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Luat de pe stradă, urcat într-o maşină şi ameninţat cu un pistol

Reţinuţi pentru şantaj
Trei bihoreni au fost reţinuţi de poliţişti după ce au luat cu forţa un bărbat de
pe stradă, l-au băgat într-o maşină şi l-au
ameninţat cu un pistol, şantajându-l şi
ameninţându-l să le dea 10.000 de lei. Cei
trei au fost prinşi în flagrant de poliţişti
după ce persoana vătămată a anunţat autorităţile.
Potrivit unui comunicat de presă transmis
de IPJ Bihor, marţi, în jurul orei 10.00, poliţiştii Serviciului de Investigații Criminale împreună cu poliţişti din cadrul Poliţiei
Municipiului Oradea din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului
de pe lângă Judecătoria Oradea, au organizat o acțiune de prindere în flagrant a trei
bărbaţi, unul de 61 de ani şi doi de 21, din
municipiul Oradea şi din comuna Ineu, bănuiţi de comiterea infracţiunilor de tâlhărie

S

decese

V Cu adâncă durere în suflet mă

despart de tine, scumpa mea nepoată,

calificată, instigare la şantaj, tâlhărie calificată, șantaj, respectiv tâlhărie calificată. „În
urma cercetărilor efectuate în cauză, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale îi
bănuiesc pe aceştia că la 6 decembrie a.c.,
în jurul orei 17.00, în urma unei înțelegeri
prealabile, în timp ce se aflau pe o stradă
din municipiul Oradea, ar fi acostat un bărbat de 42 de ani, din comuna Brusturi, pe
care l-ar fi urcat fără voia sa într-un autoturism şi, sub amenințarea unui pistol, i-ar
fi solicitat 10.000 lei, pe care pretindeau că
victima i-ar datora fiului bărbatului de 61 de
ani. Cei trei s-au deplasat alături de victimă
la domiciliul acesteia, au amenințat-o şi au
deposedat-o de 300 euro”, a precizat Alina Dinu, purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor.
Ulterior, la 9 decembrie a.c., cei trei sunt
bănuiţi că ar fi contactat telefonic victima,
ar fi ameninţat-o şi i-ar fi solicitat alţi 200
euro, pe care i-ar fi primit de la victimă.
„Marţi, la ora 10.00, pe raza municipiului
Oradea, poliţiştii Serviciului de Investigații

V Un gând de alinare şi mângâiere pentru familia Herman, în aceste momente de grea încercare pricinuită de
trecerea la cele veşnice a dragului lor soţ
şi tată

DOINA PETRIŞOR.

ALEXANDRU HERMAN.

Părintele Ceresc să-ţi rânduiască odih-

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

na veşnică întru Împărăţia Sa, iar asupra lui Dana şi a familiei sale să reverse mângâiere şi alinare. Mătuşa Tiţa de
la Turda, verişoarele Mihaela şi Ligia cu
familiile lor. (3548)

V Cu sufletele zdrobite de durere
anunţăm trecerea la cele veşnice a mult
iubitei noastre soţii, mame, bunici
MARIA ILISIE,

Fam. prof. C. Sfârlea. (3519)

V Sincere condoleanţe bunei noastre vecine Cristina Herman şi fiului San-

Criminale împreună cu poliţişti din cadrul
Poliţiei Municipiului Oradea din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub
coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea,
i-au prins în flagrant pe cei trei bărbaţi după
ce au primit alţi 400 euro, din cei 10.000 lei
solicitaţi inițial. Poliţiştii au ridicat în vederea cercetărilor şi arma folosită de cei trei
pentru intimidarea victimei, armă deţinută
fără autorizaţie, niciunul dintre ei nefiind
posesor legal de armă”, a mai adăugat Alina
Dinu. Poliţiştii Serviciului de Investigare a
Criminalităţii i-au reţinut pe cei trei bihoreni pentru 24 de ore în Centrul de Reţinere
şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Bihor, iar ieri i-au prezentat
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
şi la Judecătoria Oradea cu propunere de
arestare preventivă. Acţiunea de prindere în
flagrant a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale din
cadrul Inspectoratului General al Poliţiei

