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S

(2285)

decese

V

„Dumnezeu să-i odih-

nească în pace şi să le fie ţărâna uşoară!”
COLOMAN BĂRNUŢIU,
ANTAL TATAR,
RAVEICA BUDA,
ILEANA NICOARA,

V

Cu lacrimi şi durere în suflete, anunţăm trecerea
la cele veşnice a iubitei noastre
mame, bunici şi străbunici,
IRINA BLANA,
de 87 ani. Înmormântarea are loc azi, 1 aprilie 2019,
ora 13.00, de la Capela Haşaş.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Fiii Dorel şi Petru, cu familiile. (9302)

V

Cu durere şi tristeţe în
suflete ne despărţim de sora şi
mătuşa noastră,
IRINA BLANA.
Dumnezeu s-o ierte şi s-o
odihnească în pace! Sora Viorica Ilea cu familia. (9303)

V

Suntem alături de buna
noastră vecină, Margareta Farago şi copiii Attila şi Edith, în
durerea despărţirii de soţul şi
tatăl drag
DEZIDERIU FARAGO
şi îi asigurăm de toată compasiunea noastră. Fam. Liviu şi
Doina Dărăban. (9307)

V

Suntem alături de familia Pr. Şumălan Ioan, acum
când se despart de soţia, mama
şi fiica dumnealor
preoteasa MIHAELA.
Dumnezeu să o odihnească
cu drepţii Săi, iar pe cei rămaşi
să-i mângâie! Fam. Pr. Dragomir şi Laura Balota. (9312)

VIRGIL VRĂBIUŢĂ,
DEZSO FARAGO,
FILIP ANDOR,
DOINA-MĂRIOARA MUDURA,
JOZSEF FEKETE,
GHEORGHE FANEA,
ILEANA SELEGEAN.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Un ultim omagiu celui

care a fost bunul nostru văr,
TEODOR CONDOROȘ
(DORU).
Dumnezeu să-l odihnească în
pace, iar vouă, Mihăiţă, Claudia şi Ioan, să vă dea mângâiere
sufletească şi puterea de a depăşi acest moment greu. Familia Călin şi Adriana Condoroş.

V

Dragii nostri Mihăi-

ţă, Claudia şi Ioan, împărtăşim
durerea voastră acum, când vă
despărţiţi pentru totdeauna de
cel care a fost un tată, soţ şi frate bun,
TEODOR CONDOROȘ
(DORU).
Dumnezeu să îl odihnească
în pace, iar pe voi să vă mângâie. Familia Octavian şi Daniela
Condoroş.

Suntem alături de naşii

noştri, Pr. Miron şi Felicia Erdei, când se despart de mama,
soacra şi bunica,
DOINA MURURA.
Rugăm pe Milostivul Dumnezeu să o odihnească, iar pe
cei rămaşi să-i mângâie! Fam.
Pr. Dragomir şi Laura Balota.
(9311)

V

Împărtăşim durerea

colegului şi prietenului din studenţie, Doru, care la scurt timp

GEANINA-CRENGUŢA CSOKMAI,

V

V

Cu durere şi tristeţe în
suflete ne luăm rămas bun de la
cel care a fost vecinul nostru,
PETRU VINCZE.
Suntem alături de familia Vincze, în aceste momente grele, când se despart de cel
care le-a fost soţ, tată şi bunic.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Fam. Haita Dumitru, Daniel, Anca şi Alexandra. (9305)

V

Cu inimile zdrobite de
durere, anunţăm decesul fiicei,
respectiv soţiei şi mamei dragi,
MIHAELA ŞUMĂLAN,
născută HORGA. Stâlpul are
loc azi, 1 aprilie, în localitatea
natală Suplacu de Tinca, orele
18.00, iar slujba înmormântării
va avea loc marţi, 2 aprilie, orele 14.00, la Capela Haşaş, din
Oradea. Familiile Pr. Horga şi
Pr. Şumălan, în veci nemângâiaţi. (2196)

V

Cu inimile îndurerate
suntem alături de preotul Şumălan şi fiica sa Maria, de părinţi şi frate, la dureroasa şi
prematura despărţire de iubitoarea lor soţie, mamă, fiică şi
soră
preoteasa prof.
MIHAELA ŞUMĂLAN.
A fost o persoană deosebită, cu dragoste faţă de semeni.
Dumnezeu să-i dea viaţă veşnică în Împărăţia Cerurilor, iar
celor rămaşi puterea de a trece
peste această grea despărţire.
Vecinii Florica şi Doru Popa.
(9308)

V

Cu sufletele zdrobite
de durere ne despărţim cu greu
de draga noastră mamă, mamăsoacră şi scumpă bunică,
DOINA MUDURA,
în vârstă de 72 de ani. Cât a
trăit am iubit-o, cât vom trăi nu
o vom uita. Bunul Dumnezeu
să o odihnească în lumea drepţilor. Slujba de înmormântare
va avea loc în data de 2 aprilie 2019, la ora 13.00, la Capela Haşaş. Fiica Felicia, ginerele
Miron, nepoţii Miruna şi Sebastian Erdei. (9313)

