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Trezorierul PSD

Urmărit penal pentru
delapidare

Trezorierul PSD, Mircea
Drăghici, a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA
pentru că şi-ar fi însuşit 380.000
de euro din subvenţiile acordate
pentru PSD, pe care i-a folosit
pentru plata unui imobil, se arată într-un comunicat de presă al
DNA.
Mircea Drăghici este acuzat că
și-ar fi însușit banii de subvenţii
pentru partid prin încheierea unui
contract de închiriere a unui imobil. DNA mai arată că acest contract avea „un caracter simulat”
pentru a-i permite lui Drăghici să
folosească banii din subvenții în
alte scopuri decât cele pentru care
au fost acordate, respectiv pentru
plata parțială în proporție de peste
2/3 a unui imobil. DNA spune că,
în exercitarea funcției de trezorier, în cursul lunii februarie 2018,
Drăghici, împreună cu o persoană
din familie, a negociat și a convenit să achiziționeze, de la un vânComuna BATĂR organizează
licitație publică cu strigare pentru vânzarea unui teren extravilan, domeniu privat. 1. Informaţii generale: Comuna Batăr, cod
fiscal: 4738419, adresa: loc. Batăr, nr. 404, jud. Bihor, tel./fax:
+40259.312.268, e-mail: primariabatar@yahoo.com. 2. Obiectul
vânzării: imobil -teren agricol
situat în extravilanul com. Batăr,
loc. Talpoș, în suprafață totală
de 13.000 mp, identificat cu nr.
cadastral 55265. 3. Caietul de
sarcini: Caietul de sarcini poate fi obținut de la sediul Primăria Comunei Batăr -Secretariat,
pentru suma de 50 lei, care se va
achita la casieria instituției, până
cel târziu la data stabilită pentru
depunerea ofertelor. Data-limită
pentru solicitarea de clarificări
este 16.04.2019, ora 14.00. 4.
Ofertele: Ofertele se redactează în limba română. Ofertanţii
transmit ofertele în două plicuri
sigilate, unul exterior şi unul
interior, însoţite de adresele de
înaintare a ofertantului şi împuternicire, dacă este cazul. 4.1.
Data-limită depunere oferte: 19.04.2019, ora 12.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăriei Comunei
Batăr, nr. 404, jud. Bihor. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 2,
din care 1 exemplar original şi 1
exemplar copie, sigilate; 5. Data
şi locul la care se va desfăşura
licitația: 24.04.2019, ora 10.00,
la sediul Primăriei Comunei Batăr, jud.Bihor. 6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor
apărute este Tribunalul Bihor,
secția Contencios Administrativ, situat în loc. Oradea, Parcul Traian, nr. 10, cod: 410033,
jud. Bihor, tel. registratură:
0259.414.896, 0359.432.753, email: tr-bihor-reg@just.ro, fax:
0359.432.750, în termen de 5 zile
de la data comunicării actelor
emise în procedura de atribuire a contractului de vânzare. 7.
Relații suplimentare tel./fax:
+40.259.312.268, persoană contact: Mughiuruș Ioan.
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zător, un imobil având o valoare de
circulație de peste 500.000 euro,
pe care să-l achite, în parte, cu
sume de bani pe care le gestiona
în calitate de trezorier, și în parte,
cu fonduri proprii. Promisiunea de
vânzare cumpărare dintre proprietarul imobilului și persoana din familia suspectului, dar și contractul
de închiriere dintre același proprietar și PSD s-au încheiat în aceeași
zi, adică pe 15 februarie 2018, pentru acelaşi imobil.
Contractul de închiriere fusese
încheiat pentru o perioadă de 10
ani, începând cu data de 1 martie
2018, valoarea totală a chiriei fiind
de 380.000 euro.
În realitate, întreaga contravaloare a contractului ar fi fost achitată în avans, într-un interval de
timp de 5 luni din sume de bani
provenite din subvenția acordată
formațiunii politice în baza Legii
nr. 334/2006, privind finanțarea
activității partidelor politice și a
campaniilor electorale. n
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu
“Modernizare Pod în comuna BUDUREASA, judeţul Bihor”
Comuna
BUDUREASA
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “Modernizare Pod
în comuna Budureasa, judeţul
Bihor” propus a fi amplasat în
comuna Budureasa, sat Budureasa, judeţul Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul autorităţii competente
pentru protecţia mediului mun.
Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A
şi la sediul Comunei Budureasa,
localitatea Budureasa, nr. 15, în
zilele de luni – vineri, între orele
9.00–14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor.
(1114)
Titular CHIRILĂ A. IONUŢ
FLORIN anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de
încadrare cf. HG 1076/2004 (actualizat) privind procedura evaluării de mediu pentru planuri
şi programe în vederea obţinerii
avizului de mediu pentru „Plan
Urbanistic de Detaliu Construire Locuinţă Familială şi
Anexe Gospopdăreşti”, Comuna Aştileu, sat Aştileu, Nr. Cad.
50520, jud. Bihor. Prima versiune a planului poate fi consultată
la sediul A.P.M. Bihor, Oradea,
B-dul Dacia nr. 25/A, din data
de 08.04.2019, între orele 9.0014.00.
Publicul interesat poate transmite în scris observaţii, sugestii,
până în data de 23.04.2019, la
A.P.M. Bihor, Oradea, B-dul
Dacia, nr. 25/A, e-mail office@
apmbh.anpm.ro,
în zilele de
luni –vineri, între orele 9.0014.00.
(1113)
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Un ultim şi pios omagiu pentru cel care a fost colegul nostru
ing. PAVEL GLIGOR.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Colectivul Colegiului Tehnic „Traian Vuia”
din Oradea. (9416)