V Suntem alături de colega noastră
Faszekas Gyongyi, în aceste momente
grele când se desparte de mama sa dragă. Conducerea şi colegii de la Colegiul
Tehnic „Traian Vuia” Oradea. (3453)

V Ne despărţim cu durere în suflete
de cel care ne-a fost frate şi unchi
SIMION MESEŞAN.
Îl vom păstra veşnic în inimile noastre. Un gând de mângâiere soţiei, cumnatei şi mătuşii noastre Domnica cu familia. Sora Maria, nepoţii Dana şi Vasile
Puşcaş. (3465)

di, în aceste grele momente când se des-

Capela Haşaş. Te vom preţui pentru totdeauna. Familia îndurerată. (3497)

V Suntem alături de familia Sav, la

V Mereu prezentă în gândurile şi
inima mea îţi aduc un pios omagiu la
împlinirea celor 2 ani de la plecarea ta
la cele veşnice,
FLORICA SZILAGY,
din Tileagd. Îţi aduc un buchet de crini
şi lacrimi la tristul tău mormânt. Ildiko.

V Se împlineşte un an de la despărţirea de draga noastră mamă şi soacră,
ELENA CÂMPAN,
ILIŢA, din Ciumeghiu.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

part de soţul şi tatăl drag
COMEMORĂRI
comemorări

ALEXANDRU HERMAN.
Dumnezeu să-l odihnească! Ioana şi
Cătălin. (3528)

Fiul Ghiţă şi nora Rozalia. (3508)

V Clipe de neuitat, amintiri dragi,
durere, lacrimi şi un dor nemărginit este

de 78 ani. Înmormântarea va avea loc
vineri, 23 decembrie 2016, ora 14.00, din

Române. Poliţiştii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Bihor continuă cercetările
în cauză sub coordonarea procurorului din
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii
eventuale activităţi infracţionale a celor trei
persoane.
n A.UNGUR

tot ce ne-a rămas de când în urmă cu 40

V Cu durere în suflete ne despărţim

zile, bunul şi iubitul nostru soţ, tată, bunic şi socru,

de dragul şi iubitul nostru văr
DUMITRU FARAGĂU,

IOAN LAZIE

trecut la cele veşnice. Dumnezeu să-l

(BUBU),

marea durere pricinuită de trecerea la

ierte şi să-i dea odihna binemeritată.

a plecat din această lume pământea-

cele veşnice a mamei, soacrei şi bunicii

Suntem alături de familia îndoliată şi le

nă. Bunul Dumnezeu să-l odihnească în

dragi

împărtăşim durerea. Florica şi Adrian
MARIA ILISIE.

Ursu, cu familia. (3517)

Dumnezeu s-o odihnească în pace. Familia Ioan Igna. (3520)

V Regretăm plecarea în lumea umbrelor a bunului nostru vecin
ALEXANDRU HERMAN.
Condoleanţe familiei îndoliate. Familia dr. ing. Dragoş. (3509)

V Comemorăm trei ani de la plecarea dintre noi a iubitului nostru soţ, tată
şi bunic
IOAN VAIDA,

V Cu nemărginită durere anunţ încetarea din viaţă a fratelui meu
DUMITRU FARAGĂU.
Fie-i ţărâna uşoară! Sora Silvia Gavriş,
cumnatul Paul, nepoata Luminiţa cu soţul Marian, nepoata Maria Daria. (3514)

pace, iar îngerii să-i poarte sufletul bun
acolo unde nu este durere, nici întristare, iar neuitarea şi dragostea noastră să-i

fost director la Congips Oradea, năs-

vegheze odihna veşnică. Recunoştinţă şi

cut în Husasău de Tinca. Dumnezeu să-l

mulţumiri celor care îi vor păstra o cli-

odihnească în pace. Parastasul de po-

pă de aducere aminte. Parastasul de po-

menire va avea loc marţi, 27 decembrie
2016, ora 9.00, la Biserica din Velenţa,
str. Clujului, preot Mihai Tocai. Soţia

menire va avea loc vineri, 23 decembrie
2016, la Biserica Albastră, de la ora 9.00.

Nuşica, fiicele Sanda, Alina, fiii Mihai,

Soţia Rodica, fiicele Alexandra şi Maria,

Noldi, nepoţii Oana şi Victor. (3491)

nepotul Alex, ginerele Marian. (3533)

