
CASE

l V]nd cas[ Odoreu. (
0753.336.722
l V]nd cas[ R[dule;ti. (
0744.458.872
l Cas[ etaj complet dotat[,
utilat[, beci, 2 garaje, anexe,
zona Lidl. ( 0744.513.983
l Parte cas[ Bari\iu, 52.000
euro neg. ( 0748.989.321
l Cas[ `n S[tm[rel>
www.imo-vest.ro> (

0743.284.965
l V]nd cas[ din c[r[mid[,
beci, anexe, gr[din[ 30 ari. (
0746.867.634
l V]nd cas[ l]ng[ T[;nad.
( 0752.992.620
l Vând casă cu teren în
comuna Homoroade, sat
Chilia, nr. 134.  
( 0770.878.454

APARTAMENTE 2 
l Careiului 45.000 euro>
www.imo-vest.ro> (

0743.284.965

APARTAMENTE 3 

l 3 camere Humule;ti, et. III,
gol, 33.000 euro neg. (
0748.989.321
l 3 camere Ravensburg, etaj

I, gol, 63.000 euro neg. (
0748.989.321
l Micro 15 - 59.900 euro>
www.imo-vest.ro> (

0743.284.965

V}NZ{RI GARSONIERE

l Soarelui 16.500 euro>
www.imo-vest.ro> (

0743.284.965
l V]nd garsonier[ lux. (
0742.073.552

V}NZ{RI TERENURI

l Viile SM, 9 ari>  www.imo-
vest.ro> ( 0743.284.965

V}NZ{RI AUTO STR{INE

l V]nd Skoda Fabia 1.2
benzin[, din 2012, model
combi, cu clim[. (

0770.622.725
l V]nd VW Passat variant,
diesel, an 2016, cutie
automat[, 150 CP. (
0742.595.253

CUMP{R{RI AUTO
STR{INE

l Cump[r autoturisme
avariate/rabla. (

0757.747.469

l Cump[r autoturisme
pentru dezmembr[ri-fier-
vechi. ( 0745.909.507
l Dezmembr[ri auto
cump[r[ autoturisme pentru
programul Rabla ;i pentru
fier vechi. ( 0745.143.143

V}NZ{RI DIVERSE

l Rezervoare 1000 litri (IBC)
( 0745.143.143
l V]nd pres[ struguri. (
0740.068.902
l V]nd Hundai Tucson
2007, stare impecabil[, v]nd
sob[, ;emineu nou cu
recuperator c[ldur[ 9 kw. (
0722.328.136.
l Lemn foc. ( 0727.538.530
l V]nd struguri Nov[. (
0745.394.763
l V]nd pres[ ;i zdrobitor
struguri, v]nd canapea+2
fotolii din piele maro. (
0748.700.174
l V]nd nuci `n coaj[. 10 lei/
kg  ( 0744.383.830
l V]nd convenabil triciclet[
adul\i ( 0756.948.342

V}NZ{RI MOBIL{

l V]nd mobilier. (
0745.312.597

V}NZ{RI ANIMALE

l V]nd curcani albi. (
0787.635.053, 0261.869.163
l V]nd porc 120 kg, Ro;iori.
( 0745.638.495

CHIRII

l Rodnei 2 camere>
www.imo-vest.ro> (

0743.284.965
l Garsonier[ 120 euro. (
0745.753.514

CUMP{R{RI

l Cump[r pene 80 lei/kg. (
0755.843.691
l Cump[r auto-moto vechi.
( 0745.909.507
l Cump[r pene. (

0753.500.698
l Cump[r teren intravilan `n
Viile Satu Mare. (

0748.979.897

PIERDERI

l Zsigmond Ervin Domokos
pierdut legitima\ie de
c[l[torie pentru persoane cu
handicap. Se declar[ nul[. 
l Pierdut buletin de
identitate ;i card de s[n[tate
pe numele de Marton Zoltan
Andras. ( 0738.743.007
l Posvay Beata Katalin PFA,
CUI 21455277 pierdut
certificat de `nregistrare. Se
declar[ nul.

