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LA CAPĂTUL
DRUMULUI
S.R.L.
SERVICII FUNERARE
NON-STOP!!!

Cu durere în suflete ne

despărţim de verişoara noastră
VIOLETA MÂNDRU,
iar cerul să mângâie sufletele

str. Primăriei nr. 62,

părinţilor, soţului şi copiilor ei,

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

www.lacapatuldrumului.ro

V

în aceste momente triste. Dor(2285)

mi în pace. Fam. Dale Emil şi
Livia, Hus Florentin şi Cristi-

S

decese

V

„Ca o piesă de teatru,
aşa este viaţa: nu interesează
cât de mult a ţinut, ci cât de frumos s-a desfăşurat”. (Seneca)
MARIA NYITRAI,
JUDIT-VERA LORINCZ.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Suntem alături de
verișorul și finul nostru Nicu
și de copiii Cătălin și Bianca,
cu familiile lor, în marea durere pricinuită de trecerea la cele
veșnice a celei mai iubite soții,
mame și bunici, fina
VIOLETA MÂNDRU.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Nașii Florin și Livia Ban,
cu familiile lor. (1492)

V

Cu durere în suflete anunţăm încetarea din viaţă, după o lungă şi grea suferinţă, a mamei, soacrei şi bunicii
noastre dragi,
GENICA MUSCA,
de 79 ani. Înmormântarea va
avea loc joi, 28 iunie 2018, ora
13.00, în localitatea Beznea de
la nr. 294. Veşnic nemângâiaţi
fiul Nelu, nora Doina şi nepoţii
Ionuţ şi Cristi. (3960)

V

Cu durere nemărginită în suflet ne luăm rămas bun
de la draga noastră fiică, soţie
şi mamă
VIOLETA MÂNDRU.
Îţi vom păstra amintirea veşnic vie. Înmormântarea are loc
azi, 27 iunie 2018, ora 14.00, de
la Capela Haşaş. Familia îndurerată.

V

Suntem alături de verişorii noştri, Ghiţă şi Maria Crăciun, în aceste cumplite momente când se despart de iubita
lor fiică,
VIOLETA MÂNDRU,
şi transmitem sincere condoleanţe lui Nicu şi copiilor. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fam. Ştef Dumitru.
(3935)

na. (3936)

V

Suntem alături de naşii

noştri Crăciun Gheorghe şi Maria, din Beiuş, la marea durere
pricinuită de moartea fiicei lor
unice şi dragi,
VIOLETA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Finii Viorel şi Lenuţa cu
fiicele Ramona, Raluca şi soţul
Ionuţ. (3944)

V

Suntem alături de veri-

şorul nostru Mândru Nicolae şi
copiii săi, la durerea pricinuită de moartea soţiei sale dragi
şi mama copiilor săi. Sincere condoleanţe, iar Dumnezeu
s-o odihnească în pace. Viorel
şi Lenuţa, fiicele Ramona, Raluca cu soţul Ionuţ. (3945)

V

LICI,

verişoara şi mătuşa dragă,
unică, cu ochi albaştri, să îţi fie
drumul lin! Ne va fi dor de tine.
Să te odihneşti în tihnă! Dodo,
Anca, Denis.

V

Un gând pios şi un ultim

omagiu pentru
LICI ŞOLDEA,
prietena noastră de-o viaţă, plecată prematur pe drumul fără întoarcere. Condoleanţe familiei îndurerate. Klemi
şi Dan Giurgiu, din Braşov.
(3939)

V

O inimă bună a încetat

să mai bată, un suflet bun s-a
ridicat la cer, iar noi, cu inimile sfâşiate de durere şi cu ochii
înlăcrimaţi ne luăm rămas bun
de la
LICI,
fosta noastră colegă şi prietenă. Ne vom aminti mereu
cu drag de tine. Dumnezeu să
te odihnească în pace, iar pentru Vasile alinare şi mângâiere.
Mina, Felicia, Florica şi Mia.
(3955)

Anunţurile

V

Cu durere în suflete anunţăm încetarea din viaţă
după o lungă şi grea suferinţă
a celei care a fost soţie, mamă,
soacră şi bunică,
CORNELIA IENCIU,
născută Lenghel. Înmormântarea are loc azi, ora 14.00, în
localitatea Ghida. Dumnezeu
s-o odihnească în pace. Soţul
Roman, copiii Nelu şi Romică,
cu familiile. (3937)

V

Rămân doar amintirile frumoase şi dorul de zilele bune, acum când cu o rugăciune, o lumânare şi o floare ne
luăm rămas bun de la mătuşa
noastră,
CORNELIA IENCIU.
Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică. Nepoata Lenuţa cu familia. (3938)

