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V Copleşiţi de vestea trecerii în nefiinţă a mult iubitei noastre prietene
MARY
transmitem un gând de compasiune şi
sincere condoleanţe prietenului nostru
drag, Sandu Nicolaie şi familiei acestuia,
în aceste momente de grea încercare şi
durere pricinuite de plecarea în veşnicie
a iubitei lor soţii, mame şi bunici
MARIA SANDU DUCA.
Dumnezeu s-o odihnească în pace!
Fam. Gheorghe Gligor. (1521)

V Un gând de mângâiere şi sincere
condoleanţe transmitem familiei greu încercate de pierderea celei care a fost
ing. MARIA SANDU DUCA.
Să-i fie somnul lin şi îngerii aproape.
Fam. Ionuţiu Gheorghe, din Salonta.

V După o lungă şi grea suferinţă s-a
dus la cele veşnice dragul nostru tată
DIMITRIE ŢÎRLEA,
de 84 ani, din Inand. L-am îngrijit cu
devotament 13 ani, dar Dumnezeu l-a
luat la El într-o clipă. Înmormântarea
va avea loc miercuri, 5 octombrie, ora
12.00, din Capela Haşaş, Cimitirul Municipal. Dormi în pace, tatăl nostru drag!
Fiica Marina Berinde cu soţul Radu.
(1522)

V Bunicul nostru,
DIMITRIE ŢÎRLEA,
nu mai este, s-a dus în Împărăţia Cerului, după o grea suferinţă. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Nepoata Ramona Cheregi cu soţul Sergiu şi strănepotul
Rareş. (1523)

V S-a stins din viaţă, după o grea
suferinţă tatăl nostru
DIMITRIE ŢÎRLEA
de 84 ani. Cu durere în suflete vă anunţăm că înmormântarea va avea loc miercuri, 5 octombrie, ora 12.00, din Capela
Haşaş, Cimitirul Municipal. Odihneştete în pace! Fiul Călin cu soţia Lenuţa şi
nepoţii Cătălin şi Alina. (1524)

V Încă o inimă a încetat să mai bată,
iar momentul despărţirii de cel care a
fost cumnat şi unchi
DIMITRIE ŢÎRLEA,
din Inand, este greu de imaginat şi acceptat. Odihnească-se în pace! Cumnatul Petrică şi nepoata Rodica Achim.
(1525)

V Împărtăşim durerea familiei Be-

rinde Marina, la pierderea tatălui
DIMITRIE ŢÎRLEA.
Sincere condoleanţe. Fam. Chindlea.
(1526)

V Suntem alături de familia Ţoc, la

marea durere pricinuită de moartea soţiei, mamei, soacrei şi bunicii lor dragi
CRISTINA ŢOC.
Sincere condoleanţe familiei îndoliate.
Dumnezeu s-o odihnească în pace. Familiile Bărbos Andrei şi Pop Ioan. (1518)

V Suntem solidari și împărtășim

durerea colegului și elevului nostru,
Cristian Szabo, azi, când se desparte
pentru totdeauna de iubita sa mamă
ANAMARIA
STOLERU-SZABO.
Binecuvântări divine și balsam de
mângâiere să reverse Bunul Dumnezeu asupra lui Cristian, iar pe cea
dispărută s-o ierte și s-o odihnească în pace. Cu pioșenie, elevii clasei
a X-a G de la Liceul E. Gojdu, împreună cu diriginta și părinții. (6003)

V

Un gând de alinare şi sincere condoleanţe cumnatului nostru Nicu, surorii Carmen şi nepoatei Anastasia, la despărţirea de tatăl, socrul şi bunicul drag,
AUREL BARA.
Dumnezeu să-l odihnească. Dana, Ştefania şi Cipri Moza. (1530)

V Un gând de alinare şi mângâiere

pentru cuscra noastră, Bara Iuliana, în
aceste momente când se desparte de soţul drag şi cuscrul nostru
AUREL BARA.
Fie-i ţărâna uşoară! Ioan şi Florica
Popa. (1529)

V Suntem alături de Iuliana Bara şi

familia sa în aceste momente grele când
îşi conduce pe ultimul drum soţul drag,
AUREL BARA,
din Rieni. Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică în Împărăţia Sa, iar celor rămaşi
să le aline suferinţa. Prof. Maria-Ana
Popa din Sudrigiu, cu familia.

comemorări

V

Se împlinesc 14 ani de când
a plecat dintre noi soțul, tatăl și bunicul
IOAN NEGRUȚ
și 6 ani și jumătate de când a plecat scumpul și dragul nostru fiu, frate și tată,
MIRCEA NEGRUȚ.
Amintirile lor vor rămâne veșnic
vii în inimile noastre. Bunul Dumnezeu să le odihnească sufletele în
Raiul Său cel Sfânt. Familia. (6001)

V

Mulţumim celor care îi vor
păstra un moment de aducere aminte, dragului nostru,
col. (r.) dr. VIOREL SIME,
de care ne-am despărţim acum 5
ani. Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Felicia, Dana şi Dănuţ. (1508)

V Amintiri duioase şi gânduri dragi

V Un gând de alinare şi sincere con-

păstrăm în inimile noastre şi acumla împlinirea unui an de când ne-a părăsit,

doleanţe colegilor noştri, Gligor Ileana şi
Gligor Vasile, la despărţirea de mama,
respectiv mama soacră. Dumnezeu să o
odihnească în pace! Colectivul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bihor.