MATRIMONIALE

l Domn 58 ani, vorbitor de
limba rom]n[/german[, 1,83
`n[l\ime> 85 kg> aspect fizic
pl[cut, glume\, deschis, `n
form[, doresc s[ cunosc o
doamn[, f[r[ obliga\ii (dac[
este posibil intelectual[)
dornic[ de o rela\ie frumoas[
;i serioas[, cu v]rsta cuprins[
`ntre 52-53 ani. A;tept
emailul dumneavoastr[<
germania65@yahoo.com
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Sud o ku Sud o ku - un joc pentru inteligen\i 

      Scopul acestui puzzle este de a introduce un num[r de
la 1 la 9 ̀ n fiecare celul[ a tablei. Tabla 9x9 este format[ din
9 table de dimensiuni 3x3, numite regiuni, care con\in deja
anumite cifre fixate de la `nceputul jocului. Fiecare rând,
coloan[ ;i regiune trebuie s[ con\in[ maxim o instan\[ a
fiec[rei cifre. Solu\ia o ve\i g[si `n num[rul urm[tor.
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CUMP{R FIER VECHI, 
CUPRU, ALUMINIU,

ALAM{, 
PVC - TERMOPAN, 

ACUMULATORI AUTO. 
Transport gratuit-plata 

pe loc. 0261-989, 
0755-283431, 
0753-836274

Program 
Mica Publicitate

strada Mircea cel B[tr]n, nr. 15

zilnic 10.00-18.00
De la ora 18.00 p]n[ la 20.00

anun\urile DECESE se primesc
la redac\ie

sâmb[t[ - duminic[< ~NCHIS
Duminic[ prelu[m anun\uri 

urgente pentru ziarul 
de luni< decese, 

condolean\e, comemor[ri 
la sediul de pe strada Mircea cel B[tr]n,

nr. 15, `n intervalul orar< 12.00-20.00.
Informa\ii la telefon< 0261.767.303
V[ mul\umim pentru `n\elegere!

→ 1408< Prima atestare
documentară a orașelor Iași și
Bacău.
→ 1437< Conventul de la Cluj-
Mănăștur adeverește o înțelegere
între răsculați și nobili, în cursul
Răscoalei de la Bobâlna.
→ 1600< Are loc la Florența
premiera operei Euridice,
compusă de Jacopo Peri, creată cu
ocazia nunții lui Henric al IV-lea
cu Maria de Medici.
→ 1711< În Moldova începe
instaurarea domniilor fanariote;
primul domn fanariot din
Moldova este Nicolae
Mavrocordat.
→ 1760< Viitorul împărat Iosif al
II-lea se căsătorește la Viena cu
infanta spaniolă Isabella de
Bourbon-Parma.
→ 1789< Revoluția franceză<
regele Ludovic al XVI-lea este
obligat să-și schimbe reședința de
la Versailles la Palatul Tuileries.
→ 1849< 13 generali maghiari
lideri ai revoluției maghiare din
1848 au fost executați de
autoritățile austriece la Arad.
→ 1889< În zona Montmartre din
Paris, în arondismentul 18, se
deschide clubul de divertisment
Moulin Rouge, care va deveni cel
mai faimos teatru varieté din
lume.
→ 1908< Austria anexează Bosnia
și Herțegovina.
→ 1910< Eleftherios Venizelos
este ales prim-ministru al Greciei
pentru prima dată (în total va fi
prim-ministru de 7 ori).
→ 1948< Cutremur cu
magnitudinea 7,3 în Ashgabat,
Turkmenistan, care face între
10.000-110.000 victime omenești.
Interdicția guvernului sovietic de
a raporta amploarea victimelor și
daunelor nu a permis să se aloce
suficiente resurse financiare
pentru a răspunde în mod
adecvat.
→ 1973< Egiptul, condus de
președintele Anwar El Sadat, în
cooperare cu Siria, a atacat
Israelul, declanșând Războiul de
Yom Kippur.
→ 1979< Papa Ioan Paul al II-lea
devine primul pontif care
vizitează Casa Albă.
→ 1981< Anwar al-Sadat,
președinte al Egiptului și laureat
al Premiului Nobel pentru pace,
este asasinat la Cairo de un grup
de fanatici.
→ 1987< Fiji devine republică.
→ 1889< În zona Montmartre din
Paris, în arondismentul 18, se
deschide clubul de divertisment
Moulin Rouge, care va deveni cel
mai faimos teatru varieté din
lume.
→ 1990< Este lansată sonda
spațială Ulysses, un proiect
comun ESA și NASA, care avea
drept obiectiv studiul in situ al

