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Joi, 4 ianuarie 2018

 Cu inima zdrobită de durere şi cu lacrimi în ochi mă
despart de scumpa mea mamă,

 Suntem alături de voi,

dragii noştri prieteni, Ela şi Titi
Dărăban, acum, când vă despărţiţi de cel care va fost ﬁu
drag şi iubit de noi toţi,
RAUL.
Dumnezeu să-l aşeze în loc
cu verdeaţă, în loc cu lumină,
în loc de odihnă de unde au dispărut toate necazurile şi durerea. Familiile Cecilia şi Pascu
Blaga, Voichiţa şi Mihai Moisa. (56)



Un ultim omagiu celei
care a fost o desăvârşită profesionistă, om de aleasă omenie,
ec. ALEXANDRINA
BEJAN.
Bunul Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fam. Toda Gavril. (60)

 Cu durere în suﬂete ne

luăm rămas bun de la cuscrul
nostru
SANDOR KOCSIS,
şi suntem alături de voi,
Gabriela, Valentina şi Valentin. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Familiile Enăştescu şi
Chizec. (61)

SALVINA IENCIU,
în vârstă de 87 ani. Odihnească-se în pace. Înmormântarea va avea loc vineri, 5 ianuarie 2018, ora 13.00, din capela



Împărtăşim durerea tatălui meu, Ienciu Liviu, pricinuită de decesul bunicii noastre
dragi şi iubite,
SALVINA IENCIU.
Bunul Dumnezeu să-i odihnească în pace suﬂetul bun.
Nepotul Ienciu Sergiu cu soţia
Arabela. (65)

sătească a bisericii din localitatea Cărpinet. În veci îndurerat, ﬁul Ienciu Liviu cu familia. (62)

 Cu lacrimi în ochi şi nemărginită durere plângem trecerea în neﬁinţă a dragei noastre bunici,
SALVINA IENCIU.
Bunul Dumnezeu să-i odihnească suﬂetul. Nepotul Ienciu
Adrian cu soţia Raluca şi ﬁul
Cezar. (63)

 Cu suﬂetele pline de durere ne despărţim de soacra şi
bunica noastră dragă,
SALVINA IENCIU.
Dumnezeu să-i odihnească suﬂetul curat şi bun. Nora
Olimpia cu Andra, Răzvan şi
Albert-Patrik. (64)

 În plină iarnă, cerul și-a

deschis larg porțile pentru a întâmpina suﬂetul unui dascăl
minunat și generos
prof. MARIA-MINA
BOȚA.
Doamna învățătoare a fost
iubită, apreciată, respectată și
prețuită de elevi, colegi, părinți
și de întreaga comunitate. Pentru noi, dascălii,
MARIA
a fost și va rămâne o pildă
vie de profesionalism, dragoste pentru copii, dăruire și trudă neobosită. Ne despărțim cu
tristețe și durere de buna noastră colegă și prietenă și dorim ca nicio adiere de vânt să
nu-i tulbure zborul spre veșnicie. Dumnezeu să o odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiei îndoliate. Colegii de
la Școala Gimnazială ”Puiu Severe” Ineu și structuri. (1068)



Cu durere în suﬂet îmi
iau rămas bun de la cea care a
fost
prof. MARIA-MINA
BOȚA.
Dumnezeu să-i odihnească
suﬂetul în liniște și pace. Sincere condoleanțe familiei îndoliate. Mariana Baicu. (1069)

 S-a stins cu ochii înlăcrimați și privirea plină de deznădejde și durere scumpa noastră
bunică
MARIA PAȘC,
din satul Păulești, comuna
Brusturi. O vom păstra veșnic în amintire. Fie ca suﬂetul

 Suntem alături de voi

Ovidiu, Alina și Marian, la marea durere pricinuită de trecerea în neﬁință a celei care a fost
soție și mamă,
MARIA-MINA BOȚA.
Bunul Dumnezeu să o ierte și să-i dea odihnă veșnică.
Fam. Togor Dumitru și Doinița. (1070)

 Cu inima zdrobită de du-

rere, îmi iau rămas bun pentru totdeauna de la draga mea
mamă
MARIA PAȘC,
de 88 ani. Înmormântarea
va avea loc vineri, 5 ianuarie
2018, ora 13.00, în satul Păulești, comuna Brusturi. Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Fiica Viorica Vlaicu din Oradea. (1072)

ei să-și aﬂe liniștea. Nepoatele Dorina și Teodora cu familiile. (1073)

 Cu durere în suﬂet ne
despărțim de scumpa noastră
mamă și soacră
MARIA PAȘC,
de 88 ani, din satul Păulești,
comuna Brusturi. Îți suntem
veşnic recunoscători pentru că
ne-ai călăuzit în viață și ne-ai
sprijinit mereu. Odihnește-te
în pace. Fiica Maria și ginerele Ilie Curta. (1074)

