s-o odihnească în pace!
Fam. Țoc Gheorghe Virgil și
soția Elena. (731)

PRESTĂRI SERVICII

 Renovez acoperişuri vechi, faţade, tencuieli normale, decorative. Pietrar, pavez curţi, garduri.
0744/11-71-11. (T. 6263)
 Înﬁinţare/modiﬁcare ﬁrme. Tel.
0744/84-00-44.
 Repar, recondiționez, execut
rolete, jaluzele, plase de țânțari.
Tel. 0745/57-73-90. (T.728)

MATRIMONIALE

 Simpatică ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.5921)
 Domn, 46 ani, 1,72 înălţime,
doresc doamnă pentru căsătorie, 0756/31-63-26. (6415)
 Tânăr, prezentabil, 31 ani, caut
domnişoară/doamnă 25-32 ani,
pentru prietenie/căsătorie. Tel.
0752/82-32-83. (6441)
 Pensionar, singur, caut pensionară, 60-65 ani, fără obligaţii
familiale prietenie. Tel. 0742/9188-03. (5728)



A trecut 1 an presărat cu
amintiri, multe lacrimi, durere în suﬂetele noastre şi un dor
nestins pentru cel care ne-a fost
soţ, tată şi bunic,
ing. TEODOR ZAHARIA.
De unde te aﬂi te rugăm, veghează-ne, ocroteşte-ne şi îndrumă-ne. Te vom iubi mereu.
Parastasul de comemorare are
loc azi, 2 septembrie, de la ora
9.00, la Biserica Militară, pe
strada Armatei Române 1 C. Soţia Voichiţa şi ﬁicele Cristiana,
Adela, Oana şi Adina împreună
cu familiile. (6453)



Au trecut 40 de zile de
când te căutăm şi nu te mai găsim, buna noastră prietenă,
FLORICICA MOŢIU.
De acum rămâi în inimile noastre de unde nu vei pleca
niciodată. Dumnezeu să-ţi dea
odihnă veşnică. Prietenele Florica Fechetea şi Maria Paul. (6461)



În 3 septembrie se împlinesc 4 ani, de când dragul nostru
PETRU FLORIAN BUZ,
ne-a părăsit pe neaşteptate, în
urma unui accident, la numai 36
ani. Familia îi va păstra neştearsă amintirea. (6465)

nul

GAVRIL HARAGOŞ,
ca să-şi întâlnească soţia, părinţii şi fratele. Sincere condoleanţe familiei îndoliate, iar pe el
Dumnezeu să-l aşeze între aleşii Lui. Cumnata, Mărioara Hărăguş. (6466)

CUMPĂR DIVERSE

 Achiziţionez tablouri, bibelouri,
altele, 0743/75-81-64. (5162)



S-a scurs un an de lacrimi
şi durere în suﬂet de când m-a
părăsit scumpa mea soţie,
VIORICA MADA.
Bunul Dumnezeu să-i primească suﬂetul ei în Împărăţia
Cerurilor. Parastasul va avea loc
în data de 3 septembrie, la Mănăstirea Franciscană din Parcul
Olosig, la ora 10.00. Soţul Vasile. (6428)



În 5 septembrie se împlinesc
40 de zile de la moartea dragului nostru cumnat,

prof. univ. dr. ing. CORNEL
DOMUŢA.

Amintirea chipului său blând va rămâne vie în suﬂetele noastre. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Cumnatul Gheorghe cu familia. (6446)



Dorim să amintim cu drag
de cei care au fost
mama PARASCHIVA
PATER,
decedată în 2 septembrie
1994,
tata TEODOR PATER,
decedat în 17 aprilie 2017.
Ca amintirile să ﬁe frumoase
și pline de viață, să spunem tuturor ce părinți minunați au fost
EI. Să vărsăm lacrimi de durere
și apoi să le ștergem încet cu dosul palmei și să ne amintim zâmbind apoi cât de frumoase și unice au fost momentele petrecute
cu EI, și să le spunem... Ne este
dor de voi!... Odihnă veșnică!
Familia. (733)