V

Gânduri de alinare şi
mângâiere, sincere condoleanţe bunei noastre colege, Nuţaş
Livia, în aceste clipe grele când
îşi conduce mama pe ultimul
drum. Suntem alături de tine!
Colegii de la Omniasig Vienna
Insurance Group. (9409)

V

O inimă bună a încetat să mai bată, un suflet bun
s-a ridicat la cer, iar noi cu inimile sfâşiate de durere şi ochii
înlăcrimaţi anunţăm trecerea la
cele veşnice a celei care a fost
mamă, soacră, bunică şi străbunică,
EUGENIA CHEREGI.
Stâlpul are loc azi, 3 aprilie
la ora 19.00, în satul Alparea, la
capela satului, iar înmormântarea va avea loc joi, 4 aprilie,
ora 13.00, la aceeaşi capelă din
satul Alparea. Dumnezeu s-o
odihnească. Nu te vom uita niciodată, vei rămâne veşnic în
inimile noastre. Fiul Gavril cu
soţia Mariana.

V

După o scurtă şi grea
suferinţă, inima ta buni, a încetat să mai bată. Vestea tristă a
morţii tale, bunică dragă,
EUGENIA CHEREGI,
ne-a îndurerat profund inimile. Nu te vom uita niciodată.
Nepoata Monica cu soţul Vlad
şi cei doi strănepoţi Bogdan şi
Tudor.

V

Copleşiţi de durere
anunţăm trecerea la cele veşnice a celei care ne-a fost mamă,
soacră, bunică şi străbunică,
EUGENIA CHEREGI.
Te-ai stins puţin câte puţin sub privirile noastre neputincioase. Te-am iubit şi te-am
pierdut, dar vei rămâne mereu
în sufletele noastre. Dumnezeu
să te odihnească în pace mamă
dragă! Fiul Ghiţă şi soţia Aurica.

V

Astăzi te-ai dus dintre
noi, bunica noastră dragă,
EUGENIA CHEREGI.
Am rămas cu un mare gol în
suflet! Ai suferit mult, te-ai chinuit, ne-ai umplut ochii de lacrimi! Nu te vom uita niciodată. Nepoata Eugenia cu soţul
Florin şi strănepoţii George şi
Marius.

V

Cu aceeaşi durere şi

tristeţe în suflet, mereu prezent
în gândurile mele, cu toată dragostea, aduc un pios omagiu de
preţuire dragului meu soţ,
col. (r.) IOAN BUBUŞ,
la împlinirea a 6 ani de la plecarea lui spre veşnicie. Uitarea
nu se va aşterne peste chipul
şi sufletul bun şi generos. Respect şi mulţumire celor care îi
vor acorda o clipă de aducere

V

Durerea şi suferinţa
sunt nemărginite acum, bunica noastră, când ne despărţim
de tine. Dumnezeu să te pună
într-un loc plin cu flori, îngerii
să te înconjoare în fiecare moment când vei fi departe de noi.
Nu te vom uita niciodată buni
EUGENIA CHEREGI.
Nepoata Aura cu soţul Călin
şi strănepotul Cătălin.

aminte. Îndurerata soţie împreună cu cei dragi. (9265)

V

Cu nesfârșită durere în

suflet amintim celor care au cunoscut-o, iubit-o și prețuit-o, că
azi, 3 aprilie, se împlinesc 10
ani de când preaiubita noastră
mamă, soacră și bunică,
FLOARE TOMA,
din Salonta, a plecat de lângă noi, pentru întâlnirea cu Bu-

comemorări

nul Dumnezeu, pe care l-a iubit
și venerat toată viața. La ceas
de pomenire ne împreunăm
mâinile și ne ridicăm privirile spre Împărăția Cerurilor, ru-

V

Timpul a trecut în grabă şi iată au trecut 6 ani de când
cel care a fost
col. (r.) IOAN BUBUŞ,
ne-a părăsit prea curând. Un
gând pios de aducere aminte
din partea familiei Bulzan Ghiţă şi Mariana. (9266)

gându-ne pentru veșnica odihnă și mântuire a sufletului său.
Totodată comemorăm amintirea dragului nostru tată, socru
și bunic,
MIHAI VIOREL TOMA,
plecat dintre noi de 15 ani și 4
luni. Timpul nu va putea șterge
frumusețea

anilor

petrecuți

împreună. Dumnezeu să vă

V

Cu lacrimi în ochi şi
inimile pline de durere ne despărţim de tine bunica noastră,
EUGENIA CHEREGI.
Vei rămâne mereu vie în locul unde nimeni şi nimic nu-l
poate umbri, inimile noastre.
Nepoata Georgiana cu soţul
Nicu, strănepotul Alexandru.

V

Se împlinesc 15 ani de
la trecerea în veşnicie a dragilor noştri,
FLORIAN ŢIŢAŞ
şi
MARIA ŢIŢAŞ.
Dumnezeu să-i odihnească
în pace. Îi vom păstra veşnic în
inimile noastre. Familia. (9404)

așeze sufletul bun în Împărăția
Sa, iar rugăciunile noastre să
vă fie covor de flori în ceruri.
Recunoștință celor care le vor
dărui o clipă de aducere aminte. Fiica Mihaela cu soțul Teo,
fiul Cristian cu soția Mirabela,
dragii voștri nepoți Doru cu familia, Adina și Mihai Cristian.