V

Cu durere anunţăm că
s-a stins din viaţă, cel care a
fost un tată, bunic şi străbunic,
GAVRIL CLOPCE,
un om de omenie, dar boala
nemiloasă l-a distrus. Pentru tot
ce ai făcut pentru noi, îţi mulţumim şi-ţi dorim să te odihneşti
în pace, alături de măicuţa. Fiica Lucica, nepoatele Cristina şi
Raluca, cu soţul Alin şi strănepoata Sara. (3941)

V

În aceste momente grele, sunt alături de fina mea, Lucica şi fiicele sale, acum când se
despart de cel ce le-a fost tată,
bunic şi străbunic,
GAVRIL CLOPCE.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace, iar pe cei rămaşi să-i
mângâie. Naşa, văd. Piţ Mărioara şi fiica Laura cu familia.
(3940)

V

„Mamii, hai
dă-mi un pupic
Iarăşi? Da, în fiecare zi!
Mulţumesc mamă!
Şi eu te iubesc fiul meu!”
Pe-o cale sfântă nevăzută,
încărcată cu 85 de primăveri
Înlăcrimată şi tăcută
Te-ai dus şi n-ai cum
să mai vii, mama mea,
ELISABETA
MARIA PINTEA.
Doamne mamă, ce
laşi în urma ta?
O inimă înduioşată, o
tristă candelă aprinsă
Cu rugăciunea ta nestinsă,
Acolo-n lumea de vecie,
De-l vezi cumva pe tata,
Să-i spui căci pe
amândoi vă strig,
Şi că fără voi, mi-e tare frig.
Fiul mult iubit, Marius.
(3942)

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

Cu prietenie şi profundă tristeţe sunt alături de tine,
Marius, la despărţirea de mama
ta dragă, trecută la cele veşnice,
ELISABETA
MARIA PINTEA,
de 85 ani. Când se stinge o
flacără o aprinzi din nou, iar
dacă se stinge o viaţă, o plângi.
Rămân cu o inimă plină de durere şi lacrimi. Sincere condoleanţe şi a mea compasiune.
Prietenul tău de familie, Adam.
(3943)

V

Un gând de mângâiere, compasiune şi sincere condoleanţe pentru tine, Marius, în
aceste clipe grele pricinuite de
pierderea mamei dragi,
ELISABETA
PINTEA (BABI).
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Vecinii din blocul B 4,
sc. C. (3946)

V

Suntem alături de nora
noastră Mariana şi sora ei, Silvia, în aceste momente de grea
despărţire de mama şi bunica
lor dragă,
SILVIA FECHETE.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace în rândul celor drepţi.
Fam. Zaro Teodor. (3953)

comemorări

V

Dragă mami, dragă
buni, au trecut 20 de ani de
când ai plecat. Parcă a fost ieri!
Nu este zi în care să nu fii în
inimile noastre. Au fost şi vei fi
un exemplu pentru noi
MARIA NEAGA.
Cu multă recunoştinţă şi dor,
fiicele Doina, Stela, Mariana şi
Lucia cu familiile. (3956)

SC RRESTEM-LONI
SRL

cu sediul în Salonta, str. Victor
Babeș, nr 2, angajează 1 ambalator manual cod cor 932101.
Selecția se face pe baza CV-urilor depuse până la 02.07.2018.
(439)

Inspectoratul de Poliție
Județean Bihor

organizeazã în data de
09.07.2018, licitaţie publică cu
strigare pentru atribuirea următorului contract de închiriere:
la ora 11.00, suprafața de 1 mp.
la parterul imobilului situat în
mun. Oradea, Piața Independenței
nr. 51, (sediul Serviciului Rutier
al IPJ Bihor) în scopul amplasării
unui aparat automat de distribuire
băuturi calde (cafea, ceai) servite
pe loc.
Persoanele interesate se vor prezenta la sediul unităţii, Oradea,
str. Traian Lalescu nr. 1, de unde
în perioada 27.06-29.06.2018, între orele 8.00-15.30 pot solicita în
scris fişa de date a achiziţiei și pot
vizita locația, care se obţine contra sumei de 5 lei.
(443)
1. Primăria Municipiului
Oradea cu sediul în Oradea, P-ţa
Unirii nr. 1, organizează licitaţie
publică deschisă pentru închirierea unui apartament cu 2 camere,
proprietate privată a municipiului Oradea, situat în Oradea, str.
Peneș Curcanu nr. 8, bl. R15, et.
1, ap. 10.
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 27.06.2018 11.07.2018 ora 9.00   se vor depune la Primăria Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor, la ghişeele 1
sau 2, documentele de calificare
de către potenţialii ofertanţi, conform caietului de sarcini pus la
dispoziţie de către organizatorul
procedurii;
- şedinţa de licitaţie publică cu
strigare şi adjudecarea va avea loc
la data de 11.07.2018 ora 13.00, în
prezenţa comisiei de licitație şi a
reprezentanţilor ofertanţilor.
Documentele de calificare necesare pentru participarea la licitaţie
se gasesc pe site-ul www.oradea.
ro, secțiunea Licitații.
(446)

