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Luni, 23 decembrie 2019

Proiect filantropic, demarat de Protopopiatul Tinca

„Să facem casă bună împreună”
În dimineața zilei de 6 decembrie, în localitatea Holod
a avut loc un puternic incendiu la una dintre gospodării,
în urma căruia, pe lângă pagubele materiale însemnate, a
murit şi un bărbat.

În urma acestui incediu, pe
lângă pagubele materiale considerabile, a rămas și un puternic impact emoțional, atât în
rândul familiei, cât și în rândul
enoriașilor din Parohia Holod,
întrucât, cel mai în vârstă locuitor al casei, bunicul, în vârstă de
88 de ani, a decedat.
Pe lângă bătrân, în casa respectivă, mai locuiau, împreună
cu el, trei nepoți și o strănepoată: Florina Domnica Gutman,
de 27 de ani, Ionuț Alexandru
Gutman, de 24 de ani, Natalia
Simina Gutman, de 19 ani și
Carla Maria One, de 6 ani. Doar
Dumnezeu a făcut ca proporțiile
dezastrului să nu fie mai mari,
deoarece în momentul în care
unul dintre cei trei nepoți s-a
trezit, casa era cuprinsă de flăcări, iar o parte din acoperișul
casei era prăbușit, moment în
care au fost treziți și ceilalți
copii, ei salvându-se sărind pe
geamul casei în care dormeau.
În urma incendiului, casa a
devenit de nelocuit, astfel că
cei patru copii au rămas fără
adăpost. Unul dintre enoriașii
parohiei însă a sărit în ajutorul
lor și le-a pus la dispoziție casa
personală pentru ca aceștia să
aibă un acoperiș deasupra capului, în prag de sărbători. De
asemenea și alţi localnici le-au
oferit alimente, haine și bani.
Având în vedere situația difi-

Înscrierile au loc până
în 10 ianuarie 2020

Târgul mierii
de albine

Asociația Crescătorilor
de Albine din România, filiala Bihor, în colaborare
cu Camera de Comerț și Industrie Bihor, organizează
Târgul mierii de albine.
Evenimentul va avea loc la
Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea, în 15 și 16
februarie 2020.
„Invităm apicultorii și nu
numai, care doresc să participe cu stand, să se înscrie până
la data de 10 ianuarie 2020”,
transmit reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie
Bihor. Informații și înscrieri
se pot face pe e-mail apicola@rdsor.ro, la telefoanele
0259-418.516, 0359-404.080
și 0740-156.424 și la sediul
filialei din Oradea, str. Gen.
Magheru, bloc M9-11. n

În urma incendiului, casa a devenit de nelocuit
cilă a acestei familii, părinte- Popa, protopopul Tincăi, cu ocale paroh al Parohiei Ortodoxe zia unei activități duhovnicești
Holod, Andrei Ionuț Laza, care desfășurată în Parohia Holod, în
îndeplinește și ascultarea de data de 16 decembrie, împreună
secretar administrativ la Pro- cu corul preoților din protopopitopopiatul Tinca, împreună cu at, după ce a vizitat locul unde a
o parte din enoriașii din sat, a avut loc tragedia, a declarat că,
avut inițiativa de a reabilita și în acest proiect, vor fi implicate
de a extinde casa afectată de toate cele 62 de parohii din cuincendiu, cerând, astfel, ajuto- prinsul protopopiatului. În acest
rul tuturor celor care doresc să sens, Protopopiatul Ortodox
sprijine acest demers. Cea din- Tinca a deschis un cont la Banca
tâi instituție care a sărit în aju- Cooperatistă Izvorul Ștei, filiala
tor a fost Protopopiatul Ortodox Tinca, pe care l-a alimentat cu
Tinca, care, cu binecuvântarea o donație în suma de 5.000 lei,
Preasfințitului Părinte Sofronie, cont în care vor fi colectate toate
episcopul Oradiei, demarează fondurile necesare desfășurării
un proiect social-filantropic de lucrărilor. Lucrările vor fi deamploare, proiect intitulat „Să marate de îndată ce vremea va
facem casă bună împreună”, permite, dorindu-se ca acestea
proiect prin care se dorește re- să se finalizeze în decursul anustaurarea totală și extinderea lui 2020, astfel încât cei patru
casei afectate de incendiul de- copii să se poată muta din nou
vastator. Părintele Călin Ovidiu la casa lor. Menționăm că acest

proiect filantropic face parte
dintr-un lung șir de acte filantropice organizate în fiecare an de
Protopopiatul Tinca, cu binecuvântarea PP Sofronie, episcopul
Oradiei: ajutorarea unor azile de
bătrâni din cuprinsul Protopopiatului, sprijinirea unor familii
nevoiașe și a unor persoane bolnave, susținerea a peste 300 de
elevi cu sume de bani, rechizite
școlare, îmbrăcăminte și abonamente de transport etc.
La acest demers sunt invitați
să participe toți cei care doresc
„să facă o casă bună împreună”,
în încercarea de a aduce o bucurie nesperată acolo unde este
mai mare nevoie. Toți cei care
doresc să contribuie la acest
proiect sunt rugați să doneze
în contul bancar: RO82CRCOX050200000454125.
n R.C.