V

Cu multă durere în suflete anunţăm trecerea în lumea drepţilor a iubitei noastre
mame, mame-soacre şi bunici,
DOINA MUDURA,
de 72 de ani. Înmormântarea va avea loc marţi, 2 aprilie
2019, la ora 13.00, de la Capela Haşaş. Bunul Dumnezeu să
te odihnească în Împărăţia Sa.
Dormi în pace suflet blând! Fiul
Teodor cu soţia Lioara şi nepoţii Maria şi Florin. (9314)

V

Suntem alături şi împărtăşim marea durere a familiilor Teodor Mudura şi Felicia
Erdei, la despărţirea de buna şi
draga lor MAMĂ
DOINA MUDURA.
Părintele Ceresc s-o odihnească în Împărăţia Sa alături
de îngeri, iar celor îndoliaţi să
le dea putere şi să-i mângâie în
aceste clipe grele. Sincere condoleanţe. Familia Manea Dumitru. (9315)

după moartea tatălui, astăzi
conduce pe ultimul drum pe
scumpa lui mamă
DOINA MUDURA.
Bunul Dumnezeu s-o aşeze
alături de soţul ei scump, iar pe
cei rămaşi să-i mângâie. Familia Ardelean Adrian, din Cluj şi
părinţii, din Oradea. (9309)

V

Ne este greu să găsim

cuvinte potrivite acum când ne
despărţim de fratele, cumnatul
şi unchiul nostru drag
PETRU SĂRAC,
care a plecat dintre noi pentru totdeauna. Dumnezeu să-l
odihnească! Fratele Nelu Sărac
cu familia. (9310)

V

În conformitate cu art. 15 şi 16
din Statutul Asociaţiei, Decanul Colegiului Consilierilor Juridici Bihor,
cu sediul în jud. Bihor, loc. Oradea,
str. Gen. Ghe. Magheru nr. 13, ap. 5
CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR pe data
de 11.04.2019, ora 16.30 care se va
desfăşura în sala de şedinţe din cadrul Hotelului Elite din Oradea, str.
I. C. Brătianu nr. 26, cu următoarea
ordine de zi:
1. Prezentarea Raportului Consiliului Colegiului asupra activităţii
desfăşurate în anul 2018.
2. Prezentarea şi aprobarea Bilanţului la 31.12.2018 şi descărcarea de
gestiune.
3. Raportul Comisiei de Cenzori
pentru anul 2018.
4. Raportul Comisiei de Disciplină pentru anul 2018.
5. Plan de activitate pentru anul
2019.
6. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2019.
7. Informare privind activitatea
desfăşurată de către Federaţia Ordinul Consilierilor Juridici din România (O.C.J.R) în anul 2018.
8. Redefinirea structurii Colegiului Consilierilor Juridici Bihor şi
prelungirea valabilităţii mandatului
membrilor care fac parte din structură.
9. Diverse.
Sunt îndreptăţiţi să participe la
lucrările Adunării Generale, toţi
consilierii juridici, stagiari sau definitivi, cu drept de vot, înscrişi în
Colegiul Consilierilor Juridici Bihor
până la data de 11.04.2019 inclusiv,
cu drept de exercitare a profesiei.
Au drept de vot membrii care au
achitat cotizaţia anuală inclusiv pe
anul 2019.
Accesul în sala de şedinţă se face
pe baza legitimaţiei de consilier juridic emisă de către Colegiul Consilierilor Juridici Bihor pentru anul
2019.
În situaţia în care un membru nu
poate participa la şedinţă, acesta
poate fi reprezentat pe bază de mandat de către un alt consilier juridic
membru cu drept de vot.
Mandatul se va putea depune la
secretariatul Colegiului sau transmite pe email ccjbihor@yahoo.com
sau prin fax la nr. 0359-175149 până
la data de 11.04.2019, ora 15,30 sau
se va putea depune la secretariatul
şedinţei înainte de începerea şedinţei.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Colegiului din loc.
Oradea str. Gen. Magheru, nr. 13,
ap. 5, jud. Bihor, la telefon: 0359175140, 0774-038600 zilnic între
orele 15.00-17.00, tel. decan 0745073803 sau prin email: ccjbihor@
yahoo.com.
(1104)

Anunţurile
de comemorări
şi decese se preiau:

Suntem alături de

mama Tincuţa, soţia Mariana
şi fiicele Nicoleta şi Raluca, cu
familiile, la ceasul dureros al
despărţirii de iubitul lor
NICU FANEA.

r la ghişeul de pe Aleea
Gojdu nr. 3, luni-joi între
orele 8.00-18.00, vineri, între orele 08.00-16.00, duminică, între orele 12.00-16.00
r la ghişeul de pe str. Pa-

Dumnezeu să-i călăuzească

trioţilor nr. 2 (lângă Teatrul

sufletul spre lumină. Verişoara

de stat) luni-vineri, între

Florica Zapota cu fiicele Mari-

orele 9.00-16.00, duminică,

ana şi Dana cu familiile. (2195)

16.00-18.00.

