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„Cuvintele sunt lega-

legul nostru, Gheorghe Laslău
și familiei sale, în aceste momente de profundă durere pricinuite de pierderea mamei sale
dragi. Compasiune și sincere
condoleanțe familiei! Colectivul de pe platformele Sudrigiu

te suntem alături de întreaga fa-

legat de destin”. Cuvintele nu

milie, la marea durere pricinu-

că pricinuită de trecerea în nefiinţă a celei care a fost cea mai
bună, dragă şi iubitoare mamă,
TICA MUNTEAN,
la vârsta de 73 de ani. Dumşi să o primească în Împărăţia
Sa! Fiica Mirela cu Gabriel.

re în suflete anunţăm încetarea
din viaţă a mamei noastre,
MARIA PENDEA,
în vârstă de 70 de ani. Înmormântarea are loc azi, 22 iulie
2019, ora 15.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Fiica Mariana-Ni-

(1388)

şii noştri, familia Cherei Mariana-Nicoleta şi Florian, la
marea durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a celei care a
fost mamă, soacră şi bunică,
MARIA PENDEA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică, iar familiei mângâie-

V

pit din mijlocul lor pe cel care

lume în care sufletul tău se va
odihni împresurat de lumina
veşnică a bunului Dumnezeu.
Odihneşte-te în pace! Nepoata
Casandra cu soţul Jonathan.

V

rerea şi dureroasă este clipa în
care draga mea soţie,
TICA MUNTEAN,
a trecut în nefiinţă, la vârsta de 73 de ani. Dumnezeu
s-o odihnească în pace! O vom
conduce pe ultimul său drum
azi, 22 iulie 2019, ora 12.00, din

O fiinţă dragă mie a

pentru totdeauna de scumpa
mea soră,
TICA MUNTEAN.
Dormi în pace suflet bun, alături de fratele nostru,
DUMITRU VAŞADI,
plecat în urmă cu 5 ani. Dumnezeu să vă dea odihnă veşnică.
Sora Mărioara Bungău. (1420)

V

Profund

îndureraţi

celei care a fost mătuşa noastră dragă,
tuşă TICĂ.

Nuţu.

lacrimi pe obraji mă despart de

ţe sufletească, sensibilitate şi
respect, cu înaltă ţinută morală şi profesională. Dumnezeu
lia Popa Pavel şi familia Popa
Codruţ Paul.

V

Cu adâncă durere în

suflete ne luăm rămas bun de la
cuscra noastră,
FLORICA IVAŞCA.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Cuscrii din Câmpani.
(1407)

V

Cu adâncă durere în

suflete anunţăm trecerea la cele
veşnice a dragului nostru
NICU BUZOEANU.

la Haşaş. Ne vei rămâne mereu
în inimi, suflet bun! Dumnezeu

sufletele. Nepoata Laura, soţul

să-l ierte şi să-l odihnească în

Liviu şi copiii Andrei şi Alexia.
(1421)

linişte şi pace! Soţia Viorica,
copiii Dora şi Adrian, cu familiile lor. (1413)

V

Suntem alături de voi,

părţiţi de draga voastră mamă,
soţie şi bunică,
TICA MUNTEAN.
Dumnezeu să-ţi dea odihnă

Împărtăşim durerea
dragilor noştri vecini, Livia şi
Nelu Popa cu familia, acum,
la despărţirea de tatăl lor drag.
Dumnezeu să-l odihnească, iar
lor alinare! Familiile Dan Dorel, Liviu Popa. (1423)

V

Păstrând

neştearsă

amintirea aduc un pios omagiu

V

Suntem alături de Florica Bocşe şi copiii Claudia,
Ileana, Meda şi Traian, la pierderea soţului şi tatălui drag, topograf
TRAIAN BOCŞE.
Sincere condoleanţe familiei
îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Nicolae Zaha şi
copiii Dorina, Gabriela şi Octavian cu familiile.

de dragoste şi neuitare iubitului
meu soţ,
TEODOR MORAR,
la împlinirea a 32 de ani de la
trecerea în eternitate. Dumnezeu să-l odihnească! Soţia Morar Silvia. (1294)

