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Crișul Negru,

Sub incidența avertizării
hidrologice
ABA Crișuri a transmis
astăzi o informare de presă,
în care arată că, la ora 12.00,
cu excepția localității Tinca,
unde râul Crișul Negru a
depășit cota de atenție cu 20
cm, celelalte cursuri de apă
sunt sub cotele de apărare,
iar debitele sunt în scădere.

Potrivit unei informări
de presă transmise de către
Administrația Bazinală de Apă
(ABA) Crișuri, precipitațiile
abundente și creșterile bruște
de debite de pe râul Crișul
Pietros au condus luni, 3 februarie, la prăbușirea pragului
pentru captarea apei potabile,
deținut și administrat de Primăria Ștei.
„În această periodă, ABA
Crișuri a transmis avertizările
hidrologice și meteorologice
către toate structurile avizate,
iar angajații din cadrul Sistemului Hidrotehnic Crișul
Negru s-au deplasat pe teren,
în zona râului Crișul Pietros,
pentru a asigura monitorizarea
și supravegherea lucrărilor de
apărare. La stațiile hidrologice
aflate sub incidența avertizărilor s-a instituit permanența.
Lucrările de apărare aflate în
administrarea noastră sunt în
perfectă stare de funcționare

Ţigarete
confiscate

Peste nouă mii de țigarete
netimbrate legal au fost
confiscate de polițiștii din
Marghita de la o bihoreancă.
Luni, 3 februarie a.c., la ora
19.00, pe strada 1 Decembrie
din municipiul Marghita,
polițiștii de ordine publică
din cadrul Poliției Municipiului Marghita au depistat
o femeie de 38 de ani, din
comuna Abrămuț, județul
Bihor, în timp ce transporta,
într-un sac, 9.200 de țigarete
(460 de pachete de țigări),
netimbrate legal. Țigările netimbrate legal au fost ridicate
în vederea confiscării, iar cea
în cauză a fost sancționată
contravențional conform prevederilor Legii nr.12/1990, cu
amendă în valoare de 2.000
de lei. n

și s-au comportat bine în toată
perioada aferentă depășirilor
de cote”, anunță Dorel Dume,
directorul ABA Crișuri.
Update
ABA Crișuri a transmis ieri,
4 februarie, la ora 15.00, o
nouă informare de presă, prin
care anunță că, în urma evoluţiei situaţiei hidrometeorologice, a precipitațiilor prognozate
pentru următoarele 24 de ore,

cedării apei din stratul de zăpadă, evoluţiei formaţiunilor
de gheaţă şi propagării, în bazinul hidrografic Crișuri se actualizează avertizarea hidrologică, după cum urmează: Cod
Galben, în intervalul 4 februarie, ora 14.00 – 5 februarie, ora
24.00, pe râurile din bazinele
hidrografice: Crişul Repede
– bazin amonte Ac. Lugaşu,
Crişul Negru, Crişul Alb –

bazin superior amonte S.H.
Gurahonţ şi afluenţii aferenţi
sectorului aval S.H. Gurahonţ amonte S.H. Chişineu Criş (judeţele: Cluj, Sălaj, Bihor, Arad
şi Hunedoara); Cod Portocaliu,
în intervalul 4 februarie, ora
14.00 – 5 februarie, ora 12.00,
pe râul Crișul Negru – bazin
superior şi mijlociu amonte
S.H. Tinca (judeţul Bihor). n

Tranzacţie imobiliară

Oradea Plaza, achiziţionată de Lotus Center
Grupul de firme cu capital autohton Lotus Center,
cel mai mare proprietar de
centre comerciale din Oradea, a achiziționat complexul
multifuncțional Oradea Plaza din portofoliul dezvoltatorului Portico Investments
România.

