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Joi, 11 ianuarie 2018

decese

V

Suntem alături de cole-

comemorări

V

Au trecut 8 ani trişti de

gul nostru, Băjenaru Ciprian, la

când ne-am despărţit de bunul

greaua pierdere a tatălui drag.

nostru soţ, tată, socru şi bunic,

Dumnezeu

să-l

S.R.L. şi S.C. Nevis Furniture
S.R.L. (248)

V

Suntem alături de fa-

milia Pop şi nepoţii, la marea
durere pricinuită de pierderea
fratelui şi tatălui drag. Sincere
condoleanţe. Ani Iosa, Oana şi
Bogdan cu familiile. (250)

informează privind intenţia de a
selecta personal pentru

ŞCOLARIZARE VATMANI
Condiţii:
Persoanele este nevoie să fie apte din punct de vedere me-

MIHALCEA.

dical.

a plecat pe drumul fără întoarcere chiar de ziua lui, la 66

Se oferă:

de ani, şi golul lăsat în suflete-

Costurile cu şcolarizare, deplasare în/din localitatea în care

le noastre continuă să fie la fel

se vor organiza cursurile şi cele de cazarea sunt suportate de

de mare. Pentru tot ce a făcut
pentru noi, îi datorăm iubire
şi respect. Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică în Împărăţia Sa.
Soţia Seia, fiii Victor şi Nicolae

ILEANA POLIACOF.
Pentru ce ai făcut pentru noi,
îţi mulţumim din suflet şi îţi dăruim o floare, o lumânare şi o
veşnică neuitare.

Mihalcea cu soţiile Laura şi Te-

S.C. OTL S.A.
Contract de muncă pentru următorii 5 ani (cu plata parţială
proporţională a contravalorii cursului dacă angajatul renunţă
la contractul de muncă înainte de expirarea celor 5 ani).
Persoanele interesate vor depune o cerere, însoţită C.V. şi de

odora, nepoţii Ionuţ, Tudor şi

copii ale actului de identitate şi după actele care atestă studiile

Luca.

V

S.C. Oradea Transport Local S.A.

S-au împlinit 6 ani de
durere sufletească şi copleşitoare singurătate de când ai plecat
dintre noi, draga noastră soţie,
mamă, soacră, cuscră, bunică şi
străbunică,

prof. NICOLAE

odihnească.

Colegii de la S.C. Nevis Trade

V

şi pregătirea profesională, la secretariatul societăţii, str. Atelierelor, nr. 12, până la data de 30.01.2018.

Cu durere în suflete

(14)

anunţăm încetarea din viaţă a
dragului nostru tată, socru şi
bunic,
CORNEL FURTOS.
Înmormântarea va avea loc
vineri, 12 ianuarie, ora 13.00, la
capela cimitirului din Popeşti.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Familia. (254)

V

Suntem alături de voi,

Vasile, Siluș și Mariana, în
aceste momente grele când vă
conduceți soția și mama,
MIOARA COCIUBA,
pe ultimul drum. Sincere
condoleanțe familiei îndoliate.
Fam. Damian Gheorghe.

V

Timpul trece, dar dure-

rea din sufletele noastre a rămas aceeaşi ca şi în urmă cu un
an, când a plecat draga noastră
soţie, mamă, bunică şi soacră,
asist. medical principal MARIA SILAGHI.
Gânduri pioase, preţuire, neuitare şi o rugăciune pentru

V

odihna veşnică. Parastasul de
Suntem alături de ne-

poata Maria cu soțul Mihai,
acum când îl conduc pe ultimul
drum pe fiul lor drag,
MARIUS DEMIAN.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică, iar celor rămași mângâiere. Fam. Petruș Dumitru și
Minerva. (1091)

pomenire va avea loc sâmbătă, 13 ianuarie 2018, ora 9.00, la
Biserica Sf. Apostoli „Petru şi
Pavel” din Ioşia. Soţul Alexandru, fiul Marius, nora Helga,