regiunilor vecine Soarelui
(heliosfera) de la ecuator la cei doi
poli pe durata unui ciclu solar.
Misiunea s-a încheiat în iunie
2009, după ce sonda a încheiat
trei orbite în jurul Soarelui.
→ 1991< Actrița americană
Elizabeth Taylor se căsătorește cu
muncitorul în construcții Larry
Fortensky pe care l-a cunoscut
într-un centru de reabilitare
pentru consumul de alcool.
Acesta a fost cel de-al șaptelea soț
al actriței de care se va despărți
cinci ani mai târziu.
→ 1995< Într-un articol din
revista Nature, s-a prezentat
descoperirea primei exoplanete,
aflată pe orbita unei stele din
secvența principală, 51 Pegasi.
→ 2000< Președintele iugoslav
Slobodan Milošević
demisionează.
→ 2002< Papa Ioan Paul al II-lea
l-a canonizat pe Josemaría Escrivá
de Balaguer, la Roma, în Piața
Sfântul Petru, în prezența unei
mari mulțimi.
→ 2002< Cleopatra Stratan (foto)
s-a n[scut ̀ n Republica Moldova.
Este fiica cântărețului Pavel
Stratan. Primul ei album se
intitulează „La vârsta de trei ani”.
Aceasta deține 6 recorduri
mondiale. A revenit pe scena
muzicală românească în 2017
după câțiva ani de pauză într-o
colaborare alături de fratele ei,
Cezar Stratan, la melodia
„MAMI”. Anul următor a lansat
piesa „Te las cu inima” care se
bucură de un real succes, în doar
10 zile a atins pragul de 5
milioane de vizualizări și
staționează de mai multe zile pe
primul loc în „cele mai ascultate
piese pe YouTube”. Aceasta a
cântat melodia „Ghiță” care a
făcut furori pe Internet în anul
2010. În prezent, Cleopatra este
căsătorită cu cântărețul Edward
Sanda. 
→ 2010< Se înființează Instagram,
o aplicație de partajare a
fotografiilor.
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Allpersona GmbH
cu sediul `n Ingolstadt
Schiller str.15 85055

Caut[ personal de ̀ ncredere ̀ ntre 18 ;i 40 de ani (m/f/d) pentru fabrica de
prelucrare si productie piese auto (Audi,BMW, Etc.) Neustadt an der
Donau
Men\ionam c[ nu e nevoie de limba german[.
Sistem de lucru 3 schimburi de luni p]n[ vineri.
Chiria e pl[tit[ de angajator ;i transportul de la domiciliu la lucru ;i ̀ napoi
e garantat ;i organizat de firma angajatoare.
Pentru primele trei luni se pl[te;te 12,54 Euro (brut) ora lucru -1.384
Euro net.
Dup[ trei luni se ridic[ la 13,34 Euro.
15,00 Euro ziua de lucru neimpozitabili zilnic pentru `ntre\inere -330,00
Euro.
Salariu net pentru o persoan[ care merge la lucru ̀ n fiecare zi lucr[toare e
`ntre 1.700- 1.800 Euro net f[r[ s[ se mai trag[ absolut nimic.
Pentru schimbul de noapte se mai adaug[ un procent de 25 % din ora
normal[ de lucru.
14 Locuri disponibile.
CV la adresa de Email< centea_narcis@yahoo.com
Tel.< 00498419515060 (`n limba german[)
Tel.< 00491772243711 (`n limba rom[n[)

Unitatea administrativ teritorial[ Botiz din
jude\ul Satu Mare anun\[ publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale
nr. 2, 16, 19, 22, 83 ̀ ncep]nd cu data de 12.10.2022
pe o perioad[ de 60 de zile, la sediul Prim[riei
Comunei Botiz, conform art. 14 alin (1) ;i (2) din
Legea cadastrului ;i a publicit[\ii imobiliare nr.
7/1996, republicat[ cu modific[rile ;i complet[rile
ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul prim[riei ;i pe
site-ul Agen\iei Na\ionale de Cadastru ;i
Publicitate Imobiliar[.

VÂNZ{RI AP. 3 CAM.

VÂNZ{RI AP. 2 CAM.