V

Suntem alături de colega noastră, Florica Bocşe şi
de voi, Ileana, Claudia, Meda,
Trăienuţ cu familiile, la pierderea soţului, tatălui, socrului şi
bunicului vostru drag,
TRAIAN BOCŞE.
Sincere condoleanţe! Fam.
Eleneş Dumitru şi Petrişor, Lucaciu Aron, Baş Viorica, Brişan Elena, Miron Gheorghe,
Sarca Floare, Mureşan Ana,
Gabor Adriana, Meşter Jenica, Slab Viorica şi Maria Popa.
(1417)

Înmormântarea are loc azi,

aline suferinţa şi să le mângâie

scumpa mea mamă,
TICA MUNTEAN.

om de aleasă omenie, noble-

veşnică, iar celor rămaşi să le

chiul Nuţ, acum când vă desCu durere în suflet şi

ILIE MOŞTEORU,

22 iulie, ora 14.00, din Cape-

Sanda, Mirela, Casandra şi un-

V

profesor

Dumnezeu să-ţi dea odihnă

Capela Haşaş, Cimitirul Municipal. Pe veci îndurerat, soţul

a fost,

să-l odihnească în pace! Fami-

aducem azi un ultim omagiu
Nemărginită este du-

În aceste momente de

sat-o în urma ta, dragă mami,

re. Sincere condoleanţe! Fam.
Mascaş Cristian şi Ioana. (1419)

V

când moartea nemiloasă l-a ră-

Ai plecat de lângă noi într-o

Suntem alături de fina
noastră, Viorica cu familia, la
despărţirea de soţul ei drag,
NICU BUZOIANU.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Naşii, Florica şi Petru
Trifa, cu familia, din Sărand.
(1390)

V

nu pot exprima durerea ce ai lăTICA MUNTEAN.

V

pace! Familia Urs. (1386)

cu familia şi Mădălin, acum

rurilor. Cu durere mă despart
Suntem alături de na-

Dumnezeu s-o odihnească în

Tristeţe şi cuvinte care

luat calea spre Împărăţia Ce-

V

TICA MUNTEAN.

de naşa noastră Florica, Oana

coleta Cherei cu familia şi fiul
Florin-Ionel Pendea cu familia.

dragei lor soţii, mame şi bunici,

grea încercare, suntem alături

V

Cu foarte multă dure-

ită de plecarea la cele veşnice a

nezeu să o odihnească în pace

și Ștei.

V

În aceste momente tris-

te de suflet, aşa cum sufletul e
pot exprima durerea sufleteas-

Suntem alături de co-

V

V

Cu tristeţe şi profund

regret ne despărţim de dragul
nostru tată, socru şi bunic,
NICU BUZOEANU.
Dumnezeu să-i ddea odih-

Lumină veşnică şi odihnă su-

veşnică! Nepotul Gabriel, so-

nă veşnică! Fiul Cătălin, nora

fletului tău, dragă mami! Fiica

ţia Alexandra şi fiica Giulia.

Dana şi nepoatele Loredana şi

Sanda.

(1422)

Catalina. (1414)

comemorări

V

Păstrându-i neştearsă amintirea retrăim cu durere, ziua despărţirii de când în
urmă cu 4 ani, dragul nostru
soţ şi tată,
dr. STELIAN
MARINEL STANCE,
îşi doarme somnul liniştit al
veşniciei. A plecat pe drumul
fără întoarcere, dar a rămas în
inima noastră, singurul loc de
unde nu va pleca, cât vom trăi.
Dumnezeu să-l odihnească în
linişte şi pace! Soţia Monica şi
fiica- Karina. (1408)

V

S-au scurs patru ani de

lacrimi şi durere de când s-a
stins pentru totdeauna lumina
din ochii preaiubitului nostru
fiu, tată şi bunic,
ILARIE
CONSTANTIN BUDA.
Chipul său va rămâne prezent mereu în mintea şi în sufletele noastre. Mama Floare, fiul
Vlad, nora Alina, nepoţii Amalia şi Andrei. (1391)

