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Sâmbătă, 29 aprilie 2017

Minivacanţa de 1 Mai,
în linişte şi siguranţă
Polițiștii bihoreni vor ﬁ
la datorie pentru ca întreaga comunitate să se bucure
de minivacanța de 1 Mai.
Peste 800 de poliţişti vor ﬁ
în teren, pentru siguranța
participanților la evenimentele culturale, artistice sau
sportive care vor avea loc.

Astfel, în perioada 28 aprilie – 1 mai a.c., 830 de poliţişti
bihoreni de la ordine publică,
poliţie rutieră, arme, economic, investigaţii criminale,
transporturi și de la alte structuri se vor aﬂa în stradă și în
proximitatea locurilor unde au
loc manifestări publice speciﬁce acestei sărbători. Zilnic,
peste 90 de patrule de siguranţă publică, pedestre şi auto
vor acţiona pe raza județului
Bihor pentru prevenirea şi
combaterea faptelor antisociale. Poliţiştii bihoreni vor acţiona pentru a preveni tulburarea
ordinii şi liniştii publice, pentru descurajarea şi combaterea
infracţiunilor sau a altor fapte
antisociale care pot aduce atingere ordinii publice, ordinii de
drept, integrităţii persoanelor
şi bunurilor acestora, precum
şi pentru asigurarea desfăşurării normale a traﬁcului rutier şi pietonal. Se va acorda o

Program prelungit la
Ştrandul Ioşia

Începe sezonul estival
Sezonul estival începe azi la Ştrandul Ioşia, acesta urmând să ﬁe deschis între orele
8.00 – 20.00. ADP a anunţat că luni, 1 Mai,
orădenii au la dispoziţie două bazine.
Începând de azi, 29 aprilie, Ştrandul Ioşia va
funcţiona între orele 8.00 – 20.00, programul
casieriei încheindu-se la ora 19.00. De asemenea, Ştrandul Ioşia va avea acelaşi program de
funcţionare şi în ziua de luni, 1 Mai, vizitatorii
având la dispoziţie două bazine, unul mare
şi unul mic, rotund. Biletele de intrare au
următoarele tarife: un bilet pentru adulţi – 14
lei/persoană, un bilet pentru copii - 7 lei/copil, un bilet pentru o familie compusă din un
adult şi un copil cu vârsta de până la maxim 14
ani – 17 lei, un bilet pentru o familie compusă
din doi adulţi şi un copil cu vârsta de până la
maxim 14 ani – 28 lei. În cazul în care familia
este compusă din mai mult de un copil, pentru
ﬁecare copil în plus se va plăti bilet de 7 lei/
copil. Intrarea este gratuită pentru copiii care
au vârsta sub trei ani. 

De marţi, 2 mai,

atenţie deosebită locurilor cu
mare ﬂuenţă de public, în care
urmează a se desfăşura manifestări publice, activităţi culturale, sportive, de agrement,
discoteci etc., pentru menţinerea unui climat corespunzător
de siguranţă. Poliţiştii bihoreni
vor acţiona în sistem integrat,
împreună cu celelalte instituţii
cu atribuţii în asigurarea ordinii şi liniştii publice, pentru
combaterea infracţionalităţii
stradale, a furturilor de şi din
autoturisme, din buzunare, a

Societatea vindea produse de
protecţie a plantelor fără autorizaţie

tâlhăriilor, precum şi pentru
identiﬁcarea persoanelor şi
bunurilor urmărite în temeiul legii. Pentru ﬂuidizarea
traﬁcului rutier şi prevenirea
producerii unor evenimente
grave, patrule ale poliţiştilor
rutieri vor ﬁ prezente pe drumurile naţionale, judeţene, pe
principalele artere din zonele
turistice şi pe traseele de acces către aceste zone. În scopul reducerii riscului rutier, pe
lângă prezența activă în traﬁc,
polițiștii vor folosi la capa-

citate şi cu eﬁcienţă maximă
aparatura de supraveghere a
traﬁcului şi măsurare a vitezei
de deplasare a autovehiculelor.
Poliţiştii rutieri bihoreni vor ﬁ
prezenţi în traﬁc, la orele de
vârf, pentru combaterea excesului de viteză, prevenirea
accidentelor şi ambuteiajelor
rutiere, ﬂuidizarea şi controlul circulaţiei. Poliţiştii de la
transporturi vor asigura patrularea în trenurile de călători,
precum şi în staţii, triaje de
cale ferată și aerogări. 