V

Pios omagiu de dragos-

te şi preţuire la împlinirea unui
dragului nostru soţ, frate, cum-

Aducem un ultim și pios

omagiu memoriei verișorului
nostru
MARIUS DEMIAN,
și adresăm sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

nat şi unchi
PETRU-PAUL PELLE.
Parastasul de pomenire va
avea loc la Biserica „Sfântul
Gheorghe” Oradea, str. Louis
Pasteur nr. 26, sâmbătă, 13 ianuarie 2018, ora 10.00. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească

Mircea, Adriana și Miruna.

în pace. Soţia Mărioara Pelle şi

(1092)

familia. (217)

Retrăim şi acum dure-

rea şi amărăciunea pe care am
simţit-o acum 7 ani (6.01.2011),
când inima dragului nostru
CONSTANTIN MAXIM,
soţ, tată, bunic şi cumnat, a
încetat să mai bată. Ne-ai lăsat
cu sufletele pline de tristeţe şi

V

Nimic nu este mai dureros în viaţă ca despărţirea de
o fiinţă dragă. Timpul trece dar
durerea din sufletele noastre şi
lacrimile din ochii noştri au rămas aceleaşi ca în urmă cu 2
ani când a plecat la cele veşnice
iubita noastră fiică, mamă, tuşică şi verişoară
GRAŢIANAMIHAELA MERMEZE.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Părinţii Gavril şi Viorica, fiica Mădălina cu soţul
Bogdan, nepotul Cristian, verişorul Nicu. (245)

durere precum şi un imens dor
de tine. Pentru generozitatea şi
dragostea cu care ne-ai iubit şi
protejat, îţi vom păstra amintiri veşnice. Îl rugăm pe bunul
Dumnezeu să-l aşeze între cei
drepţi, să-i lumineze calea şi
să-l odihnească în pace şi linişte. Mulţumim celor care-şi vor
aminti cu drag de el rugându-se
un minut pentru sufletul lui.
Parastasul de pomenire va avea
loc sâmbătă, 13 ianuarie 2018,
la Mănăstirea „Sfintei Cruci”.
Familia îndurerată. (255)

Anunţurile de comemorări şi decese se preiau:

nepoţii Andrei şi Paul. (157)

an de la plecarea în veşnicie a

V

Mr. (r) DANROMULUS POLIACOF,
au trecut 7 ani de lacrimi şi
suferinţe de când dragul nostru
fiu, soţ, ginere, socru şi bunic, a
plecat la cele veşnice. A fost un
suflet bun, corect şi înţelegător.
Pe amândoi vă vom păstra în
suflet şi vom transmite această amintire şi urmaşilor voştri.
Recunoştinţă şi mulţumiri celor care le vor dărui o clipă de
aducere aminte. Parastasul de
pomenire va avea loc sâmbătă, 13 ianuarie 2018, ora 10.00,
la Biserica Militară, preot Mircea Ioniţă. Dumnezeu să-i ierte şi să le dea odihnă veşnică.
Fam. Poliacof, Pănescu, Meze.
(7949)

V

V

A trecut un an de când
mama, soacra și bunica
RAVEICA LAZA,
din Budureasa, a plecat dintre noi spre cele veșnice. Mulțumim celor care vor dărui o
clipă de aducere aminte și se
vor ruga pentru odihna sufletului ei. Te vom iubi veșnic! Copiii Viorica și Dorin, ginerele
Florin și nora Mioara, nepoții
Claudiu, Călin din Anglia și
Denis din Beiuș. (215)

r la ghişeul de pe Aleea Gojdu nr. 3, luni-vineri între orele 9.0018.00, duminică, între orele 12.00-16.00
r la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 4 (lângă Teatrul de stat) luni-vineri, între orele 9.00-18.00, duminică, 16.00-18.00
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