V Cu nemărginită durere în suflete,

regretăm încetarea din viață a dragului
nostru frate, cumnat și unchi
GHEORGHE BUDA.
Dumnezeu să îl odihnească în pace!
Buda Ioan cu familia. (5998)

V

Profund îndurerați ne despărțim
de dragul nostru frate, cumnat și unchi
GHEORGHE BUDA,
de 70 de ani. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Domocoș Mariana cu familia. (5999)

V

Cu inimile îndurerate ne
despărțim de fratele, cumnatul și unchiul
nostru drag,
DUMITRU ȚÎRLEA.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Nu te vom uita niciodată. Fratele Ghiță
cu familia. (6000)

1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa
de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare: PrimăriaŢeţchea, Str. Principală,
nr. 90, judeţul Bihor, telefon: 0259/34-47-04, fax:
0259/34-47-04, e-mail: primaria.tetchea@cjbihor.
ro; office@tetchea.ro
2. Hotărârea privind stabilirea modalităţii de
gestiune: Hotărârea Consiliului Local Ţeţchea, nr.
27 din 25 martie 2016 privind aprobarea gestiunii
delegate ca modalitate de gestiune a serviciului de
alimentare cu apă
3. Aria teritorială unde urmează a se presta/
furniza serviciul/activitatea: Teritoriul administrativ al comunei Ţeţchea, judeţul Bihor.
4. Serviciul/activitatea care urmează să fie
prestat/prestată/furnizat/furnizată/detaliat/detaliată pe activităţi: 45+
5. Durata contractului de delegare a gestiunii:
10 ani.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi
de fax şi adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la care se poate solicita documentaţia de
delegare, precum şi modalităţile de obţinere a
documentaţiei: Primăria Ţeţchea, Str. Principală,
nr. 90, judeţul Bihor, CRISTINA LASCA – Consilier Relații cu Publicul telefon: 0259/34-47-04, fax:
0259/34-47-04 , e-mail: primaria.tetchea@cjbihor.
ro; office@tetchea.ro
7. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată
în vederea obţinerii documentaţiei de delegare:
Documentaţia de atribuire poate fi obţinută de la
sediul Primăriei Țetchea.
Costul documentației: 100 lei
Plata se poate face în numerar la casieria Primăriei Țețchea, sau prin virament în contul:
RO85TREZ08121180250XXXXX deschis la Trezoreria Statului Aleșd
CUI: 4705942
8. Termenul limită de depunerea ofertelor,
data şi ora, adresa la care se depun/transmit
ofertele: 08 Noiembrie 2016, ora 12.00, la Registratura Primăriei Ţeţchea, Str. Principală, nr. 90,
judeţul Bihor, telefon 0259/34-47-04
9. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 08
Noiembrie 2016, ora 15.00, la sediul Primăriei Ţeţchea, Str. Principală, nr. 90, judeţul Bihor, telefon
0259/34-47-04
10. Dacă este cazul, garanţiile solicitate: Garanţia de participare 100 lei
11. Durata de valabilitate a ofertei: 30 de zile
calendaristice de la data depunerii ofertelor.
12. Documentaţia de atribuire se poate obţine gratuit pe suport magnetic/optic de către
orice persoană interesată care a înaintat o solicitare scrisă Primăriei Ţeţchea în acest sens
.
(879)

plecând spre cele veşnice, prea de timpuriu, la numai 68 ani, cel care ne-a fost
tată, socru şi bunic
IOAN ROMAN.
Vei rămâne veşnic în inimile noastre.

V

Împletim amintiri dragi și imense regrete, astăzi, când se împlinesc 7 ani
de la plecarea la cele veşnice a iubitului
nostru soţ, tată şi bunic, dascălul cu har
SILVIU CORBU.
Mulţumim celor care din prietenie sau
respect nu l-au uitat şi îi vor dărui o clipă de aducere aminte. Doamne, iartă-l şi
odihneşte-i sufletul său bun în Împărăţia Ta! Nu te vom uita niciodată. Familia îndurerată.

V

Cu durere nemărginită, cu lacrimi şi tristeţe în suflet amintesc că azi,
4 octombrie se împlineşte un an de când
ne-a părăsit soţul meu, medic veterinar
IOAN ROMAN,
din Batăr, lăsând în urmă multe lacrimi şi durere. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Recunoştinţă celor care vor
păstra o clipă de aducere aminte. Soţia
Mărioara.

Fiul Marius cu soţia Cristina şi nepotul
David.

V Cu aceeaşi tristeţe ne aducem

aminte de scurgerea unui an de când ne a
părăsit dragul nostru tată, socru şi bunic
IOAN ROMAN,
din Batăr lăsând în urmă numai dor,
durere şi neuitate amintiri. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Fiica Lia cu soţul Georgian şi nepoata Sonia.

V De 6 săptămâni soarta ne-a des-

părţit pentru totdeauna de o fiinţă deosebit de dragă nouă
d-na prof. MAGDA GRIGORESCU.
Parastasul de pomenire se va ţine duminică, 9 octombrie la ora 11.00, în Catedrala Greco-Catolică „Sf. Nicolae” din
Oradea (str. I. Maniu, nr. 1-3). Familia dr.
E. Cavaşi.