VÂNZ{RI CASE

VÂNZ{RI TERENURI

VÂNZ{RI GARSONIERE

VÂNZ{RI DIVERSE

VÂNZ{RI MOBIL{

VÂNZ{RI ANIMALE

CHIRII

CUMP{R{RI

PIERDERI

MATRIMONIALE



l Doresc s[ cunosc o
doamn[ la 55 ani, pentru
prietenie, accept sms. (
0746.615.169

PREST{RI SERVICII

l Acoperi;uri, case,
canaliz[ri. ( 0752.836.339
l Execut[m lucr[ri
interioare-exterioare< montat
u;i, demol[ri, case, garduri.
(( 0751.573.675
l Forez f]nt]ni. (

0742.773.887
l Renov[m apartamente,
mont[m/scoatem u;i,
repara\ii urgente. (

0754.609.906
l Tratamente medicale la
domiciliu. ( 0752.472.911
l ~nfiin\ez/radiez SRL/PFA.
( 0730.893.208
l Execut[m acoperi;e< \igl[
metalic[, ceramic[, jgheaburi,
burlane, izola\ie carton
bituminos. ( 0758.982.891
l Execut sob[ teracot[,
;emineu. ( 0745.298.199
l S[p[m manual orice,
cur[\[m, ad]ncim f]nt]ni.
( 0731.753.800
l Hidroizola\ii, repara\ii
acoperi;e. ( 0756.637.012
l Execut acoperi;e, sisteme

compacte, dulgherie-
mansard[ri, mici repara\ii,
jgheaburi-burlane,
hidroizola\ii carton, 20%
reducere pensionari. (
0758.376.254
l Execut acoperi;e-repara\ii.
( 0755.959.489
l Termopane ;i jaluzele la
comand[. ( 0744.189.118
l Execut case la cheie. (
0747.683.513
l Repar TV. ( 0745.464.289
l Execut lucr[ri electricitate
;i sudat. ( 0747.585.903
l Execut orice repara\ie de
acoperi;. ( 0761.138.366

TRANSPORT TURISM

l Marf[-mut[ri, iein. (
0745.049.715
l Tract[ri-auto-depanare-
rapid[. ( 0745.909.507

OFERTE SERVICIU

l Curtea de Apel Oradea
organizează  la data de
07.11.2022, ora 10<00, la
sediul Curții de Apel Oradea,
concurs de recrutare
funcționar public –consilier
(resurse umane ) clasa I grad
superior la Tribunalul Satu

Mare, pe perioadă
nedeterminată. Informații
suplimentare se pot obține pe
pagina de internet a instanței
http<//portal.just.ro/35/SitePa
ges/concursuri.aspx?id_inst=
35, sau la biroul resurse
umane, telefon 0259.426.884
- tasta 3.

Caut instalator. (

0744.127.595

l SC Deea Silver angajeaz[
v]nz[toare la magazin de
p]ine. ( 0742.227.405
l Societate comercial[
angajeaz[ zidar, l[c[tu;,
sudor. ( 0722.394.052
l Angajez buldoexcavatorist,
instalator canalizare, Satu
Mare. ( 0744.202.734
l Angajez l[c[tu; ̀ n confec\ii
metalice. ( 0751.479.988

l Caut muncitori `n
construc\ii. ( 0742.418.464
l Angaj[m muncitori
califica\i-necalifica\i,
construc\ii. ( 0753.653.304
l Societate comercial[
angajeaz[ asistent manager.
( 0744.439.788
l Angaj[m strungar, l[c[tu;,
sudor. ( 0745.643.278
l Angaj[m macaragiu, ;ofer
cat. C. ( 0743.140.404
l Brut[ria SC Venus Micula
SRL caut[ brutar. (
0759.699.273
l Angaj[m mecanic utilaje.
( 0744.189.909
l Angaj[m t]mplari b[rba\i,
femei. ( 0723.548.070
l Teatrul de Nord Satu Mare
angajeaz[ croitor. Informa\ii
privind con\inutul dosarului
;i condi\iile de angajare se pot
solicita la ( 0726.697.676
`ntre orele 09<00-16<00

