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Judecătorii au trimis după gratii un orădean în vârstă de 23 de ani

Hoţ arestat
Un tânăr în vârstă de 23 de ani
a fost arestat preventiv, pentru
30 de zile, poliţiştii acuzându-l
pe acesta de trei furturi din locuinţe. Orădeanul ar ﬁ furat în
total bunuri în valoare de 7.700
de lei, prejudiciu recuperat parţial.
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 23 de ani, din
municipiul Oradea, bănuit de comiterea infracţiunilor de furt caliﬁcat. În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii orădeni îl bănuiesc
că, în cursul lunii aprilie a.c., ar
ﬁ comis trei furturi din locuinţe
sau anexe ale unor imobile de pe
raza municipiului Oradea, provocând un prejudiciu total de 7.700
lei, recuperat parţial. „Acesta este
bănuit că în intervalul 4 – 10 apri-
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lie a.c., prin escaladarea gardului,
ar ﬁ pătruns în curtea unui imobil
din Oradea şi apoi prin escaladare
şi efracţie în interiorul imobilului
şi ar ﬁ sustras o mașină electrică
de tuns iarba, o mașină de șlefuit
electrică și aproximativ 20 metri de țeavă din cupru, pe care a
dislocat-o de la centrala termică,
cauzând un prejudiciu apreciat la
4.200 lei. Acelaşi bărbat este bănuit că, în perioada 10 – 11 aprilie
a.c., prin escaladare şi efracţie, ar
ﬁ pătruns într-o altă locuinţă din
municipiul Oradea şi ar ﬁ sustras
un cuptor cu microunde, cauzând
un prejudiciu apreciat la 200 lei.
De asemenea, orădeanul de 23 de
ani este bănuit că, în intervalul
15 – 22 aprilie a.c., prin escaladare şi efracţie, ar ﬁ pătruns într-un
alt imobil din Oradea şi în anexele
respectivei locuinţe şi ar ﬁ sustras
o motocoasă, un cuptor cu microunde, un aspirator, ţevi din cupru
de diverse forme şi dimensiuni și
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 A urcat la ceruri un om

 Suntem alături de colega

trecerea în neﬁinţă a naşului

bun, cu suﬂet iubitor, cel care

noastră Cristina Creţ şi familia

nostru

ne-a fost tată, bunic şi străbu-

ei şi deplângem despărţirea de

dr. IOAN CADAR,

S

transmitem sincere condole(2285)

 Aducem un ultim oma-

giu colegului nostru,
dr. PUIU CADAR
medic veterinar, de care ne
despărţim acum, când pleacă pe ultimul său drum. Dumnezeu să-l odihnesca în pace.
Transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate. Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari-Filiala Bihor. (3479)

 Ne luăm rămas bun de

la cel care a fost un bun coleg
şi prieten,
dr. PUIU CADAR,
medic veterinar. Dumnezeu
să-l ierte şi să-l odihnească în
pace. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Colegiul Medicilor Veterinari Bihor. (3480)



anţe familiei îndurerate. Odihnească-se în pace. Fam. Cadar

decese

Regretăm profund trecerea în neﬁinţă a colegului
nostru
dr. PUIU CADAR
medic veterinar. Dumnezeu
să-l ierte. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Colectivul
Direcţiei Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor
Bihor. (3481)

uşii sau care încearcă să descuie
uşa; spuneţi numai persoanelor
de încredere când plecaţi de acasă
pentru mai multe zile; închideţi şi
asiguraţi la plecare toate uşile şi
geamurile casei, uşa de la balcon,
geamul de aerisire de la baie; pregătirile de deplasare să ﬁe făcute
cât mai discret. Atenţie la postările de pe reţelele de socializare, nu

 Profund îndureraţi la

str. Primăriei nr. 62,

tel. 0259/41-07-70
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două distribuitoare de apă caldă
din alamă, cauzând un prejudiciu
apreciat de proprietar la 3.300 lei”,
se arată într-un comunicat de presă al IPJ Bihor. Miercuri, poliţiştii
l-au reţinut pe suspect pentru 24
de ore în Centrul de Reţinere şi
Arestare Preventivă, iar joi acesta
a fost prezentat la Parchetul de pe
lângă Judecătoria Oradea şi la Judecătoria Oradea, cu propunerea
de arestare preventivă. Magistraţii
au emis pe umele său un mandat
de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile. Pentru a preveni
furturile din locuinţe, în cazul în
care plecaţi de la domiciliu pe o
perioadă mai lungă, indiferent de
perioada în care lipsiţi, pentru ca
revenirea să vă ﬁe lipsită de surprize neplăcute, nu neglijaţi următoarele aspecte: rugaţi un vecin
de încredere să ţină sub observaţie
casa şi să anunţe imediat poliţia
dacă observă o persoană suspectă
care staţionează fără motiv în faţa

