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Marţi, 21 mai 2019

Sﬁnţii Împăraţi Constantin şi Elena

Sărbătoarea zilei
Astăzi, 21 mai, îi sărbătorim
pe Sﬁnţii împăraţi Constantin
şi Elena, singurii sﬁnţi mamă
şi ﬁu. Fiul lui Constanţiu şi al
Elenei, Constantin a trăit pe
vremea împăratului Diocleţian,
când persecuţiile anticreştine au
atins apogeul. Constanţiu avea
sub stăpânirea sa ţinuturi întinse: Galia, Spania şi Britania.
În toată împărăţia, în vremea
aceea, creştinii sufereau crunte
prigoniri. Dar, în ţinuturile sale,
Constanţiu a oprit orice prigoană
împotriva creştinilor, în plus, el îi
folosea la conducerea treburilor
obşteşti. După moartea lui Constanţiu, locul acestuia este luat de
Constantin, iar în locul lui Maximian este ﬁul acestuia, Maxenţiu. Între cei doi, respectiv între
Constantin şi Maxenţiu, are loc o
confruntare militară, iar Eusebiu,
duhovnicul lui Constantin, rela-

S


decese

tează cum împăratul Constantin,
în timp ce se ruga, a avut o viziune
în care pe cer i se arată o cruce luminoasă, pe care scria: „Prin acest
semn vei învinge”. De asemenea,
noaptea l-a văzut pe Iisus Hristos,
care-l îndemna să-şi facă steag
ostăşesc cu semnul Sﬁntei Cruci
pe el. Urmând aceste sfaturi, Constantin porneşte în luptă împotriva
lui Maxenţiu, biruindu-l pe acesta
în anul 312. În urma celor întâmplate, în anul 313, împăratul Constantin a dat o hotărâre, prin care
a oprit prigonirea creştinilor. Este
vorba de Edictul de la Milan, prin
care Creştinismul a fost recunoscut drept religie liberă şi egală în
drepturi cu toate cultele oﬁciale.
Constantin cel Mare a murit în
Duminica Rusaliilor, la 22 mai
337, şi a fost înmormântat în Biserica „Sf. Apostoli” din Constantinopol, ctitoria sa.
 L.I.



Regretăm profund tre-

cerea în neﬁinţă, mult prea deUn

ultim

omagiu

doamnei
FLORICA ALBU.
Transmitem sincere condoleanţe copiilor, Albu Ioan şi dr.
Mihaela Popoviciu cu familiile.
Familia Barna Gavril şi Florica. (410)
Primăria Municipiului
Oradea
organizează licitaţie publică
cu strigare – Sesiunea a VIII-a
1) Informaţii privind concedentul:
Primăria Municipiului Oradea, cu sediul în mun. Oradea
- 410100, P-ţa Unirii, nr. 1, jud.
Bihor, Cod ﬁscal: RO 35372589,
tel: 0259/40-88-12; 0259/43-7000, int. 223; fax:0259/43-62-76;
E-mail: primarie@oradea.ro;
2) Informaţii privind obiectul licitației:
Concesionarea unor parcele
de teren, cu suprafaţa de 250 mp
ﬁecare, situate în Oradea, zona
Calea Clujului, Cartierul Tineretului, în vederea construirii de
locuinţe familiale.
3) Preţul de pornire (redevenţă) a licitaţiei este de: 5,00 lei/
mp/an şi 3,00 lei/mp/an pentru
terenurile afectate de reţele.
4) Pasul de licitaţie: 1,00 leu.
5) Data limită de depunere
a ofertelor: 11 iunie 2019, ora
9.00.
6) Data organizării şedinţei
de deschidere a ofertelor: 11
iunie 2019, ora 13.00.
7) Informaţii şi Documentaţia
de atribuire găsiţi accesând site-ul www.oradea.ro, secţiunea
Licitaţii.
(1280)

vreme, a fostului nostru vecin,
FLORIAN ORBAI.
Sincere condoleanţe! Dum-



Ne întristează pierderea ﬁinţei dragi, naşa noastră,
ZORICA CABA,
care va rămâne mereu în inimile noastre. Bunul Dumnezeu
să-i dea odihnă, iar familiei alinare şi mângâiere. Finii Porţan
Gavril şi Rodica. (388)

Florica. (411)
PRIMĂRIA
COMUNEI CÂMPANI
anunţă organizarea unor licitaţii publice deschise cu strigare,
în ziua de 03.06.2019, începând
cu ora 10.00, la sediul primăriei,
pentru vânzarea unor parcele de
teren astfel:
 suprafaţa de 126 mp, identiﬁcat cu nr. cad. 51469 din CF
51469 Nucet,
 suprafaţa de 57 mp, identiﬁcat cu nr. cad. 51474 din CF
51474 Nucet,
 suprafaţa de 80 mp, identiﬁcat cu nr. cad 51471 din CF 51471
Nucet,
 suprafaţa de 200 mp, identiﬁcat cu nr. cad. 51487 din CF
51487 Nucet,
 suprafaţa de 149 mp, identiﬁcat cu nr. cad. 51527 din CF
51527 Nucet,
 suprafaţa de 150 mp, identiﬁcat cu nr. cad. 51500 din CF
51500 Nucet,
 suprafaţa de 100 mp, identiﬁcat cu nr. cad. 51473 din CF
51473 Nucet,
 suprafaţa de 106 mp, identiﬁcat cu nr. cad. 51448 din CF
51448 Nucet,
situate în Satul de vacanţă Vârtop, oraş Nucet.
Informaţii suplimentare la tel.
0359/17-07-59, sau la sediul primăriei.
(1281)

