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Referat: Secureanu delapida bani din Spitalul Malaxa

Două ﬁrme-fantomă
Fostul manager al Spitalului Malaxa,
Florin Secureanu, s-a folosit de două
ﬁrme-fantomă, care ﬁgurau ﬁctiv drept
furnizori de consumabile IT, respectiv
prestatori de servicii de reparaţii şi mentenanţă calculatoare, pentru a delapida
bani din unitatea sanitară, se arată în referatul de arestare.
„Directorul spitalului s-a folosit de două
societăți comerciale cu comportament ﬁscal neadecvat, respectiv SC(....) SRL și SC

S

decese

(....) SRL, care ﬁgurau ﬁctiv ca furnizori ai
spitalului de consumabile IT și prestatori de
servicii de reparații și mentenanță calculatoare.În acest scop, directorul spitalului s-a
folosit de două societăți comerciale, respectiv SC (....) SRL și SC (....) SRL, care ﬁgurau în mod ﬁctiv ca furnizori ai spitalului de
consumabile IT și prestatori de servicii de
reparații și mentenanță calculatoare. Analizand modul în care societățile în cauză șiau îndeplinit obligațiile legale
privind declararea operațiunilor comer-

 Împărtăşim durerea familiei Buhaş, la trecerea în neﬁinţă a mamei, respectiv soacrei

 Cu inimile pline de durere ne
despărţim de cea care a fost nepreţuită
mamă, soacră şi bunică
FLOAREA BUHAŞ
de 77 ani. A plecat dintre noi după o
lungă şi grea suferinţă în faţa căreia noi
am fost neputincioşi. Dorul şi dragostea
noastră o vor însoţi în drumul ei spre ceruri şi ne rugăm Bunului Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Elena şi ﬁul Viorel
Buhaş cu familia. (3153)

 Un gând de mângâiere, compasiune şi sincere condoleanţe. Suntem alături
de comandantul nostru, col. Buhaş Viorel, în aceste clipe de grea încercare şi
durere, pricinuite de trecerea în neﬁinţă
a mamei sale. Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Colectivul Centrului Militar Judeţean Bihor. (3154)

 Suntem alături de ﬁnii noştri,

FLOAREA BUHAŞ.
Sincere condoleanţe din partea colectivului Secţiei NP din cadrul S.C.U.A.I.
Oradea. (3158)

 Un gând de mângâiere şi alinare pentru familia Buhaş Viorel, comandantul Garnizoanei Oradea, acum când
se desparte de scumpa şi iubita mamă.
Bunul Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Claudiu Adrian Pop, prefectul judeţului Bihor.

 Cu gânduri sincere de alinare şi
mângâiere suntem alături de distinsa familie Buhaş Viorel şi Elena, acum când
se despart pentru totdeauna de cea care
le-a fost mamă
FLOAREA BUHAŞ.
Personalul Farmaciei Spitalului „A.
Iancu” Oradea. (3164)

fam. Buhaş Viorel şi Puşa, la marea durere pricinuită de trecerea în neﬁinţă a
mamei,

 La despărţirea de această viaţă

FLOAREA BUHAŞ.

trecătoare, plină de încercări şi dureri,

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

precum a fost a ta, scumpul nostru soţ,

Naşii, familia Bobe Dan şi Dana. (3151)

tată, socru şi bunic,
IOSIF ZAHA,

 Cu inimile îndurerate, suntem
alături de naşii noştri, familia Buhaş Viorel şi Puşa, acum când se despart de
cea care le-a fost mamă şi soacră iubită. Dumnezeu să-i aşeze suﬂetul de-a
dreapta Sa! Familia Nistor Liviu şi Carmen. (3165)

 Sincere condoleanţe familiei Buhaş Viorel şi Elena, la marea durere pri-

de 72 ani, rugăm pe bunul Dumnezeu:
„Să-ţi aprindă în
suﬂet lumina cerească,
Să-ţi şteargă orice urmă de tină,
Iar la semnele rănilor trupeşti
Să-ţi curgă mir duhovnicesc.”
Chipul tău luminat ne va face să-ţi păstrăm un loc de onoare în toate amintirile
care te vor căuta dincolo de viaţă. Bunul
Dumnezeu să-ţi aşeze suﬂetul bun în Împărăţia Lui. Înmormântarea are loc azi,

cinuită de decesul mamei şi soacrei

13 decembrie, ora 14.00, din Capela Ha-

dragi. Dumnezeu s-o ierte, iar pe cei ră-

şaş. În veci nemângâiate soţia Maria, ﬁi-

maşi să-i mângâie. Conducerea Spitalu-

cele Mariana şi Adriana, ginerii Crăciun

lui Clinic de Urgenţă „AVRAM IAN-

şi Sandu şi mult iubiţii tăi nepoţi Paula şi

CU”. (3166)

