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Pompieri în acțiune

Weekend cu multe incendii
Pompierii din județul Bihor au avut un weekend plin
cu evenimente nedorite. Au
reușit să stingă și să împiedice propagarea ﬂăcărilor
la mai multe gospodării. Din
fericire, nicio persoană nu a
decedat.

Pompierii Detașamentului 1
Oradea au intervenit sâmbătă,
2 februarie, pentru stingerea
unui incendiu izbucnit la coșul
de fum al unei locuințe din Husasău de Criș, reușind să limiteze pagubele la aproximativ
doi metri pătrați material lemnos. Cauza probabilă a constituit-o coșul de fum necurățat.
Duminică, 3 februarie, în
jurul orei 12.20, echipajele
Gărzii de Pompieri Tinca au
intervenit pentru localizarea și
lichidarea unui incendiu produs la o gospodărie din Cociuba Mare. În momentul sosirii
forțelor de intervenție, ﬂăcările se manifestau la o afumătoare, cu pericol de propagare
la o construcție auxiliară lipită
de aceasta și la alte anexe aﬂate
în apropiere.
Pompierii militari au acționat
pentru stingerea focarelor și
evacuarea animalelor (porcine) din construcția anexă care
era inundată cu fum, reușind
să împiedice extinderea ﬂăcărilor la alte construcții din cadrul gospodăriei și să salveze
patru din cele cinci animale.
În urma evenimentului,
generat, cel mai probabil, de
depozitarea cenușii și jarului

Persoană căzută
în fosa septică

Salvată
de pompieri
Pompierii militari de la
Stația Valea lui Mihai au
fost solicitați sâmbătă, 2 februarie, în jurul orei 15.50,
să intervină pentru salvarea unei persoane căzute
în fosa septică din curtea
propriei gospodării, de pe
strada Arpad.
Ajunși la fața locului, pompierii militari au procedat la
efectuarea manevrelor de resuscitare a bărbatului aﬂat în
stop cardio-respirator, care
fusese scos din fosă înainte
de sosirea echipajelor.
Victima, în vârstă de 46 de
ani, a fost resuscitată cu succes și predată ulterior echipajului de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea, care
l-a transportat la Unitatea de
Primiri Urgențe a Spitalului
Clinic Județean. 

Flash rutier

A comis cinci infracțiuni

Polițiștii rutieri din Beiuș au depistat sâmbătă, 2 februarie, pe DN 76, în Vaşcău, în traﬁc,
un tânăr de 20 de ani, din Nucet, Bihor, în timp
ce conducea o motocicletă neînmatriculată și
cu număr fals de înmatriculare, fără a poseda
permis de conducere pentru nicio categorie de
autovehicule.
Totodată, în urma testării conducătorului
motocicletei cu aparatul etilotest, s-a constatat
că acesta prezenta o concentrație alcoolică de
0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, la solicitarea legală a polițiștilor rutieri,
cel în cauză a refuzat recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.
În cauză a fost întocmit dosar penal, iar în
urma continuării cercetărilor, polițiștii rutieri
din Beiuș l-au reținut pe tânărul de 20 de ani
pentru 24 de ore.

La volan, cu alcool
în sânge
nestins în apropierea materialelor combustibile, au ars afumătoarea și produse din carne
din interiorul acesteia.
În aceeași zi, echipajele
Detașamentului 2 de Pompieri
Oradea și ale Secției de Pompieri Beiuș au stins incendiile
produse la două terenuri virane situate în Oradea, pe strada
Corneliu Baba, respectiv în
localitatea Sâmbăta. Evenimentele, provocate, cel mai
probabil, de utilizarea focului
deschis în spații deschise fără
respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, nu
s-au soldat cu pagube materiale, arzând vegetația uscată pe o

suprafață totală de aproximativ
două hectare.
Pe 4 februarie, în jurul orei
3.30, Stația de Pompieri Săcueni a intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o
seră situată în Diosig, pe strada
Sucevei. Evenimentul, a cărui
acuză probabilă a constituit-o
un aparat electric de încălzit
defect, s-a soldat cu arderea foliei ce acoperea sera.
Tot luni, 4 februarie, în jurul
orei 06.45, echipajele Stației
de Pompieri Ștei au intervenit
cu două autospeciale de lucru
cu apă și spumă pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie

din localitatea Ferice, comuna
Buntești.
În momentul sosirii forțelor
de intervenție, incendiul se
manifesta cu ardere generalizată, la o magazie din cadrul
gospodăriei, existând pericolul
extinderii ﬂăcărilor la o altă
anexă.
Cercetările efectuate la fața
locului au indicat drept cauză
probabilă a evenimentului, un
scurtcircuit determinat de un
cablu electric defect.
Ca urmare a producerii incendiului au ars magazia și
bunuri depozitate în interiorul
acesteia.
 R.C.