Flore. (3489)

 Cu multă durere în suﬂete şi multe lacrimi anunţăm
trecerea în veşnicii a bunului
nostru tată, socru, bunic şi străbunic,
FLORIAN CORBUŢIU
(Neamţu), din Inceşti. Înmormântarea va avea loc du-

nic,
IOAN POPOVICIU.
Dumnezeu să-ţi lumineze calea şi să te odihnească la dreap-

jr. (3485)

miliile lor. (3474)

 Rămâi mereu în inima
noastră aşa cum ai fost, bun şi
blând, tată, bunic şi străbunic,
IOAN POPOVICIU.
Dumnezeu să-ţi odihnească

ﬂetul sfâşiat de durere mă despart de soţul meu,
IOAN POPOVICIU.
Ai muncit mult şi ai fost alături de noi în toate cu blândeţe
şi bunătate. Vei rămâne în su-

compasiune şi sincere condoleanţe pentru tine, Cristina Creţ
şi familia ta, în aceste momente dureroase pricinuite de trecerea la cele veşnice a tatălui, bu-

dată. Fiica Creţ Cristina şi ne-

nicului şi străbunicului vostru,

o rară omenie. Mulţumim fru-

 Cu lacrimi în ochi şi su-

 Un gând de mângâiere,

suﬂetul. Nu te vom uita nicio-

miliile lor. (3475)

Domnica, cu familiile. (3471)

Sincere condoleanţe din par-

nepoţii Remus şi Ciprian cu fa-

loc. Inceşti. La revedere, om de

niciodată. Fiicele Maria, Ana şi

IOAN POPOVICIU.
tea familiei Popoviciu Octavian

poţii Cristian şi Claudiu cu fa-

tat pentru noi. Nu te vom uita

comemorări

tatăl, bunicul şi străbunicul lor,

ta Sa. Fiica Maria Reşte cu

minică, 30 aprilie, ora 13.00, în

mos pentru tot ce ai reprezen-

oferiţi amănunte cu privire la deplasările pe care urmează să le faceţi şi perioada în care lipsiţi de la
domiciliu, sunt informaţii care pot
ﬁ exploatate de infractori; obiectele de valoare mare şi volum mic
sau banii lichizi vor ﬁ întotdeauna
în atenţia infractorilor, deci nu le
lăsaţi în locuinţă.
 Alina UNGUR

 Cu durere în suﬂete

IOAN POPOVICIU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fam. Popoviciu Octavian
sen. (3486)

anunţăm încetarea din viaţă a
tatălui şi bunicului,
IOAN POPOVICIU.
Dumnezeu să te odihnească

 Suntem alături de colegul nostru Popoviciu Ioan, la

în pace şi linişte. Fam. Popovi-

durerea pricinuită de trecerea

ciu Ioan şi Floare şi nepoatele

în neﬁinţă a tatălui său. Sincere

Ioana şi Silvia. (3476)

condoleanţe. Colegii de la Ser-

 Un ultim omagiu celui

viciul Tehnic S.C. Turism Felix
S.A. (3488)

care a fost
IOAN POPOVICIU,

 Suntem alături de pri-

ﬂetele noastre. Înmormântarea

tatăl colegei noastre Creţ

are loc azi, 29 aprilie, ora 13.00,

Cristina. Sincere condolean-

în loc. Hidişelu de Sus, la Bise-

ţe familiei îndoliate. Colecti-

acum când se desparte de tatăl

rica Credinţa. Soţia Ana, îndo-

vul Magazinului Alcom Felix.

său drag. Sincere condoleanţe.

liată. (3473)

(3484)

Julieta şi Marcel Hava.

etenul nostru Kocsis Attila,



În această zi de primăvară se împlinesc 6 luni de când
ne-a părăsit dragul şi iubitul
nostru soţ, tată, bunic şi socru,
VASILE DOBRA.
Ai plecat fulgerător în lumea
celor drepţi de unde ne eşti alături în inimi şi suﬂete mereu.
Dumnezeu să-ţi dea somn curat
şi să te odihnească în pace. Familia îndoliată. (3472)



La 30 aprilie se împlineşte un an de când ne-a părăsit cea care a fost soţie, mamă,
soacră şi bunică,
VIORICA BOGDAN (IBI).
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Familia. (3482)

 Cu tristeţe şi durere în

suﬂete comemorăm 55, respectiv 32 ani de când ne-am despărţit pentru totdeauna de iubiţii noştri părinţi şi bunici,
VASILE CADAR
şi
FLOARE CADAR,
din localitatea Diosig. Dumnezeu să-i odihnească în pace.
Fiul Cadar Alexandru cu nepoata Simona şi familia, din
Oradea. (3477)

