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Bărbatul a furat capace de canal,
dar şi alte obiecte din cupru şi ﬁer

Arestat pentru furt
caliﬁcat
Un bihorean din Tinca a ajuns
în spatele gratiilor pentru mai
multe furturi, în special obiecte
din cupru şi ﬁer, pe care, după
ce le-a sustras, le-a comercializat la centre de colectare a ﬁerului vechi.

Polițiștii Postului de Poliție Cociuba Mare din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor
au reținut, pentru 24 de ore, în
Centrul de Reținere și Arestare
Preventivă, un bărbat de 34 de ani,
din localitatea bihoreană Tinca,
bănuit de comiterea infracțiunii
de furt caliﬁcat. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii bihoreni îl
bănuiesc pe acesta că, în perioada
15 -17 mai a.c., ar ﬁ pătruns prin
efracție într-un imobil din localitatea Cociuba Mare și ar ﬁ sustras
diverse bunuri, îmbrăcăminte,
obiecte din ﬁer și din cupru, cauzând un prejudiciu total estimat la
20.000 de lei. Acesta este bănuit
că, ulterior, ar ﬁ comercializat bunurile din ﬁer și cupru astfel sustrase, la un centru de colectare a
ﬁerului vechi, în schimbul sumei
de 600 de lei. De asemenea, acesta este bănuit că, la 21 mai a.c., în
jurul orei 17.00, ar ﬁ rupt sistemele

de închidere (balamale) de la șapte
capace din ﬁer, aﬂate în proprietatea unei societăți comerciale, care
acopereau diferite guri de canal de
pe raza localității Cociuba Mare,
și a sustras respectivele capace.
Prejudiciul cauzat astfel este de
circa 4.200 de lei. Prejudiciul a
fost recuperat în proporție de 50%
de polițiștii bihoreni. Miercuri,
polițiștii Postului de Poliție Cociuba Mare l-au prezentat pe bărbatul de 34 de ani la Parchetul de
pe lângă Judecătoria Salonta, iar
procurorul s-a adresat Judecătoriei Salonta, cu propunere de arestare preventivă sub aspectul comiterii infracțiunii de furt caliﬁcat.
Judecătorul de drepturi și libertăți
din cadrul Judecătoriei Salonta a
admis propunerea procurorului
și a emis pe numele bărbatului
un mandat de arestare preventivă
pentru 30 de zile.
Polițiștii continuă cercetările
sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Salonta, pentru
documentarea întregii eventuale
activități infracționale a celui în
cauză și pentru recuperarea integrală a prejudiciului cauzat. 

În atenţia cititorilor
din Salonta!
Persoanele care doresc să dea
anunţuri de mică publicitate
sau mare publicitate în CRIŞANA o pot face chiar în oraşul lor. Pentru aceasta trebuie
să se adreseze către SZABO
L. MARIA Întreprindere Individuală, de pe strada Republicii nr. 27-29, lângă CEC
Salonta. Anunţurile vor apărea
în ediţia de a doua zi.
SPITALUL
CLINIC
CF
ORADEA organizează concurs
în data de 23.06.2021 începând cu
ora 9.00, la sediul unităţii, pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante pe durată nedeterminată de:
Asistent medical principal (S)
- 1 post – Sterilizare spital.
Asistent medical principal
(Pl) - 1 post – Secţia clinică de
medicină internă
Asistent medical debutant
(Pl) - 1 post - Compartiment
de evaluare, statistică medicală şi siguranţa transporturilor
– Ambulator de specialitate CF
Satu-Mare.
Concursul se va desfăşura astfel:
Proba scrisă în data de
23.06.2021 - ora 9.00
Interviu în data de 28.06.2021
- ora 9.00.
Condiţiile speciﬁce necesare în
vederea participării la concurs şi
a ocupării postului conform Ord.
M.S. nr. 1470/2011 cu modiﬁcări
sunt următoarele:
1. Asistent medical principal
(S)
- diplomă de licenţă în specialitate
- examen pentru obţinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime ca asistent medic

Şoferi şi pietoni sancţionaţi
Peste 250 de participanți
la traﬁc care nu au respectat legislația rutieră au fost
sancționați de polițiștii rutieri
în acțiune. Dintre ei, 178 au fost
amendaţi pentru depășirea limitelor legale de viteză.
Poliţiştii rutieri şi de ordine publică din cadrul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Bihor au continuat, miercuri, acţiunile pe şoselele
bihorene. Acţiunile poliţiştilor
bihoreni au vizat 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, au fost aplicate 253
de sancţiuni contravenţionale, cu
amenzi în valoare de 99.535 de lei.

Totodată, ca măsură complementară, pentru comiterea unor fapte
care atrag suspendarea exercitării
dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, poliţiştii au reţinut 20 de permise de
conducere. De asemenea, au fost
reținute trei certiﬁcate de înmatriculare și au fost constatate 13 tamponări. 178 de sancțiuni au fost
aplicate pentru depăşirea limitelor
legale de viteză, 36 de sancțiuni au
fost aplicate pentru nerespectarea
prevederilor legale privind portul centurii de siguranță, au fost
sancționați cinci pietoni și cinci
bicicliști, șase conducători auto au
fost sancționați pentru neacordarea priorității de trecere pietonilor,
iar 23 de sancțiuni au fost aplicate
pentru alte abateri de la regimul
circulaţiei rutiere. 

