16 Diverse

S

decese

V

Aducem un ultim omagiu şi suntem alături de familia
îndurerată, la despărţirea de cel
care a fost
IACOB TOPAI.
Odihnească-se în pace! Naşii Tiţa Madar, Adriana şi David. (3223)

V

Un gând de mângâiere
şi sincere condoleanţe colegei
noastre, asistent social Neag
Viorica, pentru pierderea tatălui,
IACOB TOPAI.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Din partea Laboratorului
de Psihologie Clinică şi Terapii
Nemedicamentoase a Spitalului
Clinic Municipal „Dr. G. Curteanu” din Oradea. (3227)

V

Ne rugăm lui Dumnezeu să primească la el sufletul
celui care a fost
dr. VICTOR MARGE.
Trecerea lui la cele veşnice
ne-a umplut sufletul de lacrimi
şi durere. În aceste momente suntem alături de fiul său,
Cristian şi de nora Alexandra
şi dragii lui nepoţi. Sora Livia
Cuc, cumnatul Teodor şi Cristiana. (3229)
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V

Ne alăturăm durerii verişorilor noştri, Cristian şi Alexandra, acum, la trecerea în
veşnicie a celui care a fost
dr. VICTOR MARGE.
Dumnezeu să-i odihnească
sufletul în Împărăţia Sa! Dorin
şi Maria Cuc. (3228)

V

Verişoarele Viorica Trifa, Livia Verzea şi Silvia
Bara, cu familiile lor, regretă
nespus de mult plecarea dintre
cei vii, a iubitului lor verişor,
dr. VICTOR MARGE.
Cu această ocazie împărtăşim imensa durere a fiului drag,
cu întreaga lui familie, dr. Cristian Marge şi-i transmitem sincere condoleanţe. Celui plecat
bunul Dumnezeu să-i dea linişte, să-l ierte şi să-l aşeze între
aleşii Săi! (3233)

V

Cu profund regret, am
luat la cunoştinţă de trecerea în
eternitate a celui care a fost
avocat pensionar
PETRU UNGUR,
căruia îi aducem un ultim şi
pios omagiu. Cu toată compasiunea, suntem alături de întreaga familie îndoliată şi adresăm
sincerele noastre condoleanţe. Dumnezeu să îi dea pace şi
odihnă veşnică! Membrii şi salariaţii Baroului Bihor şi a Filialei Bihor a Casei de Pensii a
Avocaţilor. (3235)

V

Suntem alături de colega noastră Vio Neag, la durerea pricinuită de trecerea la cele
veşnice a tatălui drag. Sincere
condoleanţe. Colectivul C.S.M.
Adulţi Oradea. (3222)

V

Gânduri de mângâie-

re pentru tine, dragă Claudia,
acum când te desparți de scumpul tău tată
PETRU POP.
Dumnezeu să-l primească în
Împărăția Sa, iar ție să-ți dea

V

Trecerea în lumea în
care vremea nu are sfârşit, a colegului şi prietenului,
av. PETRU UNGUR,
m-a răvăşit. La vremea de
adâncă durere sufletească a familiei sale, gândurile mele se
îndreaptă spre aceasta, ca Atotputernicul să coboare asupra sa
milă şi tăria Sa, spre a depăşi
încercarea. Av. Octavian Cucu.
(3241)

V

Aducem un ultim omagiu de preţuire celui care a fost
academicianul
MIRCEA MALIŢA,
fost gojdist, reputat cărturar,
scriitor, diplomat şi ambasador.
Întreaga sa viaţă, dedicată culturii, ştiinţei şi dezvoltării ţării noastre, va rămâne mărturie
peste timp a personalităţii unui
om de mare valoare. Sincere
condoleanţe familiei îndurerate! Conducerea C.N. „E. Gojdu” şi corpul profesoral. (3236)

putere. Aurelia Scorțea și familia Cristi și Iulia Szekeres.
(1425)

comemorări

V

Pios omagiu de cinsti-

re şi recunoştinţă este tot ce-i
mai putem oferi la împlinirea
a 3 ani de zile de când a plecat
dintre noi,
DOMNICA LICĂ.
Pentru bunătatea şi dragostea cu care ne-a înconjurat păstrăm în inimile noastre chipul
ei blând şi presărăm din buchetul neuitării lacrimi şi flori pe
tristul ei mormânt. Comemo-