Intrați în legalitate cu actele de identitate

Amenzi între 40 și 80 de lei!
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a judeţului Bihor
invită cetăţenii cu domiciliul
pe raza judeţului Bihor să intre în legalitate cu actele de
identitate.
Invitaţia se adresează persoanelor care au act de identitate cu termenul de valabilitate expirat, act de identitate
al cărui termen de valabilitate
urmează să expire în perioada imediat următoare, act de
identitate deteriorat, pierdut,
furat, distrus sau anulat, care
au nevoie de modiﬁcare nume
sau prenume titular, prenume
părinţi, data ori locul naşterii (prin căsătorie, divorţ, adopţie, schimbare de nume pe
cale administrativă), celor care
își schimbă domiciliul, li se
schimbă denumirea străzii sau
renumerotarea imobilului, a
rangului de localitate sau rearondarea acesteia, persoanelor
la care fotograﬁa din actul de
identitate nu mai corespunde
cu ﬁzionomia titularului, celor cărora li se atribuie un nou
CNP și minorilor care au îm-

Vineri, 1 februarie, la ora 13.45, pe D.N.
1/H, în Peștiș, polițiștii din Aleșd au depistat
în traﬁc un localnic de 46 de ani, în timp ce
conducea un autoturism, având o concentrație
alcoolică de 0,61 mg/l alcool pur în aerul
expirat.
Tot vineri, la ora 20.20, pe strada Mikszáth
Kálmán din Salonta a fost depistat în traﬁc
un bărbat de 35 de ani, din Salonta, în timp ce
conducea o autoutilitară, având o concentrație
alcoolică de 0,54 mg/l alcool pur în aerul
expirat.
Duminică, 3 februarie, la ora 01.20, pe
drumul județean 795, polițiștii Secţiei nr. 8 de
Poliţie Rurală Tinca au depistat în traﬁc un bărbat de 36 de ani, din Apateu, Arad, în timp ce
conducea un autoturism, având o concentrație
alcoolică de 0,53 mg/l alcool pur în aerul
expirat.
De asemenea, duminică, la ora 07.45, pe
strada Universității din municipiul Oradea,
polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Oradea au depistat în traﬁc un bărbat
de 51 de ani, din Oradea, în timp ce conducea
un autoturism, având o concentrație alcoolică
de 0,52 ml/l alcool pur în aerul expirat.
Conducătorilor auto le-au fost recoltate probe
biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În ﬁecare dintre cazuri a fost întocmit dosar penal,
iar cercetările continuă.

Cercetați penal pentru
conducere fără permis
plinit 14 ani, vârstă de la care
este obligatorie eliberarea cărţii de identitate.
Prin prezentarea în termenul legal la sediile serviciilor
publice comunitare locale de
evidenţă a persoanelor de la
locul de domiciliu al persoanei
ﬁzice interesate, se evită atât
aglomeraţia, cât şi eventuala
aplicare de sancţiuni contravenţionale – amenzi cuprinse
între 40 şi 80 de lei devenite
obligatorii prin efectul legii.
„Reamintim cetăţenilor că
au obligaţia să solicite serviciului public comunitar local
de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate cu cel puţin 15 zile înainte

de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate deţinut, dar nu mai mult de
180 zile, în termen de 15 zile
de la producerea unor modiﬁcări, în cazul minorilor, în termen de 15 zile de la împlinirea
vârstei de 14 ani”, se aﬁrmă
într-un comunicat al Direcţiei
de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor.
La sediile serviciilor publice
comunitare locale de evidenţă
a persoanelor de la locul de
domiciliu al persoanei ﬁzice
interesate sau la posturile de
poliţie, se pot solicita toate informaţiile necesare în vederea
obţinerii actului de identitate.


Vineri, 1 februarie, la ora 17.35, pe strada
Mircea Eliade din Oradea, polițiștii au depistat
în traﬁc un bărbat de 29 de ani, din Oradea, în
timp ce conducea o autoutilitară, fără a poseda
permis de conducere.
Sâmbătă, 2 februarie, la ora 18.32, pe strada
Octavian Goga din Oradea, polițiștii au depistat în traﬁc un bărbat de 38 de ani, din Oradea,
în timp ce conducea un autoturism, fără a
poseda permis de conducere.
Duminică, 3 februarie, la ora 04.30, pe
strada Primăriei din Oradea, polițiștii Biroului
Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Rutier au depistat în traﬁc un tânăr de
20 de ani, din Oradea, în timp ce conducea un
autoturism, fără a poseda permis de conducere
pentru nicio categorie de autovehicule.
În ﬁecare dintre cazuri a fost întocmit dosar
penal. 

