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Sute de amenzi în traﬁc
Peste 530 de conducători auto care au depăşit
limitele legale de viteză au fost sancţionaţi de poliţiştii bihoreni în acţiune, în minivacanţa de 1 Mai.

În perioada 28 aprilie – 1 mai 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.

S

decese



“Prin moarte ne liniştim de necazurile lumii şi trupului obosit îi redăm odihnă”.
(Isus Sirah)
FLOARE CURT,
VASILE JURJ,
ANA IULIANNA
BERINDE,
VERONIKA ENTERSZ,
ANNA BERECZKI,
AGNES DEBRECZENI.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.



Ca urmare a abaterilor constatate în traﬁc la sfârşit
de săptămână, au fost aplicate 716 sancţiuni contravenţionale, cu amenzi în valoare de 255.167 lei. Totodată, ca măsură complementară, pentru comiterea
unor fapte care atrag suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice,
poliţiştii au reţinut 23 de permise de conducere. De
asemenea, au fost reţinute șapte certiﬁcate de înmatriculare, au fost constatate 15 infracţiuni şi 15 tamponări. 534 de sancţiuni au fost aplicate pentru depăşirea limitelor legale de viteză, 66 de sancţiuni au
fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale
privind portul centurii de siguranţă, 16 pentru punerea în circulaţie a unor autovehicule cu defecţiuni
tehnice, au fost sancţionate cinci depăşiri neregulamentare, iar 95 de sancţiuni au fost aplicate pentru
alte abateri de la regimul circulaţiei rutiere. 

Suntem alături de sora

Irina împreună cu copiii Petrişor şi Ovidiu cu familiile,
la marea durere când se despart de soţul, tatăl şi bunicul lor
drag,

Suntem alături de Aurica Hoţopan la decesul tatălui său. Finii Maria şi Ghiţă.
(3495)

Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sora Maria şi
familia. (3508)



Suntem alături de co-

legul nostru Drăgan Mircea, la
trecerea în veşnicie a tatălui său
GRIGORE DRĂGAN.

Oradea. (3497)



Cu multă durere în su-

ﬂete anunţăm trecerea la cele



Suntem alături de vecinii noştri Irina, Petrişor şi Ovidiu, la pierderea soţului şi tatălui drag
PETRICĂ LUPŞEA.
Sincere condoleanţe din partea vecinilor preot Negruţ Călin şi Viorica.



Suntem alături de familia Lupşe, la marea durere
pricinuită de trecerea în neﬁinţă a celui care a fost tată şi bunic,
PETRU LUPŞE.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Familia Domuţa.
(3504)

Cu adâncă durere
anunţ trecerea în neﬁinţă a mamei mele dragi
FLOARE CURT,
de 87 ani, din satul Miersig.
Să te ierte Dumnezeu, măicuţă
dragă. Fiica Mărioara cu soţul
Mihai Miheş.

PETRU LUPŞE.

Colectivul Liceului de Arte





veşnice a iubitului nostru soţ şi
tată

mai 2017, ora 13.00, de la Capela Ortodoxă din Tileagd. Soţia Ana şi ﬁica Mihaela. (3498)



Un gând de alinare dra-

Un gând de mângâiere

pentru cumnata şi nepoţii noştri, Luci şi Ciprian, în aceste
momente grele când se despart
de dragul lor soţ şi tată,
IOSIF POP.
Dumnezeu să-i dea odihnă



Cu adâncă durere în
suﬂet mă despart de draga mea
bunică
FLOARE CURT.
Cât ai trăit mi-ai alintat copilăria, iar eu cât voi trăi am să te
pomenesc în rugăciunile mele
şi te voi plânge. Să ai odihnă
veşnică bunica mea. Nepoata Speranţa cu copiii Ştefan şi
Casian.



A trecut la cele veşnice
cea mai bună, iubitoare şi înţeleaptă bunică din lume
FLOARE CURT.
Te-am iubit bunica mea, te
voi plânge şi pomeni toată viaţa. Să te ierte bunul Dumnezeu.
Nepotul Mihăiţă din Bruxelles.