Fu;le Security angajeaz[
agen\i de securitate. (
0361.911

SOCIET{|I

l Vonet Anca, titular al
proiectului Extindere re\ea
ap[ ;i canalizare menajer[, nr.
cad 100073 `n loc Ama\i,
comuna P[ule;ti, jude\ul Satu
Mare, anun\[ publicul
interesat asupra lu[rii deciziei
etapei de `ncadrare de c[tre
APM Sat Mare `n cadrul
procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului
pentru proiectul propus a fi
amplasat `n loc. P[ule;ti FN,
jud. Satu Mare. Proiectul
deciziei de `ncadrare ;i
motivele care o
fundamenteaz[ pot fi

consiltate la sediul Agen\iei
pentru Protec\ia Mediului
Satu Mare, de luni-joi `ntre
orele 08<00-16<30, vineri `ntre
orele 08<00-14<00 precum ;i la
urm[toarea adres[ de
internet
http<//apmsm.anpm.ro
Publicul interesat poate
`nainta comentarii la
proiectul deciziei de
`ncadrare `n termen de 10 zile
de la data public[rii
anun\ului pe pagina de
internet a autorit[\ii
competente pentru protec\ia
mediului. 

SPA|II COMERCIALE

l Comercial 57 mp>
www.imo-vest.ro> (

0743.284.965
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Profund `ndurera\i anun\[m
`ncetarea din via\[ a celui
care a fost tat[, socru, bunic ;i
str[bunic BURTIC{ ION din
Satu Mare. Priveghiul are loc
azi< 06.10.2022, ora 18<00 iar
`nmorm]ntarea vineri<
07.10.2022 ora 12<00, ambele

la capela din cimitirul din
P[ule;ti.
Familia `ndoliat[

CONDOLEAN|E

~mp[rt[;im durerea familiei
la trecerea `n eternitate a
m[tu;ii noastre dragi, ANA
IOAN, ;i ne rug[m s[-i fie

somnullin. Dumnezeu s-o
odihneasc[!
Familia Dan Maiorescu 

___________
Suntem al[turi de prietenul
nostru Bonea Hora\iu cu
familia, la greaua `ncercare

prilejuit[ de desp[r\irea
fratelui drag, dr. BONEA
SERGIU. Dumnezeu s[-i dea
odihn[ ve;nic[!
Familia Sopono; Cristian ;i
Dana 

___________
Suntem al[turi de colegul ;i
prietenul nostru dr. Ioan
Sergiu, `n aceste clipe grele
pricinuite de moartea mamei
dragi. Dumnezeu s-o
odihneasc[. Sincere
condolean\e.
Familia dr. Baraba;i Alexandru

___________
Drum lin spre cer draga
noastr[ m[tul[ IOAN ANA.
Sincere condolean\e familiei
`ndurerate.
Nepoatele Ginca ;i Cica cu
familia 

~n aceste momente dureroase
ale desp[r\irii de mama
drag[, suntem al[turi de
familia dr. Ioan Sergiu.
Familia Cristian Manea  

___________
G]nduri de m]ng]iere ;i
sincere condolean\e
transmitem fostei noastre
colege Bonea Elena, `n aceste
triste momente, pricinuite de
pierderea so\ului drag,
SERGIU OVIDIU.
Dumnezeu s[-l odihneasc[!
Inspectoratul de Poli\ie
Jude\ean Satu Mare 

___________
Sincere condolean\e familiei
Ioan, la trecerea la cele
ve;nice a celei ce a fost draga
noastr[ secretar[, IOAN
ANA. Dumnezeu s[-i dea
odihna binecuv]ntat[!
Familiile Dumitru Petru ;i
Aurora> Tom;a Dumitru ;i
Viorica

___________
Un g]nd de m]ng]iere ;i
compasiune aducem
domnului dr. Sergiu Ioan ;i
familiei sale `n aceste
momente de suferin\[ c]nd se
desparte de mama drag[.
Dumnezeu s[ o ierte ;i s[ o
odihneasc[. Sincere

condolean\e.
Familia Cornelia ;i Nicolae
Mateian  

___________
Suntem al[turi de prietenii
no;tri familia Ioan Sergiu, la
trecerea `n nefiin\[ a celei
care a fost mam[, soacr[ ;i
bunic[. Dumnezeu s[-i
poarte sufletul `n lumin[!
Familia Drago; Marin ;i Alina 

___________
G]nduri de m]ng]iere ;i
sincere condolean\e
transmitem na;ilor no;tri de
cununie Ioan Sergiu ;i
Violeta `n aceste momente
triste c]nd se despart de
scumpa lor mam[, soacr[ ;i
bunic[. Dumnezeu s[-i
vegheze somnul ve;nic!
Familia Toman George ;i
Cristina