Suntem alături de co-

legul nostru, Ciprian Benea,
în aceste clipe de grea încercare pricinuită de trecerea la cele
veşnice a mamei sale dragi.
Sincere condoleanţe! Colegii
din Departamentul de Afaceri
Internaţionale, Facultatea de
Ştiinţe Economice. (408)



Suntem alături de familia verişoarei mele, la moartea soţiei, mamei şi bunicii lor,
ZORICA CABA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace, celor rămaşi mângâiere şi
alinare. Iuliana Paul şi familia.
(376)



Cu ochii încărcaţi de
lacrimi anunţăm trecerea în
veşnicie a celei care a fost o
bună soţie, o mamă iubitoare,
un suﬂet blând şi înţelept, un
om echilibrat, de o nobleţe prea
rar întâlnită,
FLOAREA BENEA,
în vârstă de 66 ani. Înmormântarea azi, ora 13.00, din Capela Orăşenească. Soţul Traian,
copiii Ciprian şi Delia, cu familiile. (377)

nezeu să-l odihnească în pace!
Fam. col. (r.) Barna Gavril şi





Cu adâncă durere în
suﬂete anunţăm despărţirea de
scumpa noastră cumnată,
FLOAREA BENEA,
care ne-a fost mai mult decât o soră foarte bună. Nu te
vom uita, suﬂet scump, cald şi
blând! Cumnatele Viorica şi
Mărioara. (378)



Suntem alături de bunul nostru prieten, Ciprian Benea şi de întreaga familie, la
marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a mamei
sale dragi,
FLOAREA BENEA.
Sincere condoleanţe! Dumnezeu să o odihnească în pace!
Fam. Dinu Sasu. (403)



Suntem alături de colegul nostru, Ciprian Benea şi
de întreaga familie, la marea
durere pricinuită de trecerea la
cele veşnice a mamei mult iubite. Sincere condoleanţe! Dumnezeu să o odihnească în pace!
Colectivul catedrei de Management-Marketing. (417)



În aceste momente

de adâncă tristeţe suntem alături de familia greu încercată,
de trecerea în eternitate a celei
care a fost,
ing. ANGELA DOBRIN.
Sincere condoleanţe familiei greu încercate! Fam. Anna şi
Ovidiu Mazilescu. (379)



Regretăm profund tre-

cerea în neﬁinţă a celei care a
fost,
ing. ANGELA DOBRIN,
fostă preşedintă a Cooperativei „Tricotextil” Oradea.
Transmitem sincere condoleanţe familiei îndurerate! Vetuţa Herlaş şi Florica Sălăgean cu
familiile. (389)





Sincere condoleanţe
familiei îndurerate. Ne rugăm
ca bunul Dumnezeu să mângâie suﬂetele celor rămaşi nemângâiaţi de tragica despărţire de
cel care a fost soţ, tată şi bunic,
ALEXANDRU CUC.
Suntem alături de voi! Echipa de 5 Stele Metropolitan Life.
(397)



Cu ochii înlăcrimaţi şi
durere în suﬂete ne despărţim
de draga noastră naşă şi mătuşă,
IRINA
MELANIA VEREŞ,
de 88 ani. Înmormântarea
va avea loc miercuri, 22 mai,
ora 14.00, din Capela Frenţiu.
Dumnezeu să o odihnească în
pace! Familia. (412)



Toată compasiunea
pentru familia colegului nostru, maistru instructor Popa
Petru, în aceste clipe grele, la
pierderea mamei sale. Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Colectivul catedrei de Electrotehnică şi Electronică din cadrul Colegiului Tehnic „Traian
Vuia”. (404)

Cu mare durere în su-

ﬂete şi multe regrete ne despăr-

comemorări

ţim de bunul nostru soţ, tată,
socru şi bunic,
ALEXANDRU CUC,
în vârstă de 77 de ani. Plecarea ta fulgerătoare ne-a lăsat un
gol în suﬂete. Pentru cei care
doresc să-şi ia rămas bun, rugăciunea de stâlp are loc azi, la
ora 18.30, la Capela Orăşenească, iar înmormântarea va avea
loc miercuri, 22 mai, ora 12.00,
din Capela Haşaş. Amintirea ta
va rămâne mereu vie în suﬂetele noastre. Dumnezeu să te
odihnească în pace! Soţia Terezia, ﬁul Alexandru cu familia,
ﬁica Mihaela cu familia. (415)



Împărtăşim nemărgini-

ta durere a ﬁnilor noştri dragi,
familia Cuc, la despărţirea fulgerătoare de ﬁnul nostru
ALEXANDRU CUC.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Naşa Florica Fortiş cu familia. (416)



Astăzi se împlinesc 2
ani de când ne-a părăsit dragul
nostru frate, cumnat și unchi,
NELU-FLORIN CURTA.
O rugăciune, o ﬂoare și multă
durere și lacrimi. Bunul Dumnezeu să te odihnească în pace.
Sora Mărioara, cumnatul Traian Pop, nepoții Adina și Adi cu
familiile. (2272)



Păstrându-i neştearsă amintirea aducem un pios
omagiu de preţuire, dragoste
şi recunoştinţă veşnică, la împlinirea a 2 ani de la dureroasa despărţire de nepreţuitul soţ,
tată, socru şi bunic,
FLORIAN CURTA.
Dumnezeu să-i odihnească în pace suﬂetul bun şi ales.
Mulţumim celor care-i cinstesc
amintirea, dăruindu-i o clipă de
aducere aminte. Familia. (380)

