Diverse 13

Vineri, 15 iunie 2018

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)

V

decese

V

„ Câte vieţi sunt într-o
viaţă, câţi oameni într-un om”.
(Giovanni Papini)
MARIA MERŢE,
FLORIAN BOLDIŞ.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

S-a stins o inimă de
mamă plină de duioşie şi dragoste s-a ridicat la cer. Cu sufletele pline de durere ne luăm
adio de la scumpa noastră
mamă,
AURORA PĂTROC.
Înmormântarea are loc azi,
15 iunie, ora 13.00, în loc. Sărand, de la nr. 194. Dormi în
pace suflet bun. Fiica-Cornelia
cu soţul Traian Opriş. (3734)

V

Profund îndureraţi, neputincioşi în faţa destinului ne
luăm rămas bun de la bunica
noastră dragă,
AURORA PĂTROC,
plecată pe neaşteptate dintre
noi. Dumnezeu s-o odihnească. Nepoţii Mircea şi Mădălina. (3735)

V

Moartea neașteptată a
verișoarei noastre
MĂRIUCA STAN
ne-a umplut sufletele de
tristețe. Împărtășim durerea
alături de soțul și copilul ei, rugându-ne ca Bunul Dumnezeu
să le dea putere și să le mângăie sufletele. Odihnească-se
în pace! Te vom păstra mereu
în amintirea noastră. Florica și
Lara Ardelean.

V

În aceste momente de
mare durere pricinuite de trecerea la cele veșnice a celei care
v-a fost soție, mamă și nouă
verișoară,
MĂRIUCA STAN,
suntem alături de voi dragii
noștri Mitică, Bianca și Bogdan și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu s-o ierte și să-i dea odihnă și vouă mângâiere. Sincere
condoleanțe! Nu te vom uita niciodată,
MĂRIUCA dragă.
Fam. Terme Mariana, Andreea și Andrei cu familia.

comemorări

V

Copleşiţi de durere, cu
inimile frânte, ne luăm rămas
bun de la bunica şi străbunica
noastră scumpă,
AURORA PĂTROC.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Nepoţii Camelia,
Claudiu şi strănepotul David.
(3736)

V

V

Suntem alături de familia Stan, în durerea pricinuită de dispariţia
MĂRIUCĂI,
cea care le-a fost lor soţie şi
mamă, iar nouă o dragă prietenă. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fam. Dâchi-Restanţia. (3728)

La ceasul despărţirii
de cea care a fost mamă, soacră, bunică şi străbunică,
AURORA PĂTROC,
ne alăturăm întregii familii
Opriş. Sora Floarea şi cumnatul Dumitru Miheş, cu întreaga
familie. (3737)

V

Gânduri triste şi amintiri frumoase ne cuprind acum,
la un an de când iubita noastră
soţie, mamă, soacră şi bunică,
EUGENIA FARCAŞ
a plecat pe drumul spre odihnă şi pace veşnică. Nu te vom
uita niciodată! Familia. (3712)

V

De şapte ani ne este dor
de tine, scumpa noastră
MARIANA CIARNĂU.
Preţuire şi veşnică aducere
aminte. Surorile Stela şi Lenuţa
cu familiile. (3727)

V

Cu sufletele îndurerate,

comemorăm șase săptămâni de
la decesul dragului nostru tată,
socru și bunic,
IOAN MARINCAŞ,
din Oradea. Ne vom aminti cu drag de vorba înțeleaptă și

V

Cu aceeaşi durere
amintim că se împlinesc 6 săptămâni de când iubita noastră
cumnată şi mătuşă,
FLORICA MARTA,
a plecat la cele veşnice. Dumnezeu să te odihnească în pace
în Împărăţia Sa. Parastasul de
pomenire va avea loc sâmbătă,
16 iunie, ora 9.00, la Biserica
„Acoperământul Maicii Domnului”, preot Puşcaş, str. C. Negruzzi, nr. 16. Familia îndurerată. (3666)

dragostea cu care ne-ai înconjurat pe toți. Dumnezeu să te
odihnească în pace! Fiul Florin
și nora Viorica Marincaș, din
Beiuș, nepoții Claudiu și Călin,
din Anglia și Dorin Laza, din
Spania.