Hodiş. Acroşat în timp ce traversa fără să se asigure

Bărbat accidentat mortal
Un bărbat de 72 de ani din
Lăzăreni a fost acroşat de un
autoturism în timp ce traversa strada fără să se asigure,
fiind omorât pe loc.

Sâmbătă, 21 noiembrie, la
ora 15.40, pe drumul județean
768, în localitatea Hodiș, un
bărbat de 33 de ani, din Răbăgani, în timp ce conducea un
autoturism pe direcția Holod
- Oradea, a acroșat cu partea
laterală dreapta față un bărbat
de 72 de ani, din comuna Lăzăreni, care a traversat strada
prin loc nepermis și fără să se
asigure, din partea dreaptă a
direcției sale de deplasare. În
urma accidentului rutier, pietonul a suferit leziuni care i-au
provocat decesul.
Polițiștii Biroului Rutier
Beiuș continuă cercetările
pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor

producerii accidentului rutier.
În acelaşi timp, poliţiştii bihoreni atrag atenţia şoferilor să
respecte câteva reguli de bază
care îi pot feri de mari neplăceri. Astfel, conducătorii auto
nu trebuie să se angajeze în
efectuarea de depăşiri neregulamentare; trebuie să folosească corect luminile, atât pe timp
de zi, cât şi pe timp de noapte,
ploaie abundentă, ninsoare sau
ceaţă densă; folosiţi centura de
siguranţă – vă poate salva viaţa
în caz de accident; nu condu-

ceţi sub influenţa băuturilor
alcoolice; nu conduceţi dacă vă
simţiţi obosiţi! Planificaţi-vă în
aşa fel călătoriile, încât să nu
parcurgeţi într-o zi mai mult de
300 de kilometri. Este chiar indicat să opriţi din când în când,
pe parcursul traseului, pentru a
vă destinde şi a vă reface forţele; acordaţi un plus de atenţie
conducerii prin intersecţiile
nedirijate, la depăşirea mijloacele de transport în comun sau
a altor autovehicule.
n R.C.

Avocatul Crişanei

Opinia ICCJ în materia
despăgubirilor civile
Relaţiile de
natură socială,
presupun de multe
ori şi discutarea
într-un cadrul
litigios şi contradictoriu a dreptului de despăgubire
a victimei, pentru
acţiuni care au
dus la producerea
de prejudicii, iar
în prezent tot mai frecvente sunt cererile de
chemare în judecată în cadrul cărora se solicită despăgubiri pentru despăgubirile care
trebuiesc a fi acordate în cazul accidentelor
rutiere.
De menţionat faptul că în materia determinării cuantumului despăgubirilor, legislaţia nu
oferă criterii speciale care să fie avute in vedere
de către instanţa de judecată, ci stabileşte
faptul că - „Prejudiciul se repară integral, dacă
prin lege nu se prevede altfel” (articolul 1385
aliniatul 1 Cod civil) şi faptul că – „Se vor putea acorda despăgubiri şi pentru un prejudiciu
viitor dacă producerea lui este neîndoielnică”
(articolul 1385 aliniatul 2 Cod civil).
De asemenea acelaşi legiuitor stabileşte
faptul că – „Despăgubirea trebuie să cuprindă
pierderea suferită de cel prejudiciat, câştigul
pe care în condiţii obişnuite el ar fi putut să
îl realizeze şi de care a fost lipsit, precum şi
cheltuielile pe care le-a făcut pentru evitarea
sau limitarea prejudiciului” (articolul 1385 aliniatul 3 Cod civil), precum şi faptul că – „Dacă
fapta ilicită a determinat şi pierderea şansei
de a obţine un avantaj sau de a evita o pagubă,
reparaţia va fi proporţională cu probabilitatea
obţinerii avantajului ori, după caz, a evitării
pagubei, ţinând cont de împrejurări şi de situaţia concretă a victimei” (articolul 1385 aliniatul
4 Cod civil).
Odată declanşate litigiile în faţa instanţelor
de judecată, asiguratorii de cele mai multe
ori veneau în faţa magistratului cu o serie de
documente care prezenta acestuia, sub formă
de statistică, nivelul sumelor de bani care erau
acordate de către alte instanţe de judecată, în
litigii similare.
De cele mai multe ori instanţele de judecată
apreciau aceste date cu caracter strict statistic
ca fiind un real izvor de drept şi acordau despăgubiri în funcţie de datele cuprinse în cadrul
acestor prezentări.
Această practică a fost infirmată de către
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care într-o
decizie de speţă a evidenţiat faptul că – „pentru
evaluarea judiciară a prejudiciului moral, datele statistice depuse de asigurători cu privire
la media despăgubirilor acordate de instanţe
nu pot fi asimilate legislaţiei şi jurisprudenţei
din România. Acestea sunt un instrument de
lucru la dispoziţia asigurătorilor în procedura
administrativă, neavând putere normativă şi,
deci, caracter obligatoriu pentru instanţe. (Decizia nr. 130 din 23 ianuarie 2019, pronunțată
de Secția I civilă a Înaltei Curți de Casație și
Justiție)”.
Aşadar instanţele de judecată naţionale
nu trebuiesc să aibe în vedere aceste date de
statistică, ele reprezintă un simplul document
de lucru intern al asiguratorului şi nu poate să
producă efecte juridice.
n Avocat Florian Cristian CURPAŞ

