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Poliţiştii au găsit ţigările ascunse într-un autoturism

Zeci de mii de ţigări conﬁscate
Poliţiştii bihoreni au conﬁscat
50.000 de țigarete nemarcate
legal, de la un maramureșean
care le ascunsese în autoturismul cu care le transporta.
Potrivit informaţiilor transmise de IPJ Bihor, marți, pe strada
Oradiei din municipiul Salonta,
polițiștii au identiﬁcat în traﬁc un
bărbat de 45 de ani, din comuna
Vadu Izei, județul Maramureș,
în timp ce conducea un autoturism cu care transporta 50.000

de țigarete (2.500 de pachete de
țigări) marcate necorespunzător,
diverse sortimente, disimulate
într-un loc special amenajat, în
locul roții de rezervă din portbagaj. În cauză a fost întocmit dosar
penal, bărbatul de 45 de ani ﬁind
bănuit de comiterea infracțiunii
de „deținere de către o persoană
în afara antrepozitului ﬁscal sau
comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile
supuse marcării, potrivit titlului
VIII, fără a ﬁ marcate sau mar-
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 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
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„Esenţială este întrebuinţarea vieţii, nu durata sa.”
(Seneca)
DAN-ALEXANDRU
RUGINĂ,
EVA JONAS,
CORNELIA CAZACU,
BELA
KALMAN KOVACS.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.



(558)

Suntem profund îndu-

reraţi de trecerea la cele veşnice a celui care a fost unchiul
nostru,
TEODOR LAZĂR.
Nu te vom uita niciodată. Nepotul Felician cu soţia Cristina
şi ﬁica Giulia. (5620)







Cu durere în suﬂete ne
luăm rămas bun de la unchiul
nostru
TEODOR LAZĂR.
Dumnezeu să-l aşeze la
dreapta Lui şi să-i ﬁe ţărâna
uşoară, iar celor rămaşi mângâiere şi alinare. Nepotul Leontin
cu soţia Geta şi copiii Darius şi
Luca. (5621)

Vă împărtăşim dure-

Azi cerul s-a deschis

TEOFIL POP.
Ai plecat după o grea sufene veşnic în inimile noastre.
Înmormântarea va avea loc vineri, 21 septembrie, ora 13.00,
la Capela Ortodoxă din Marghita. Dumnezeu să te odih-

trecerea la cele veșnice a celui

de tristeţe legate de trecerea la

care a fost soț, tată și bunic,

cele veşnice a dragului vostru
soţ şi tată,
TEOFIL POP.
Vă îmbrăţişăm, Ela, Antonia
şi Massi. (5617)



(5623)

Suntem alături de

Olimpia, Sorana şi Mara, la
marea durere pricinuită de despărţirea de tatăl şi soţul drag,

oner, zidari, zugravi, rectiﬁcatori
universali, sculeri matrițeri, şoferi, secretară. De asemenea, în
Oradea sunt 218 de oferte pentru
muncitorii necaliﬁcaţi. În ceea ce
priveşte oferta din judeţ, în Aleşd
sunt 37 locuri de muncă vacante, în Beiuş sunt 34 de locuri de
muncă vacante, în Salonta sunt opt
jobb-uri vacante, iar în Marghita
există 22 de oferte. 

TEODOR LAZĂR,
și președinte al Asociației de
Proprietari Dacia 100. Ne rugăm la bunul Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Colectivul
de Administrație. (1690)



Se împlinesc şase luni

de la dureroasa despărţire de

Sunt alături de voi,

tine, draga noastră mamă şi so-

Olimpia, Sorana şi Mara. Bu-

ţie,

nul Dumnezeu să vă dea pute-

comemorări

re să depăşiţi durerea pricinuită

ERZSEBET OROS.
O rugăciune, o ﬂoare, o lu-

de despărţirea de soţul şi tatăl

mânare este tot ce îţi mai putem

drag,

oferi la tristul tău mormânt. PaTEOFIL POP.

(5618)

rastasul va avea loc sâmbătă,



ora 9.00, la Biserica Albastră.
Tristeţea

suﬂetelor

noastre este aceeaşi ca în urmă



Fiul Neluţu şi soţul Ionică, în
veci nemângâiaţi. (5608)

cu trei ani, când moartea neUn ultim omagiu celui

care a fost
GHEORGHE MOLDVAI.
Dumnezeu să-l odihnească!
Suntem alături de familia în-

miloasă a luat-o dintre noi, pe
buna noastră soţie şi mamă,
VALERIA CODĂU.
Familia, în veci nemângâiată. (5604)

durerată. Fam. Ticu Marian.
(5625)





La un an de când buna

noastră mamă, bunică şi străÎn aceste momente gre-

bunică,

le de încercare prin trecerea la



cătuşi mecanici, faianţar, recepţi-

Suntem alături de în-

Sorana şi Mara, în aceste clipe

nească! Soţia Olimpia, împreună cu ﬁicele Sorana şi Mara.



treaga familie îndurerată prin

pentru a primi suﬂetul tău minunat, dragul nostru soţ şi tată,

urmare din pagina 1
...analist
calitate,
dispecer
transport, electrician, dulgheri,
confecţioneri de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, confecţioneri piele
şi înlocuitori, confecţioneri tricotaje, confecţioneri cablaje auto,
reprezentanţi comerciali, şoferi de
autocamion, designeri, cusători,
croitori, tâmplari, stivuitorişti,
şoferi, magazineri, lucrători comerciali, electrician auto, ﬁnisor
auto, funcţionari economici, lă-

rea scumpele noastre, Olimpia,

Verişoara, Mariana Benţea.

rinţă dintre noi, dar vei rămâCu regret şi durere în
suﬂet îmi iau rămas bun de la
cumnatul meu,
DOREL LAZĂR,
iar cumnatei Aurica şi nepoatelor Delia şi Karina, un
gând de mângâiere şi alinare.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Cumnatul Aurel Turcuţ.
(5619)

cate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000
țigarete”. Totodată, s-a dispus
ridicarea în vederea conﬁscării a
țigaretelor marcate necorespunzător, precum și indisponibilizarea autoturismului cu care au fost
transportate. Prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului
prin deținerea cantității de 50.000
țigarete marcate necorespunzător
este estimat la aproximativ 20.000
lei. 

Peste 800 de locuri
de muncă în Bihor

cele veșnice a bunului meu prieten,
TEODOR LAZĂR,
sunt alături de voi, Aurica,

a plecat la cele veşnice, înălţăm o rugăciune către bunul
rugându-L

A trecut un an de când,
SIMI,

nu mai e, şi tot mai greu e

MARIA SIMUŢ

Dumnezeu,



să-i

fără ea, şi tot mai dor ne e de
ea. Odihneşte, Doamne, suﬂetul ei bun şi întăreşte-ne pe noi.
Parastasul pentru,

odihnească suﬂetul în Împără-

SIMONA COVACI,

bunul Dumnezeu să-i dăruiască

ţia Sa. Recunoştinţă celor care

va avea loc sâmbătă, ora 8.30,

Fam. Ionel, Gheorghe şi Petu-

odihnă veșnică și fără durere,

îi vor acorda o clipă de aduce-

nia, fam. Mănăşturean Gelu şi

iar vouă mângâiere suﬂetească.

re aminte. Doina cu familia.

Nicoleta. (5616)

Ec. Gheorghe Iovan. (1691)

(5381)

TEOFIL POP.
Dumnezeu să-l odihnească!

Delia și Corina și ne rugăm la

la Biserica „Sf. Andrei”. Recunoştinţă celor care ne-au fost
sprijin şi ne sunt alături. Familia îndoliată. (5611)

