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SERVICII FUNERARE NON-STOP!!!
 LA CAPĂTUL
DRUMULUI S.R.L.
str. PRIMĂRIEI, nr. 62

 Telefonaţi-ne şi GRATUIT vă trimitem MEDIC CONSTATATOR al decesului, zi-noapte;
 Sicrie atât la preţuri accesibile cât şi ultraluxoase;
 Transport intern şi internaţional cu MERCEDES special frigorific;
 Spălat, îmbrăcat, îmbălsămat, cosmetizare;
 Comenzi coroane, cozonaci, pacheţele;
 Preluăm anunţuri de deces pentru ziare (inclusiv sâmbătă şi duminica);
 Comenzi masă pomană.
INCINERĂRI.

GRATUIT: Rezolvarea completă a ajutorului de înmormântare de la Casa Judeţeană de Pensii,
ajutor CARPO, pensii de urmaş, pensii militare, etc.
ÎNCHIRIEM CAPAC FRIGORIFIC.
Plata după primirea ajutorului!
Informaţii la tel. 0259/41-07-70, 0766/52-00-46
www.lacapatuldrumului.ro

S

decese

V

Mulţumim celor care
au fost alături de noi, când am
condus-o pe ultimul drum pe
draga noastră mamă, bunică şi
străbunică,
FLOARE CIORDĂRAŞ.
Cu ochii plini de lacrimi şi
veşnic nemângâiaţi Domnica,
Mircea, Decebal, Claudia şi
Horia Cordoş. (3537)

V

Mulţumim tuturor rudelor, prietenilor, vecinilor şi cunoştinţelor care prin prezenţă, flori şi cuvinte de alinare au
fost alături de noi şi l-am condus pe ultimul drum pe cel care
ne-a fost un soţ, tată, socru şi
bunic iubitor
IOAN HAVA.
În veci nemângâiate soţia
Mina şi fiica Mărioara cu familia. (3505)

V

Păşim cu toţii prin Valea
Plângerii cu ochii aţintiţi spre
cerul lui Dumnezeu, chiar dacă
uneori sunt plini de lacrimi.
Suntem alături de colegul nostru Curta Iosif, la durerea pricinuită de trecerea bunicii sale
în lumea aceea frumoasă unde
ne vor întâmpina scumpele cuvinte: „Veniţi, binecuvântaţii
Tatălui, de moşteniţi Împărăţia
Cerurilor!” Colectivul de la Liceul Teologic Baptist „Emanuel”. (3538)

V Neputincioşi în faţa crudului destin, cu inimile sfâşiate

de durere, familia Fărcuţ anunţă trecerea la cele veşnice a celui care a fost
prof. NICOLAE FĂRCUŢ,
inegalabil soţ, tată şi bunic.
Înmormântarea are loc azi, 7
iunie, ora 13.00, în satul Curăţele. Dumnezeu să-i dea odihnă
şi lumină veşnică. Soţia Antiţa,
copiii Nicoleta, Nicu şi Alina
cu familiile lor. (3540)

V Dascălul este lumina
care se consumă luminând. S-a

stins lumina familiei noastre
prof. NICOLAE FĂRCUŢ.
La ceas de grea încercare
suntem alături de sora Antiţa
şi copiii noştri. Văduvele Ban.
(3541)

(558)

V Un gând de alinare şi

mângâiere sorei Antiţa şi nepoţilor, la despărţirea de soţul
şi tatăl lor
prof. NICOLAE FĂRCUŢ.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fratele Nelu cu familia. (3542)

V La ceas de grea încerca-

re, suntem alături de sora Antiţa şi nepoţii noştri, la despărţirea de soţul şi tatăl lor
prof. NICOLAE FĂRCUŢ.
Odihnă veşnică. Sora Viorica
Goina cu familia. (3543)

V

Suntem alături de verişoara noastră Elena şi familia
ei, acum când se desparte de
mama, soacra şi bunica lor
MARIA PETRAŞCA,
mătuşa noastră. Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică. Verişoarele Florica şi Mariana cu
familiile. (3545)

V În aceste momente de

cumpănă ne alăturăm durerii
familiei dr. Mocan, la despărţirea de draga lor
ELENA MOCAN.
Dumnezeu să aibă în pază
sufletul tău blând, tuşică Felicia. Fam. Chişiu. (3540)

V Împărtăşim durerea fa-

miliei dr. Nelu Mocan, pricinuită de trecerea la cele veşnice a
mamei, soacrei, bunicii şi străbunicii dragi,
ELENA MOCAN.
Bunul Dumnezeu s-o odihnească în pace şi să-I aşeze sufletul în Împărăţia Sa. Fam. Birişi Maria. (3547)

V

V Retrăim, şi azi, aceeaşi

V

Cu profunde regrete şi
durere în suflete, suntem alături de Nelu, Felicia şi Brânduşa cu familia, acum când
se despart de draga lor mamă,
soacră, bunică şi străbunică,
cea care a fost
ELENA MOCAN.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Mimi Tamba, Dorina,
Simi, Horia şi Răzvan Ciurtin.
(3552)

Suntem alături de colega noastră de la Curtea de Apel
Oradea, Emeşe Kondor, în momentele de tristeţe pricinuite de
pierderea tatălui drag. Sincere
condoleanţe. Colectivul DGFA
al Tribunalului Bihor. (3548)

comemorări

V O inimă blândă şi mare

a încetat să mai bată alături de
noi, astfel anunţăm decesul mamei noastre
FLOARE IAS,
de 81. Înmormântarea are loc
azi, 7 iunie 2018, ora 13.00, de
la Capela Frenţiu. Dumnezeu
să o odihnească în pace. Fam.
Frese Lucia şi Moise, Larisa şi
Mirel. (3551)

V În aceste momente, de

adâncă durere sufletească, suntem alături de colegii noştri, av.
Gabriela Morar şi Radu Marta,
la trista despărţire de dragul lor
frate,
TIBERIU MARTA.
Transmitem sincere condoleanţe şi un gând de alinare întregii familii îndoliate, pentru
imensa pierdere suferită. Dumnezeu să îl odihnească în pace!
Membrii şi salariaţii Baroului
Bihor.