George. (3160)

ciale derulate, a veniturilor realizate din
aceste operațiuni și a rezultatelor ﬁnanciare
obținute, precum și legalitatea întocmirii
documentelor de funcționare, se constată ca
acestea au un comportament ﬁscal inadecvat, putand ﬁ clasiﬁcate ca societăți de tip
”fantomă”, acestea nefuncționand la sediile
sociale declarate, care conform datelor de la
Oﬁciul Național al Registrului Comerțului
sunt expirate (pentru S.C. (....) S.R.L. contractul de comodat din data de 429.07.2008,
aferent stabilirii sediului social a expirat la

 Anunţăm trecerea în veşnicie a

celui ce a fost un bun cumnat
IOSIF ZAHA,
din Oradea. Dumnezeu să-ţi aşeze suﬂetul bun alături de cei drepţi în Împărăţia Sa. Cumnata Andor Mina şi Florian. (3175)

 Un gând de mângâiere şi sincere

condoleanţe vă transmitem vouă Marius,
Dorina şi Maia Obreja, la ceas de grea
încercare, acum când vă despărţiţi de
dragul vostru bunic şi străbunic. Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar pe cei
rămaşi să-i mângâie. Tăut Florin cu familia. (3157)

 Suntem alături de colega noastră

Petriţa Mariana la terecerea în neﬁinţă a
tatălui drag. Odihnească-se în pace. Colegii din cadrul Secretariatului Facultăţii
de Medicină Oradea. (3157)

 Suntem alături de colega noastră,

bibliotecara Cotrău Mariana, în aceste momente grele pricinuite de trecerea
în neﬁinţă a mamei sale dragi. Dumnezeu s-o odihnească şi să-i mângâie familia îndurerată. Conducerea, colectivul de
cadre didactice şi întreg personalul de la
Liceul Teoretic „Nicolae Jiga”, Tinca.

 Cu foarte multă durere în suﬂete

anunţăm încetarea din viaţă a soţului, tatălui, socrului şi bunicului drag
profesor ION VIŞAN,
în vârstă de 88 ani. Înmormântarea
are loc miercuri, 14 decembrie 2016, ora
12.00, în satul Talpoş. Dumnezeu să-l
odihnească în Împărăţia Sa. Soţia Veturia, copiii Dorin şi Lucian cu familiile.
(3162)

 Un ultim omagiu pentru naşul şi

unchiul nostru drag
ION VIŞAN.
Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Familiile Romaniţă, Lazăr şi Major.
(3163)

data de 29.07.2013; pentru S.C. (....) S.R.L.
dovada sediului social a expirat la data de
31.03.2013),nedepunand declarațiile ﬁscale
lunare, trimestriale și anuale, în perioada în
care sunt facturate serviciile si bunurile către Spitalul clinic Nicolae Malaxa”, se arată
în referatul de arestare.
Procurorii spun că, în realitate, aceste
două societăți nu au avut niciodată contracte cu Spitalul Nicolae Malaxa, nu au prestat
niciun serviciu și nu au livrat niciun fel bunuri instituției publice. 

 Cu durere în suﬂet, ne despărţim
de iubitul nostru soţ, tată şi socru,
AUREL-NICOLAE ROMOCEA,
de 55 ani. Te vom iubi şi nu te vom uita
niciodată. Înmormântarea va avea loc
miercuri, 14 decembrie, ora 12.00, de la
Capela Orăşenească, Oradea. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Soţia Irina, ﬁul
Nicolae şi ﬁica Cristina împreună cu soţul Mihai. (3168)

 Profund îndureraţi ne despărţim
de cuscrul nostru
AUREL-NICOLAE ROMOCEA.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace. Sincere condoleanţe din partea familiei Cociuba Ioan şi ﬁica Mihaela. (3169)

 Cu suﬂetul îndurerat anunţ trecerea la cele veşnice a fratelui drag
AUREL-NICOLAE ROMOCEA.
Înmormântarea va avea loc miercuri,
ora 12.00, în Cimitirul Municipal Oradea, din Capela Orăşenească. Fie-i ţărâna uşoară. Fratele Romocea Ioan. (3170)

 Anunţăm trecerea în neﬁinţă a
dragului nostru frate, cumnat şi unchi
AUREL-NICOLAE ROMOCEA.
Dumnezeu să-l ierte. Fratele Dănuţ,
Lucia şi Daniel. (3171)

 Cu adâncă durere în suﬂete anunţăm încetarea din viaţă a celui care a fost
un bun frate, cumnat şi unchi
AUREL-NICOLAE ROMOCEA.
Nu te vom uita niciodată. Radu, Emilia, Diana, Adi şi Matei. (3172)

 Îmi iau un rămas bun de la cel
care a fost un bun cumnat
AUREL-NICOLAE ROMOCEA.
Dormi în pace. Cumnatul Stretea Alexandru. (3173)