 Împărtăşim durerea colegei noastre Ruja Beti şi ne
exprimăm profunda noastră

DIVERSE

 Posibilitate pensie în 5 ani.
Tel. 0740/51-63-17. (8941)

VÂNZĂRI TERENURI

 Vând 15 ari loc casă pe str.
Făcliei. Tel. 0774/62-91-45,
0770/12-34-60. (tv.)
 Vând loc de casă în Biharia.
0744/75-07-32. (tv)
 Vând 2.000 mp teren la Coada Lacului, Bihor. 0744/62-9458, 0744/76-97-32.(T.6696)

ANIMALE

 Donez căţei Metiş. Tel.
0748/13-89-00,
0748/13-8913. (49)

VÂNZARE AUTO

 Vând Fiat Grande Punto,
fabricaţie 2005, stare perfectă, negociabil, 0753/35-47-92.
(T.9105)

 Vând Opel Astra Caravan
1,4 cmc, alb, an 1993, benzină,
preţ 300 euro. Tel. 0770/10-9418. (53)
 Vând Dacia Break (1994),
în stare bună de funcţionare. Preţ 1900 lei. Telefon:
0723/225.328.

PIERDERI

 S.C. Fracht Plus S.R.L.,
cu sediul în Livada de Bihor,
str. Vasile Alecsandri nr. 10,
J5/870/2014, RO 33216940,
pierdut certiﬁcat constatator,
emis de O.R.C. Bihor. Îl declarăm nul. (52)
 Pierdut două certiﬁcate constatatoare pentru sediul social
şi ambulant, J05/1553/2010,
CIF RO 27779140, deţinător
S.C. Codru Lunca S.R.L. Le
declar nule. (55)

CUMPĂR DIVERSE
 Achiziţionez tablouri, bibelouri, aparate foto, ceramică
ţărănească, ceasuri, altele.
0743/75-81-64. (7330)

PRESTĂRI SERVICII
 Repar rolete, recondiţionez,
modiﬁc jaluzele, plase. Tel.
0745/57-73-90. (T.8973)
 Execut acoperișuri, dulgherie, renovări, reparații în construcții, în Bihor. 0721/40-2461. (1071)
 Renovez acoperișuri, fațade, dulgherie, izolații, jgheaburi, terase, vopsitorii, reparații,
0774/60-58-38. (T.978)
 Mansardări acoperișuri, reparații generale, deplasare oriunde, reducere 20%, 0774/6058-38. (T.979)

 Reparații acoperișuri sau de
urgență montaj tablă, reducere
20%, 0774/60-58-38. (T.980)

ANGAJĂRI
 Angajăm personal curăţenie,
zona Nufărul, 4 ore dimineaţa.
Salar 700 lei. Tel. 0745/24-5822. (32)
 Angajăm femei de serviciu la
blocuri, program de 8 ore. Tel.
0725/54-64-21. (36)

te de tristeţe şi suferinţă, când
se desparte de soţul ei drag.
Sincere condoleanţe familiei, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Colectivul Clubului
Sportiv Crişul Oradea.

 Angajez menajeră pentru o persoană vârstnică. Tel.
0721/67-05-17. (tv)
 Restaurant în Oradea angajează femeie la bucătărie,
pentru post de bucătar, cu
posibilitate de caliﬁcare la locul de muncă, și ospătar. Tel.:
0769/048-699.

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 15 lei, plăteşti unul, primeşti patru!
Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări,
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l
publici în luna ianuarie în cotidianul „Crişana”.

compasiune în aceste momen-

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
15 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
care tu le alegi.



TALON ANUNŢ

Numele şi prenumele____________________________________________Telefon______________________________
_______

TEXT ANUNŢ (max. 10 cuvinte) __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________Zile apariție___________________________


Pentru anunţuri care conţin mai mult de 10 cuvinte se poate utiliza un număr corespunzător de taloane.



Anunţurile funerare (decese, comemorări) nu fac obiectul acestui talon.

comemorări
 În trei ianuarie s-au împlinit șapte ani de la decesul
profesorului
NICOLAE CIOLAN,
din Vaşcău. Fie-i țărâna
ușoară! Cu mult respect și dor,
ﬁul Eugen și soția Elena.

 Gânduri pioase, preţuire,
neuitare şi o rugăciune pentru
odihna veşnică a iubitului nostru tată şi soţ,
FLORIN BĂRAN,
la un an de la trecerea lui în
neﬁinţă. Vlăduţ şi Daniela Băran. (39)