Program „Şcoală după şcoală” la ASCO

Firmă amendată În sprijinul familiilor nevoiaşe
cu 8.000 de lei
Mai multe produse de protecţie a plantelor, comercializate fără autorizaţie, au fost
descoperite de poliţiştii bihoreni şi consilierii ﬁtosanitari la o societate orădeană.
Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi
Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, împreună cu
reprezentanţi ai Oﬁciului Fitosanitar Bihor,
au acționat, joi, pentru prevenirea, identiﬁcarea și sancționarea faptelor de natură penală
și contravențională la regimul produselor de
protecție a plantelor. Astfel, a fost depistată o
femeie de 55 de ani, din municipiul Oradea,
care, în calitate de angajată a unei societăţi
comerciale cu sediul în Oradea, comercializa
on-line și la sediul ﬁrmei diverse produse de
protecție a plantelor, fără a deține certiﬁcat
de înregistrate eliberat de către Oﬁciul Fitosanitar Bihor. În urma controlului efectuat au
fost stabilite măsuri de intrare în legalitate a
societății comerciale, care a fost sancționată
contravenţional cu amendă în valoare de 8.000
lei, conform prevederilor O.G. nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a
plantelor, iar produsele de protecție a plantelor
găsite în gestiune au fost returnate distribuitorului de la care au fost achiziționate. 

Administraţia Socială Comunitară
Oradea derulează, în perioada aprilie-iunie 2017, programul „Şcoală
după şcoală”, pentru a veni în sprijinul familiilor cu o situaţie ﬁnanciară
precară din Centrele de Cazare Temporară şi, în special, pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale copiilor care provin din aceste familii.
În cadrul programului, se asigură
copiilor activităţi de efectuare a temelor, meditaţii pentru cei care urmează
să susţină examenul de capacitate şi o
masă caldă pe zi.
Pe perioada vacanţei şcolare, copiii
au lăsat temele de o parte şi s-au bucurat de o serie de activităţi menite să
îi înveselească. Astfel, voluntarii de la
Celestica au reprodus atmosfera speciﬁcă cinematografului, copiii delectându-se cu ﬁlme de desene animate,
într-un cadru familial, vizionând desenele preferate pe un ecran imens. Sala
de teme s-a transformat, pentru o zi, în
atelier de confecţionare a unor tablouri
pe şerveţele, în alta, în laborator, micii
cercetători păşind în lumea magică a
chimiei şi a experimentelor.
Pentru stimularea inteligenţei, creativităţii şi îndemânării, copiilor li
s-a pregătit un spectacol interactiv, cu
buclucaşul clovn, a cărui bucurie este

Termoﬁcare întrerupe
furnizarea căldurii
Sezonul de încălzire 2016 – 2017 se va încheia oﬁcial marţi, 2 mai, când Termoﬁcare
Oradea va opri deﬁnitiv furnizarea energiei
termice pentru încălzire atât în Oradea, cât
şi în Sînmartin.
„Având în vedere evoluția temperaturilor
exterioare din ultimele zile, dar și prognoza
meteo pentru perioada 29 aprilie – 1 mai, începând de marţi, 2 mai 2017, vom opri deﬁnitiv
furnizarea energiei termice pentru încălzire
către consumatorii racordați la punctele termice pe care le deservim în municipiul Oradea
și localitatea Sînmartin, iar parametrii agentului termic primar, la plecarea din centrală,
se vor reduce la valorile necesare doar pentru
prepararea apei calde de consum”, a anunţat
Termoﬁcare Oradea. Pentru oprirea încălzirii
înainte de această dată, utilizatorii contorizați
o pot face închizând vanele de secționare
amplasate în aval de mijlocul de masură al
energiei termice, iar utilizatorii necontorizați
pot solicita acest lucru în scris sau prin intermediul dispeceratul de urgentă TelVerde 0
800 070 800 (număr apelabil gratuit din toate
rețelele ﬁxe și mobile). 

1 Mai

Programul la
Starea Civilă
să aducă copiilor o serie de jocuri distractive, le-a pictat feţele în diferite personaje îndrăgite şi au făcut baloane de
săpun care pot anima un întreg loc de
joacă în orice anotimp.
În ultima zi de vacanţă, „atelierul de
gătit” i-a entuziasmat pe copii, aceştia
pătrunzând în lumea culinară, învăţând
să prepare mâncarea şi aﬂând rolul alimentelor pentru sănătatea lor. Au învăţat să ansambleze un tort și să pregătească salam de biscuiţi.
„Mulţumim, pe această cale, voluntarilor şi sponsorilor care fac posibilă
continuarea acestui proiect”, au transmis reprezentanții ASCO.
 R.C.

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Oradea – Compartimentul de Stare Civilă a anunţat că luni, 1 mai, programul
de lucru cu publicul va ﬁ limitat, putând ﬁ
înregistrate doar decese, între orele 9.00 –
13.00.
În perioada 29 aprilie – 1 mai, programul de
lucru cu publicul a Serviciului de Stare Civilă
este următorul: sâmbătă, 29 aprilie, înregistrare decese, între orele 8.30 – 12.30, şi oﬁciere
căsătorii, între orele 13.00 – 19.00; duminică,
30 aprilie, oﬁciere căsătorii, între orele 12.00
– 15.00; luni, 1 mai, înregistrare decese, între
orele 9.00 – 13.00, la naşteri şi căsătorii ﬁind
închis. Toate activităţile de stare civilă vor ﬁ
reluate marţi, 2 mai, cu program normal de lucru cu publicul începând cu ora 8.30. În timpul
programului de lucru se pot obţine relaţii la numărul de telefon 0259/409.410. 