V

rarea va avea loc sâmbătă, 26

Sincere condoleanţe
doamnei prof. Maria Popescu
Sturz şi familiei, la plecarea în
veşnicie a mamei, soacrei şi bunicii iubitoare. Viorica Vicaş,
cu familia. (3237)

V

O rugăciune, lacrimi
şi un dor mistuitor la împlinirea a 40 de zile de la despărţirea de soţul, tatăl, socrul şi bunicul drag,
plt. adj. (r)
GHEORGHE BARNA.
Te vom păstra mereu în inimile noastre. Soţia Viorica şi
copiii Rodica, Ghiţă şi Mihaela cu familiile. (2973)

mai, ora 9.00, la Catedrala Ortodoxă. Mulţumim celor care-i
vor păstra o clipă de aducere
aminte. Soţul, fiicele, ginerele,
nepoţii şi strănepoata. (3140)

Primăria Municipiului Oradea
cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii nr.1, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea
vânzării, în baza Legii 550/2002, a unui spaţiu
comercial, situat în Oradea, str.Ady Endre, nr.32,
ap.7, înscris în CF nr.193470-C1-U4/Oradea.
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 24.05.2018 – 14.06.2018 ora 9.00
se vor depune la Primăria Municipiului Oradea,
Sala Ghişeelor, la ghişeul nr. 2, documentele de
calificare de către potenţialii ofertanţi, conform
caietului de sarcini pus la dispoziţie de către organizatorul procedurii;
- şedinţa de licitaţie publică cu strigare şi adjudecarea va avea loc la data de 14.05.2018 ora 12:00,
în prezenţa comisiei de vânzare şi a reprezentanţilor ofertanţilor.
Primăria Municipiului Oradea cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii nr. 1, organizează licitaţie publică
deschisă cu strigare în vederea vânzării, în baza
Legii 550/2002, a unui spaţiu comercial, situat în
Oradea, str. Rahovei, nr. 5, ap. 2, înscris în CF nr.
201258-C1-U1/Oradea.
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 24.05.2018 – 15.06.2018 ora 900 se
vor depune la Primăria Municipiului Oradea, Sala
Ghişeelor, la ghişeul nr.2, documentele de calificare de către potenţialii ofertanţi, conform caietului
de sarcini pus la dispoziţie de către organizatorul
procedurii;
- şedinţa de licitaţie publică cu strigare şi adjudecarea va avea loc la data de 15.06.2018 ora 12:00,
în prezenţa comisiei de vânzare şi a reprezentanţilor ofertanţilor.
Documentele de calificare necesare pentru participarea la licitaţie se găsesc pe site-ul www.oradea.ro, sectiunea Licitații.
(355)

V

24 mai, tristă comemorare. Marea mea durere o împletesc în cuvinte înlăcrimate,
de 10 ani de când m-ai părăsit
dragul meu soţ,
col. (rez.)
CORNEL STAICU.
Ai plecat şi ai lăsat în urma
ta un gol imens, o casă goală şi
un suflet pustiit de dor. Spuneai
odată că oamenii trăiesc la nesfârşit când cineva se gândeşte
la ei. Aşa este! Tu vei trăi veşnic în inima mea, căci fiecare
zi e luminată de amintirea vie
a frumoşilor ani petrecuţi împreună. Bunul Dumnezeu săţi dăruiască odihna veşnică şi
pace sufletului tău bun şi ales.
În veci înlăcrimată, soţia Doina
Elena. (3138)

V

Se împlinesc 9 ani de
dor şi gol imens în suflet şi în
vieţile noastre de la plecarea
spre veşnicie a dragului nostru
soţ, tată, bunic şi frate,
jurist ALEXANDRU
ARDELEAN.
Îi înălţăm un pios omagiu de
dragoste şi neuitare. Dumnezeu
să-l odihnească în rândul celor
drepţi. Familia. (3202)

V

A trecut 1 an de când
ne-am despărţit cu durere de
cumnata noastră
IRINA ZAHARIA,
alături de ea îşi doarme somnul veşniciei de 1 an şi 40 de
zile, fratele şi cumnatul nostru
TRAIAN ZAHARIA.
Dumnezeu să vă odihnească
în Împărăţia Sa. Sora Maria cu
soţul Ioan. (3221)