Suntem alături de familia Miheş Mariana şi Mihai,
la durerea pricinuită de trecerea
la cele veşnice a mamei şi soacrei dragi. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Sincere condoleanţe. Familia Barabas Jancsi
şi Kicsi.

soţia Irina. (3505)



Cu adâncă durere în

suﬂete ne despărţim de fratele
şi cumnatul nostru
IOSIF POP.
Sincere condoleanţe întregii
şi soţia Călina. (3506)



Cu suﬂetele îndoliate şi

pline de tristeţe ne luăm rămas
bun de la unchiul nostru,
IOSIF POP,
şi transmitem sincere condoleanţe familiei îndurerate.
pace. Nepotul Liviu Pop cu familia. (3507)



Cu durere în suﬂete ne

despărţim de unchiul
ŞTEFAN CHIŞVASI.
Dumnezeu să-l primească în
Împărăţia Sa. Nepoata Florica
Ilieş cu ﬁul Mihai. (3509)



Ne despărţim cu greu

de unchiul nostru
ŞTEFAN CHIŞVASI.

Tanti Sori, Dana, Mariana şi
Cristi Didă din Oradea. (3499)



Cu nemărginită durere în suﬂete, ne luăm rămas
bun de la cea care a fost cea mai
bună mamă, bunică şi străbunică iubitoare,
FLOARE RUGEA
(a Savului).
Vei rămâne veşnic în inimile noastre. Dumnezeu s-o odihnească în pace! Fiica Ana, nepoatele Dana şi Emilia, cu
familiile.

Liviu şi familia. (3510)



comemorări
Deplângem trecerea la

cele veşnice a unchiului nostru
ŞTEFAN CHIŞVASI.
Dumnezeu să-l aşeze în ceata drepţilor. Nepoata Tocai Ana
cu soţul preot Mihai şi familia.
(3511)



Cu multă durere plân-

chiului nostru drag

ROMINA.



Cu inimile cernite de
durere, anunţăm încetarea din
viaţă, după o lungă şi grea suferinţă, a celei care a fost soţie
devotată, soacră şi bunică iubitoare,
FLOARE RUGEA
(a Savului).
Îmormântarea va avea loc joi,
4 mai 2017, ora 13.00, la Capela Sânmartin. Dumnezeu să-ţi
dea odihnă şi linişte veşnică în
Împărăţia Sa! Soţul Savu, nora
Dana şi nepoatele Ioana, Mariana şi Călin.

Nepoata Maria Firez cu soţul

ca, din Vaşcău, la pierderea ﬁi-

Suntem alături de colega noastră Perneş Lucia, la
pierderea tatălui drag. Sincere condoleanţe. Colectivul
U.S.T.A.C.C. (3503)



Dumnezeu să-ți așeze
suﬂetul în rândul celor drepți,
dragă unchiule
PETRU LALA,
și familiei să-i dea putere să
treacă peste pierderea suferită.
Familia Timaru Raul și Alina.
(397)

Dumnezeu să-l odihnească.

gem pierderea neașteptată a un-



Suntem alături de Ana
și Mihaela în durerea pricinuită de moartea celui care a fost
soț și tată,
PETRU LALA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Familia Ciursaș Petru
și Maria. (396)

familii. Fratele Teodor Petrila

gilor noştri veri, Radu şi Flori-

cei dragi



veşnică. Fratele Vasile Pop şi

Dumnezeu să-l odihnească în

PETRU LALA.
Înmormântarea are loc azi, 3



PETRU LALA.
Suntem cu inimile alături de
soția Ana și ﬁica Mihaela. Familia Malița Cătălin și Andrada. (395)



Dorul nestins ne umple ochii de lacrimi şi suﬂetul
de jale, acum când s-au împlinit 3 ani, la 2 mai 2017, de când
ne-a părăsit dragul nostru soţ,
tată, socru şi bunic
lt. col. (r.) MARIN BUŞE.
Dragostea lui rămâne de neînlocuit şi zilnic ne amintim de
chipul lui blând şi vorbele lui
înţelepte. Îi vom ﬁ mereu recunoscători pentru tot ce ne-a învăţat şi oferit, cinstindu-i amintirea. Cu dragoste nemărginită,
soţia Lenuş, ﬁica Mirela, nepotul Luca şi ginerele Vasile Firus. (3502)

