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Sute de amenzi şi zeci de permise reţinute de poliţişti

Acuzat de fals şi înşelăciune

Peste 180 de conducători
auto care au depăşit limitele
legale de viteză au fost sancţionaţi de poliţiştii bihoreni
la sfârşit de săptămână, 12
conducători auto care au
urcat la volan după ce au
consumat alcool s-au ales cu
dosare penale, iar alţi 34 au
rămas fără permise.

Poliţiştii de investigare a criminalităţii
economice au ﬁnalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a unui agent de
vânzări bănuit că şi-ar ﬁ prejudiciat angajatorul cu peste 214.000 lei, prin înşelăciune
şi fals.

Razii pe şoselele din Bihor

În perioada 10 - 12 martie
a.c., poliţiştii rutieri şi de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Bihor au acţionat pe şoselele
bihorene, pentru prevenirea
evenimentelor rutiere, pentru depistarea, identiﬁcarea şi
tragerea la răspundere a celor
care încalcă prevederile legale
sau comit infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile
publice, precum şi pentru menţinerea climatului de ordine şi
siguranţă publică în rândul comunităţii. 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

În ﬁecare sfârșit de săptămână, „recolta” poliției este bogată
a abaterilor constatate în traﬁc
la sfârşit de săptămână, au fost
aplicate 320 de sancţiuni contravenţionale, cu amenzi în
valoare de 118.195 lei. Totodată, ca măsură complementară,
pentru comiterea unor fapte
care atrag suspendarea exercitării dreptului de a conduce
autovehicule pe drumurile pu-

blice, poliţiştii au reţinut 34
de permise de conducere. De
asemenea, au fost reţinute 22
de certiﬁcate de înmatriculare,
au fost constatate 20 de infracţiuni şi cinci tamponări. 184 de
sancţiuni au fost aplicate pentru depăşirea limitelor legale
de viteză, 26 pentru punerea în
circulaţie a unor autovehicule

cu defecţiuni tehnice, 67 de
sancţiuni au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor
legale privind portul centurii
de siguranţă, 12 sancţiuni au
fost aplicate pentru conducere sub inﬂuenţa alcoolului, iar
31 de sancţiuni au fost aplicate
pentru alte abateri de la regimul circulaţiei rutiere. 

Trei bihoreni sunt cercetaţi după ce au furat din imobile

Hoţi din locuinţe
Poliţiştii Biroului de Combatere a Infracţiunilor contra Patrimoniului din cadrul
Poliţiei Municipiului Oradea
au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă
de un bărbat de 24 de ani, din
municipiul Oradea, bănuit
de săvârşirea infracţiunilor
de furt caliﬁcat şi furt.

În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii orădeni îl bănuiesc

Consiliul de Administraţie al
Băncii Cooperatiste Izvoru Ştei

convoacă Adunarea Generală a
membrilor cooperatori pe data de
20 aprilie 2017, ora 10.00, în localul Căminului Cultural din Bunteşti, cu următoarea ordine de zi:
1. Raportul consiliului de administraţie privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico-ﬁnanciare obţinute în anul 2016;
2. Raportul auditorului ﬁ nanciar cu privire la constatările făcute
cu ocazia exercitării mandatului
său în anul 2016 şi la concluziile
rezultate în urma veriﬁcării bilanţului contabil şi a contului de proﬁt şi pierderi;
3. Aprobarea situaţiilor ﬁ nanciare ale băncii cooperatiste pe anul
2016, a modului de repartizare a
proﬁtului, precum şi ﬁxarea dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi
a programului de activitate pentru
realizarea prevederilor acestuia;
5. Prelungirea cu un an a contractului de audit ﬁ nanciar;
6. Aprobarea remuneraţiei cuvenite membrilor consiliului de
administraţie pentru exerciţiul ﬁnanciar al anului 2017;

pe tânărul de 24 de ani că, la
10 februarie a.c., ar ﬁ pătruns
într-un imobil din Oradea şi ar
ﬁ sustras un laptop, cauzând
un prejudiciu declarat în valoare de 1.000 lei. De asemenea, acesta este bănuit că la
15 ianuarie a.c., ar ﬁ sustras
dintr-un imobil din Oradea
diverse articole vestimentare
și un geamantan, cauzând un
prejudiciu estimat la 450 lei.
De asemenea, poliţiştii Secției
nr. 5 de Poliție Rurală Oradea
– Postul de Poliţie Copăcel din