V În aceste momente pline

de durere, colectivul Compartimentului Pneumologie din cadrul SCUAI Oradea, este alături de colega noastră, Simona
Variu, la despărţirea de tatăl ei.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. (3554)

V

Transmitem sincere
condoleanţe şi întreaga noastră compasiune colegei noastre,
Variu Simona, în aceste momente de tristeţe şi durere, când
se desparte de tatăl său. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.
Colectivul Compartimentului
Dermatologie SCUAI Oradea.
(3553)

V Sincere condoleanţe co-

legei mele, Variu Simona, la
durerea pricinuită de pierderea tatălui său. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Rodica
Tonţ. (3555)

7 iunie 2009, când
prof. MOISE PATER
şi-a luat „La revedere” de la
soţie, fiu, noră şi nepot, îndrep-

V

Împărtăşim durerea nepoatei noastre Doina, în marea
durere pricinuită de trecerea
în nefiinţă a tatălui, bunicului,
străbunicului şi fratelui nostru
învăţător IOAN ŞANDOR.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fratele Petru cu familia. (3550)

durere imensă ca în trista zi de

tându-se spre Patria Cerească. Chipul său blând, dragostea, bunătatea, devotamentul,

V

le vom păstra vii în memoria
noastră cât vom fi. Domnul să-i

Pios omagiu de recunoștință, dragoste și neuitare iubitului nostru soț, tată, socru și
bunic,
ing. MIRCEA MOȚ,
la împlinirea celor 4 ani de
la plecarea lui în eternitate.
Amintirea lui va dăinui veșnic
în sufletele noastre. Parastasul
de pomenire va avea loc vineri,
8 iunie, ora 18.00, la Capela
„Înălțarea Domnului” (colț cu
str. Partenie Cosma), str. Hașdeu. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Familia îndurerată.
(1459)

societăţii comerciale ZAHĂ-

CONVOCATOR

având CIF RO 65484, convoacă

Consiliul de administraţie al

Adunarea Generală Ordinară a

societăţii comerciale ZAHĂ-

Acţionarilor societăţii, pentru toţi

RUL ORADEA SA, cu sediul în

acţionarii înregistraţi în Regis-

loc. Oradea, Şoseaua Borşului nr.

trul Acţionarilor la sfârşitul zi-

3, jud. Bihor, înscrisă la Oficiul

lei de 08.06.2018, pentru data de

Naţional al Registrului Comerţu-

11.07.2018, orele 10.00, la sediul

lui de pe lângă Tribunalul Bihor,

social, cu următoarea ordine de

sub nr. J05 / 179 /1991 având CIF

zi:

dea odihnă veşnică! (3544)

CONVOCATOR
Consiliul de administraţie al
RUL ORADEA SA cu sediul
în loc. Oradea, Şoseaua Borşului nr. 3, jud. Bihor, înscrisă la
Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor, sub nr. J05/179/1991

RO 65484, convoacă Adunarea

1. Prezentarea şi aprobarea ra-

Generală Extraordinară a Ac-

portului de gestiune al adminis-

tionarilor societatii, pentru toti

tratorilor pe anul 2017.

actionarii inregistrati in Regis-

2. Descărcarea de gestiune a

trul Acţionarilor la sfârşitul zi-

membrilor Consiliului de Admi-

lei de 08.06.2018, pentru data de

nistrație pentru anul 2017.

11.07.2018, orele 11.00, la sediul
social, cu următoarea ordine de
zi:
1. Discutarea şi aprobarea des-

3. Prezentarea şi aprobarea raportului auditorului financiar.
4. Prezentarea şi aprobarea
contului de profit şi pierderi.

fiinţării punctului de lucru din

5. Discutarea şi aprobarea bi-

loc. ARAD, str.Bogdan Voievod

lanţului contabil al societăţii pen-

nr.14, jud.Arad.

tru anul 2017.

2. Diverse.

6. Diverse.

Începând cu data de 01.07.2018,

Începând cu data de 01.07.2018,

documentele şi materialele infor-

documentele şi materialele infor-

mative referitoare la problemele

mative referitoare la problemele

incluse în ordinea de zi, se pot

incluse în ordinea de zi, se pot

consulta şi procura contra cost la

consulta şi procura contra cost la

sediul societăţii.

sediul societăţii.

În caz de neîndeplinire al cvo-

În caz de neîndeplinire al

rumului cerut de Legea 31/1990

cvorumului cerut de Legea 31

republicată, cea de-a doua adu-

/1990 republicată, cea de-a doua

nare va avea loc în ziua de

adunare va avea loc în ziua de

12.07.2018, în acelaşi loc, la ace-

12.07.2018, în acelaşi loc, la ace-

eaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

eaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

Preşedintele Consiliului de

Preşedintele Consiliului de

Administraţie

Administraţie

Michael Werner Schaupp (387)

Michael Werner Schaupp (388)