___________
Suntem al[turi de colega
noastr[ Ioan Violeta ;i `i
`mp[rt[;im triste\ea ̀ n aceste
clipe grele prin care trece
acum, la decesul soacrei
dragi. Sincere condolean\e
familiei `ndurerate.
Dumnezeu s[ o odihneasc[ ̀ n
pace.
Colectivul DSVSA Satu Mare 

Ne este greu s[ g[sim
cuvintele potrivite `n aceste
momente de ad]nc[ triste\e,
c]nd o fiin\[ drag[ vou[ a
trecut la cele ve;nice. V[
`mp[rt[;im durerea iar
g]ndurile noastre sunt al[turi
de voi, Sergiu ;i Violeta,
prietenii no;tri de suflet.
Dumnezeu s-o odihneasc[! 
Carmen ;i Sever Ardelean 

___________
G]nduri de m]ng]iere ;i
sincere condolean\e
transmitem prietenilor no;tri
familia Bonea `n aceste triste
momente pricinuite de
pierderea fratelui ;i fiului
drag, dr. SERGIU BONEA.
Dumnezeu s[-l odihneasc[.
Familia Anca ;i Dorin Maurer 

___________
Suntem alături de domnul
manager dr. Ioan Sergiu-
Dănuț, precum și de familia
acestuia, în aceste momente
deosebit de grele ale
despărțirii de mama,

respectiv soacra și bunica
dragă. Sincere condoleanțe
întregii  familii! Dumnezeu
să  o odihnească în pace! 
Toți colegii Spitalului de
Pneumoiziologie Satu Mare  

___________
Suntem al[turi de na;ii
no;tri, familia Ioan Sergiu la
trecerea `n nefiin\[ a celei
care a fost mam[, soacr[,
bunic[ IOAN ANA.
Dumnezeu s[ o odihneasc[ ̀ n
pace!
Familia Mate; Marius ;i
Camelia

___________
Compasiune ;i sincere
condolean\e prietenilor
dragi, familia Ioan Sergiu `n
marea durere pricinuit[ de
trecerea `n nefiin\[ a mamei.
Familia Neam\ Vasile ;i Doina
;i Handr[u Adrian ;i Cristiana

Comercializ[m
cărbune de foc

calitate superioară.
Cu factur[ și
certificat de

conformitate.
Tel. 0758.309.529

= CONDOLEAN|E =

Cuvinte de m]ng]iere ;i
sincere condolean\e prietenului
nostru drag, dr. Ioan Sergiu ;i
familiei acum la desp[r\irea de
mama, soacra ;i bunica lor drag[, 

IOAN ANA
Dumnezeu s-o ierte ;i s-o

odihneasc[!
Familia Sopono; Cristian ;i Dana 

Trist[ ;i dureroas[ este
desp[r\irea de mama iubit[. 

G]ndurile ;i rug[ciunile
noastre sunt al[turi de familia
`ndoliat[ a dr. Ioan Sergiu. 

Sincere ;i profunde
condolean\e!

Familia 
Anca ;i Daniel Ardelean

Cu sufletele cernite ;i durere
nem[rginit[ anun\[m trecerea `n nefiin\[
a scumpei noastre mame ;i bunic[, 

IOAN ANA
S-a stins `ncet, ca o frunz[ `n b[taia

toamnei vie\ii, cu g]ndul la cei dragi ;i
f[r[ a o putea spune! 

Vei r[m]ne ve;nic `mpreun[ cu noi `n
inimile noastre ;i nu vom uita niciodat[
dragostea ta, iar lacrimile noastre vor uda
morm]ntul rece, dar plin de florile
recuno;tin\ei noastre. 

Drum lin bun[ mam[ ;i Dumnezeu s[
te odihneasc[ `n pace! ~nmorm]ntarea va
avea loc la cimitirul de la gar[ azi,
06.10.2022 ora 14<00.

Sergiu, Sabina ;i Violeta 

= DECESE =

Regret[m nespus trecerea la cele
ve;nice a doamnei 

ANA IOAN
dup[ o lung[ ;i grea suferin\[. Mam[,
bunic[ iubitoare, o persoan[ deosebit[,
care las[ `n urma ei, mii de regrete.
Suntem al[turi de Sabina, Violeta ;i
Sergiu. Sincerele noastre condolean\e. 

Dumnezeu s[ o odihneasc[ `n pace!
Iulius Sever, R[zvan, Giorgiana, 

Consuela ;i Tudor Solomon
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