7. Descărcarea de gestiune a
membrilor consiliului de administraţie;
8. Aprobarea ipotecării sau
gajării sediului social al băncii
cooperatiste şi/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul
contractării unor împrumuturi,
în conformitate cu reglementările
emise de CREDITCOOP;
9. Aprobarea programului de
investiţii pe anul 2017 şi a surselor
de ﬁ nanţare;
10. Aprobarea modiﬁcării actului constitutiv, precum şi împuternicirea persoanei care va semna
actul modiﬁcator şi actul constitutiv în forma actualizată;
1. La articolul 2, alineatele (4) şi
(5) se abrogă.
2. La articolul 4, alineatul (2)
se modiﬁcă şi va avea următorul
cuprins:
(2) Banca cooperatistă este instituţie de credit, constituită ca
asociaţie autonomă de persoane
ﬁzice unite voluntar, fără nici un
fel de discriminare pe criterii de
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, apartenenţă politică,
avere, condiţie socială, rasă sau
sex, în scopul îndeplinirii nevoilor şi aspiraţiilor lor comune de
ordin economic, social şi cultural,

cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au identiﬁcat și cercetat un bărbat de 27
de ani, din Spinuș, bănuit de
comiterea infracțiunii de furt
caliﬁcat. În urma cercetărilor
efectuate, poliţiştii din Copăcel îl bănuiesc pe acesta că, în
noaptea de 8 spre 9 iunie 2016,
ar ﬁ pătruns prin efracție într-o locuință din Surduc şi ar ﬁ
sustras produse electronice în
valoare de 800 lei. De asemenea, poliţiştii Postului de Poliţie Diosig au identiﬁcat și cer-

a cărei activitate se desfăşoară, cu
precădere, pe principiul întrajutorării membrilor cooperatori şi
acţionează în scop social şi/sau în
interesul general al comunităţii.
3. La articolul 52, alineatul (5)
se modiﬁcă şi va avea următorul
cuprins:
(5) Preşedintele consiliului de
administraţie nu trebuie să exercite simultan şi funcţia de director
general în cadrul băncii cooperatiste. În mod excepţional, cu aprobarea Băncii Naţionale a României, acest cumul de funcţii poate ﬁ
exercitat în cazuri bine justiﬁcate.
4. La articolul 57, teza a doua a
alineatului (6) se abrogă.
5. La articolul 69 1 , alineatul
(1) se modiﬁcă şi va avea următotul cuprins:
(1) Persoanele desemnate să asigure conducerea structurilor care
privesc activităţile de administrare şi control al riscurilor, audit
intern, juridice, conformitate, trezorerie, creditare, precum şi orice
alte activităţi care pot expune banca cooperatistă unor riscuri semniﬁcative trebuie să dispună în
orice moment de o bună reputaţie,
de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate naturii, extinderii
şi complexităţii activităţii băncii

cetat un bărbat din localitatea
bihoreană Diosig, bănuit că la
4 noiembrie 2016, în jurul orei
19.00, ar ﬁ pătruns prin efracție într-un imobil din Diosig
şi ar ﬁ sustras diverse bunuri
alimentare. Poliţiştii bihoreni
continuă cercetările în ﬁecare
dintre cazuri, pentru documentarea întregii eventuale
activităţi infracţionale a celor
în cauză şi pentru recuperarea
integrală a prejudiciului cauzat. 

cooperatiste şi responsabilităţilor
încredinţate şi trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate
cu regulile unei practici bancare
prudente şi sănătoase.
6. La articolul 78, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu următorul cuprins:
(2) Banca cooperatistă care are
statut de întreprindere socială va
repartiza proﬁtul net astfel:
- 65% pentru rezerve statutare, respectiv pentru acoperirea
pierderilor speciﬁce obiectului de
activitate;
- 25% pentru scop social, respectiv pentru constituirea rezervei de întrajutorare.
7. Articolul 93 se modiﬁcă şi va
avea următorul cuprins:
Banca cooperatistă va participa
la constituirea resurselor ﬁ nanciare ale Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare, în conformitate
cu prevederile legale în materie.
8. La articolul 97, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul

Prejudiciu de
200.000 de lei

Potrivit informaţiilor furnizate de IPJ Bihor,
vineri, poliţiştii Serviciului de Investigare a
Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au ﬁnalizat
cercetările faţă de un bărbat de 39 de ani, din
municipiul Oradea, bănuit de comiterea infracţiunilor de înșelăciune şi fals în înscrisuri sub
semnătură privată. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii de investigare a criminalității
economice îl bănuiesc pe acesta că, în perioada
aprilie - decembrie 2015, în calitate de agent
de vânzări la o societate comercială cu sediul
în municipiul Oradea, ar ﬁ întocmit în fals 13
facturi ﬁscale de stornare și o ﬁșă a contului
clientului privind situația relațiilor comerciale desfășurate de societatea angajatoare cu o
societate comercială din municipiul București,
solicitând în acest fel eliberarea de produse în
valoare de 214.317,72 lei, din depozitul societăţii orădene. „Prin întocmirea în fals a înscrisurilor sus-menționate, bărbatul de 39 de ani
este bănuit că ar ﬁ indus și menținut în eroare
reprezentanții societăţii comerciale orădene, că
ar ﬁ comercializat în nume propriu produsele
astfel obţinute şi că şi-ar ﬁ însuşit banii astfel
încasaţi. Prejudiciul total cauzat astfel societăţii comerciale orădene este de 214.317,72 lei”, a
precizat subcomisarul Alina Dinu, purtătorul
de cuvânt al IPJ Bihor. Poliţiştii au ﬁnalizat
cercetările şi au înaintat dosarul la Parchetul
de pe lângă Judecătoria Oradea, cu propunere
de trimitere în judecată a bărbatului.
 A. UNGUR

Motociclist acroşat

Sâmbătă, la intersecția străzii Onisifor Ghibu
cu strada Constantin Noica din municipiul
Oradea, un bărbat de 51 de ani, din Oradea, în
timp ce conducea un autoturism, nu a acordat prioritate de trecere în intersecție, într-un
viraj la stânga. Astfel, a acroşat o motocicletă
condusă regulamentar, pe drumul cu prioritate,
de un bărbat de 27 de ani, din Oradea. În urma
accidentului rutier, conducătorul motocicletei a
suferit leziuni uşoare. Poliţiştii rutieri continuă
cercetările pentru stabilirea cu exactitate a
împrejurărilor şi cauzelor producerii accidentului. 

cuprins:
constitutiv-cadru al reţelei de că(2) În cazul băncii cooperatis- tre B.N.R., conform dispoziţiilor
te care are statut de întreprindere legale în vigoare;
socială, aceasta se obligă să trans12. Desemnarea ca oricare dinmită bunurile rămase în urma li- tre membrii consiliului de admichidării către una sau mai multe nistraţie să efectueze formalităţile
intreprinderi sociale care funcţio- legale ce se impun pentru înregisnează ca şi cooperativă de credit.
trarea, menţionarea sau publicarea
9. La articolul 100, după ali- hotărârilor adoptate de adunarea
neatul (1) se introduce un nou ali- generală la registrul comerţului,
neat, alineatul (2), cu următorul precum şi acordarea pentru aceşcuprins:
tia a dreptului de a delega unei alte
(2) În cadrul cooperativei de persoane mandatul pentru efeccredit care are statut de întreprin- tuarea formalităţilor menţionate
dere socială, se aplică principiul anterior;
echităţii sociale faţă de angajaţi,
13. Alegerea reprezentantului
asigurându-se niveluri de salari- delegat la Adunarea Generală a
zare echitabile, între care nu pot Creditcoop;
exista diferenţe care să depăşeas14. Adoptarea Hotărârii adunăcă raportul de 1 la 8.
rii generale.
11- Persoana împuternicită să
În cazul neîndeplinirii condisemneze actul modiﬁcator şi actul ţiilor statutare pentru prima conconstitutiv în forma actualizată vocare, a doua convocare va ﬁ în
este domnul Mateiaş Ioan, preşe- data de 21 aprilie 2017, ora 10.00,
dintele consiliului de administra- în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine
ţie.
de zi.
Modiﬁcarea actului constitutiv
Preşedintele
este sub condiţia obţinerii aprobăConsiliului de Administraţie
rii prealabile a modiﬁcării actului (212)
Mateiaş Ioan