2. Asistent medical principal
(Pl)
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, sau
- diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii
Guvernului nr. 797/1997 privind
echivalarea studiilor absolvenților
liceelor sanitare, promoțiile 19761994 inclusiv, cu nivelul studiilor
postliceale sanitare
- examen pentru obtinerea gradului de principal
-5 ani vechime ca asistent medical.
3. Asistent medical debutant
(Pl)
- diplomă de şcoală sanitară
postliceală sau echivalentă, sau
- diplomă de studii postliceale
prin echivalare, conform H.G. nr.
797/1997
- fără condiţii de vechime.
Actele necesare pentru înscrierea la concurs se pot depune până
la data de
15.06.2021, ora 14.00, la biroul
RUNOS din unitate.
Informaţii suplimentare se pot
obţine de la biroul RUNOS, la tel:
0259/41-15-81, int. 319, şi pe siteul unităţii www.spitalcforadea.ro
(346)
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organizează concurs în data de 15.06.2021 începând cu ora 9.00, la
sediul unităţii, pentru ocuparea postului temporar vacant de:
Asistent medical principal (S) - 1 post, din cadrul Secţiei
clinice de chirurgie generală.
Concursul se va desfăşura astfel:
Proba scrisă în data de 15.06.2021 - ora 9.00
Interviu în data de
18.06.2021 - ora 9.00.
Condiţiile speciﬁce necesare în vederea participării la concurs şi
ocupării postului conform Ord. M.S. nr. 1470/2011 cu modiﬁcări
sunt următoarele:
Asistent medical principal (S)
- diploma de licenţă în specialitate medicală
- examen pentru obţinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
- 5 ani vechime ca asistent medical
Actele necesare pentru înscrierea la concurs se pot depune până
la data de
04.06.2021, ora 14.00, la biroul RUNOS din unitate.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la biroul RUNOS, la tel:
0259/41-15-81, int. 319 şi pe site-ul unităţii www.spitalcforadea.ro (347)
SC SINTECO IND SA
Voivozi str. Minerilor nr.610 B
CUI 11906833, J05 /449 /1999

SC CESAL SA
Oradea, Şos. Borşului nr. 31
CUI 10094592, J05/73/1998

Nr.16/26.05.2021

Nr.684/26.05.2021

CONVOCATOR
Consiliul de administraţie
al SC SINTECO IND SA cu
sediul în Voivozi str. Minerilor
nr. 610 B, judeţul Bihor, reprezentat de preşedinte Michalak
Jacek Tadeusz, în baza prevederilor actului constitutiv şi a
Legii 31/1990, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA), care va avea
loc în Oradea, Calea Borşului
nr. 31C, în data de 29.06.2021
ora 11.00, iar în cazul în care
nu se va întruni cvorumul pentru AGOA se convoacă a doua
şedinţă AGOA cu aceeaşi ordine de zi la data de 30.06.2021
în acelaşi loc şi la aceeaşi oră,
conform L 31/1990, cu următoarea ordine de zi:
1.Prezentarea şi aprobarea
Raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2020.
2.Prezentarea şi aprobarea
Raportului comisiei de cenzori
privind bilanţul contabil şi de
execuţie pe anul 2020.
3.Prezentarea şi aprobarea
bilanţului contabil şi repartizarea proﬁtului pe 2020.
4.Prezentarea şi aprobarea
proiectului de buget, venituri şi
cheltuieli pe 2021.
5.Diverse.
Documentele de pe ordinea
de zi pot ﬁ consultate la sediul
societăţii.
Pot participa la Adunarea
Generală acţionarii înscrişi
în registrul acţionarilor ţinut
la sediul societăţii, la data de
01.06.2021, urmând ca dreptul
de vot să ﬁe conform participarii la capital la data respectivă.
Președinte CA al
SC SINTECO IND SA
Michalak Jacek Tadeusz
(348)

CONVOCATOR
Consiliul de administraţie
al SC CESAL SA, cu sediul
în Oradea, Calea Borşului nr.
31C, judeţul Bihor, reprezentat
de preşedinte Michalak Jacek
Tadeusz, îin baza prevederilor
actului constitutiv şi a Legii
31/1990, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA), la sediul societăţii,
în data de 29.06.2021 ora 10.00,
iar în cazul în care nu se va întruni cvorumul pentru AGOA
se convoacă a doua şedinţă
AGOA cu aceeaşi ordine de zi
la data de 30.06.2021 în acelaşi
loc şi la aceeaşi ora, conform L
31/1990, cu următoarea ordine
de zi:
1.Prezentarea şi aprobarea
Raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2020.
2.Prezentarea şi aprobarea
Raportului auditorului extern
pe anul 2020.
3.Prezentarea şi aprobarea
bilanţului contabil şi repartizarea proﬁtului pe 2020.
4.Prezentarea şi aprobarea
proiectului de buget, venituri şi
cheltuieli pe 2021.
5.Aprobarea planului de investiţii pe 2021.
6.Diverse
Documentele de pe ordinea
de zi pot ﬁ consultate la sediul
societăţii.
Pot participa la Adunarea
Generală acţionarii înscrişi în
registrul acţionarilor ţinut la
Registrul Mioriţa SA, la data
de 01.06.2021, urmând ca dreptul de vot să ﬁe conform participării la capital la data respectivă.
Preşedinte CA
al CESAL SA
Michalak Jacek Tadeusz
(349)