V

Păstrându-i vie aminti-

rea aducem un pios omagiu de
iubire, cinstire şi recunoştinţă
dragului meu soţ,
IOAN LUPU,

V

tată, socru şi bunic, la îm-

Au trecut 6 săptămâni, timp în care lacrimile
de pe obrajii noştri nu s-au uscat. Multă recunoştinţă, pentru
cea care ne-a fost mamă, soacră, bunică şi străbunică devotată familiei,
văd. MARIA INDRIE,
din satul Leş. Parastasul de
pomenire va avea loc duminică, 17 iunie, la Biserica din satul Leş. Dumnezeu să te odihnească în pace! Fam. Blejan
Mărioara, Romulus, Marius,
Tamara şi Izabela. (3636)

Au trecut 40 de zile de
când a plecat dintre noi, la cele
veşnice, iubita noastră soţie,
mamă, soacră şi bunică,
înv. MARIA TODERICI.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică. Slujba
de pomenire va avea loc sâmbătă, 16 iunie 2018, ora 8.30,
la Biserica Sf. Spiridon (lângă
Spitalul Municipal Rogerius.
Soţul Teodor, fiica Delia, ginerele Adrian şi nepoata Bianca.
(3731)

plinirea unui an de la trecerea
la cele veşnice. Ne amintim cu
mult dor de chipul lui luminos,
de vorba bună şi de dragostea
cu care ne-a înconjurat pe toţi.
Pentru tot ceea ce a făcut în
viaţă îi mulţumim şi îl rugăm
pe bunul Dumnezeu să fie alături de sufletul său, în lungul
drum al veşniciei. Parastasul
de pomenire va avea loc sâmbătă, 16 iunie, ora 11.00, la Biserica „Buna Vestire”. Familia
îndurerată. (3701)

Anunţurile
de comemorări
şi decese se preiau:
r la ghişeul de pe Aleea Gojdu nr. 3, luni-joi între ore-

le 8.00-18.00, vineri, între orele 08.00-16.00, duminică,
între orele 12.00-16.00
r la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 2 (lângă Teatrul
de stat) luni-vineri, între orele 9.00-16.00, duminică,
16.00-18.00.

V

O rugăciune pentru
odihna veşnică a fratelui meu,
IOAN POP (NELU),
la împlinirea celor 40 de zile,
de la decesul fulgerător. Parastasul de pomenire are loc azi,
15 iunie, ora 11.00, la Catedrala
„Învierea Domnului”, din Centrul Civic. Sora Viorica. (3730)
Administrația Bazinală de
Apă Crișuri,
cu sediul în Oradea, str.Ion
Bogdan, nr.35, jud Bihor,
organizează concurs pentru
ocuparea funcților contractuale vacante, după cum urmează:
m 1 post de Șofer la S.G.A.
Bihor-FIOM.
Pentru participarea la concurs
pentru postul de Șofer, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:
m Studii generale/profesionale/ medii
m Permis de conducere categoria B şi C
m Concursul pentru Șofer se
va desfășura astfel:
Proba scrisă în data de
06.07.2018, ora 10.00, la sediul
S.G.A. Bihor str. Atelierelor, nr.
8, localitatea Oradea.
Interviu în data de 12.07.2018,
ora 10.00, la sediul S.G.A. Bihor
str. Atelierelor, nr. 8, localitatea
Oradea.
Dosarul va cuprinde următoarele documente: cerere de
înscriere la concurs/examen,
adeverință de la medicul de familie, cazier judiciar, curriculum
vitae, copie după carte de identitate, copiile documentelor care
să ateste nivelul studiilor și ale
altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, copie după
carnetul de muncă sau, după caz,
adeverințe care atestă vechimea
în muncă, în meserie.
Dosarele se depun din data
de 15.06.2018, până în data de
29.06.2018, după următorul
program: Luni – Joi orele 8.00
– 15.00, Vineri orele: 8.00 –
13.00, la secretariatul unității,
strada Ion Bogdan, nr. 35, Oradea.
Informații suplimentare la
telefon 0259/44-20-33 int.209.
(419)