Tranzacția a fost consiliată
de compania de consultanță
imobiliară Colliers International. Oradea Plaza este un proiect imobiliar mixt poziționat
strategic în Centrul Civic al
orașului, care dispune de o
suprafață închiriabilă de aproximativ 7.900 de metri pătrați
distribuiți egal între birouri de
clasa A și spații de retail, la
care se adaugă 2.400 de metri
pătrați de teren liber pentru
dezvoltare viitoare. Complexul are în prezent chiriași de
retail din toate ariile, de la
servicii bancare sau de telefonie, până la farmacii, cafenele, magazine de fashion și
un loc de joacă pentru. Dat în
funcțiune în 2010, complexul
multifuncțional include prima
clădire de birouri de clasa A

dezvoltată în centrul orașului
Oradea.
Tranzacția face parte din
strategia Portico Investments
de a-și extinde amprenta în România prin achiziția mai multor spații de retail cu chiriaș
unic din Capitală și din alte
orașe mari din țară. În urma
achiziției Oradea Plaza, grupul
de firme cu capital autohton
Lotus, care are în portofoliu
și centrele comerciale Lotus
Retail Park, Oradea Shopping
City, Trade Center și Lotus
Center, devine cel mai mare jucător imobiliar din segmentul
de retail din Oradea, conform

unui comunicat de presă transmis de Colliers International.
Valoarea investițiilor cu capital autohton a reprezentat,
în 2019, aproximativ un sfert
din totalul investițiilor imobiliare realizate în România,
iar evoluția din ultimii ani a
fost accelerată. În perspectivă, există un potențial important de creștere a investițiilor
locale în real estate, începând
chiar din 2020, care se conturează a fi cel mai bun an pentru
investițiile imobiliare din România din perioada post-criză,
se mai arată în comunicat.
n R.C.

Şoferi şi pietoni
amendaţi

Aproape o sută de participanți la trafic
care nu au respectat legislația rutieră au fost
sancționați din nou de polițiștii rutieri în
acțiune.
Poliţiştii rutieri şi de ordine publică din
cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Bihor au continuat, luni, acţiunile pe şoselele bihorene, vizând combaterea conducerii
autovehiculelor de către persoane aflate sub
influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor,
conducerea cu viteză excesivă şi depăşirea
limitelor legale de viteză. Ca urmare a abaterilor constatate în trafic la început de săptămână,
au fost aplicate 92 de sancţiuni contravenţionale, cu amenzi în valoare de 27.405 lei.
Totodată, ca măsură complementară, pentru
comiterea unor fapte care atrag suspendarea
exercitării dreptului de a conduce autovehicule
pe drumurile publice, poliţiştii au reţinut șase
permise de conducere. De asemenea, au fost
reţinute trei certificate de înmatriculare, au fost
constatate patru infracțiuni și cinci tamponări.
39 de sancțiuni au fost aplicate pentru depăşirea limitelor legale de viteză, 18 pietoni au fost
sancționați pentru traversări neregulamentare,
10 participanţi la trafic au fost sancţionaţi pentru nerespectarea prevederilor legale privind
portul centurii de siguranţă, două sancțiuni au
fost aplicate pentru folosirea telefonului mobil
la volan fără sistemul de tip „mâini libere”,
iar 23 de sancțiuni au fost aplicate pentru alte
abateri de la regimul circulaţiei rutiere. n

Flash rutier

Şofer fugar, prins
de poliţişti

Luni, la ora 14.40, pe strada Meșteșugarilor,
un bărbat de 56 de ani, din Oradea, în timp
ce conducea un autoturism înspre strada
Tudor Vladimirescu, nu a acordat prioritate
de trecere la trecerea de pietoni de pe strada
Meșteșugarilor și a acroșat o minoră de 12 ani,
din Oradea, care se angajase în traversarea
carosabilului pe marcajul pietonal, din partea
stângă a direcției de deplasare a autoturismului. În urma accidentului rutier, minora a
suferit leziuni ușoare. După producerea accidentului, conducătorul autoturismului a părăsit
locul faptei fără încuviințarea poliției, fiind
identificat cu operativitate de polițiști. În cauză
a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii Biroului Rutier Oradea continuă cercetările pentru
stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.

Răsturnat în şanţ

De asemenea, luni, pe drumul județean
709/A, în afara localității bihorene Girișu Negru, un bărbat de 66 de ani, din comuna Batăr,
în timp ce conducea un autoturism pe direcția
Batăr - Girișu Negru, nu a adaptat viteza de
deplasare la condițiile de drum. Astfel, într-o
curbă spre dreapta, în condiții de carosabil
umed, a pierdut controlul asupra direcției, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în șanțul
din partea dreaptă a direcției sale de deplasare.
În urma accidentului rutier, conducătorul autoturismului a suferit leziuni ușoare. Polițiștii
Biroului Rutier Salonta continuă cercetările
pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și
împrejurărilor producerii accidentului rutier. n

