Flagrant 5

Miercuri, 31 mai 2017

În minivacanţa de Rusalii creşte traﬁcul la graniţa cu Ungaria

Pregătiri la frontieră
Având în vedere ca în
perioada următoare va ﬁ
minivacanța de Rusalii, un
prilej pentru mulți cetățeni
români de a petrece vacanța
în afara granițelor, din
experiența anilor anteriori,
în punctele de trecere a frontierei se estimează creșteri
ale traﬁcului de persoane și
mijloacelor de transport, în
special la frontiera cu Ungaria și Bulgaria.
Poliția de Frontieră Română a anunţat, ieri, că va dispune toate măsurile aﬂate în
competenţa instituţiei pentru
reducerea timpilor de aşteptare şi asigurarea unui control
operativ. Pentru ﬂuidizarea
traﬁcului, s-a suplimentat numărul polițiștilor de frontieră
care îşi desfăşoară activitatea
la controlul documentelor şi
echipamentele folosite pentru
veriﬁcarea documentelor. În
punctele de frontieră importante au fost detașați lucrători
din cadrul aparatelor centrale
ale structurilor teritoriale și
din Inspectoratul General al
Poliției de Frontieră. Astfel, în
această perioadă, aproximativ 4.200 polițiști de frontieră
vor desfășura, zilnic, activități
de supraveghere și control a
frontierei de stat. În funcție
de valorile de traﬁc, în ﬁecare
punct de trecere a frontierei se
vor crea ﬂuxuri suplimentare

Şoferul s-a ales cu dosar penal
şi o amendă uriaşă

Taximetrist prins
cu acte false

Un orădean în vârstă de 32 de ani este
cercetat penal de poliţişti după ce a fost
prins în timp ce conducea un taxi şi le-a
prezentat agenţilor mai multe documente
false. În plus, asigurarea RCA era expirată,
iar aparatul de taxat funcţiona tot ilegal. Pe
lângă dosarul penal, taximetristul s-a ales şi
cu o amendă de 8.805 lei.

Aproximativ 4.200 polițiști de frontieră vor desfășura activități de supraveghere și control
de control, pe sensul de intrare de a ﬁ tranzitate toate punc- mite intervale de timp. Timpii
sau ieșire din țară, după caz. tele de frontieră deschise tra- de aşteptare sunt actualizaţi în
În acelaşi timp, au fost dispuse ﬁcului internațional. În acest timp real, fapt ce ajută utilizamăsurile necesare pentru o su- sens, participanții la traﬁcul torul să-şi reconﬁgureze trasepraveghere sporită a frontierei transfrontalier au la dispoziție ul către un punct de frontieră
de stat, respectiv prevenirea aplicaţia Traﬁc On-line, dez- ce înregistrează valori de traﬁc
şi combaterea migraţiei ilega- voltată de Poliţia de Frontieră scăzute. De asemenea, pentru
le şi a contrabandei cu bunuri Română, ce poate ﬁ accesată informații privind punctele de
de larg consum, în punctele de pe pagina de internet www. trecere a frontierei, despre cătrecere a frontierei şi în zona politiadefrontiera.ro, care pre- lătoria în străinătate sau pentru
de competenţă. În condiţiile în zintă informații despre toa- sesizări privind diferite aspeccare, conform estimărilor, cele te punctele de frontieră. Mai te din sfera de competență a
mai tranzitate puncte de trece- mult, această aplicaţie on-line Poliției de Frontieră cetățenii
re vor ﬁ cele de la frontiera cu prezintă o medie a timpilor de pot suna la numărul de telefon
Ungaria, Bulgaria şi R. Mol- aşteptare în punctele rutiere de 021.9590, care funcționează în
dova, revenim cu precizarea trecere a frontierei pentru anu- regim permanent. 

Administrator anchetat
A scăpat ca prin pentru evaziune
Încarcerată, după ce maşina
a ieşit de pe carosabil

minune

O şoferiţă a scăpat ca prin urechile acului
după ce maşina pe care o conducea a ieşit
de pe carosabil şi s-a oprit pe un câmp de
pe marginea DN1, în apropierea localităţii
Tileagd. Deşi a rămas încarcerată, femeia a
suferit leziuni uşoare şi a refuzat transportul la spital.
Femeia, aﬂată la volanul unui SUV, a pierdut controlul maşinii în timp ce circula pe
DN1, în apropierea localităţii Tileagd. Autoturismul a părăsit partea carosabilă şi s-a oprit
pe un câmp din apropiere, şoferiţa rămânând
încarcerată. Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă “Crişana” a mobilizat la faţa locului
un echipaj de Descarcerare, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul SMURD şi
un echipaj de prim ajutor caliﬁcat din cadrul
Staţiei de Pompieri Aleşd. “Echipajul de descarcerare a acţionat pentru extragerea victimei din autoturismul avariat. Aceasta a fost
evacuată şi a primit îngrijiri medicale la faţa
locului. Femeia a suferit leziuni uşoare, escoriaţii şi un traumatism cranio-cerebral uşor,
refuzând transportul la spital”, a precizat cpt.
Camelia Roşca, purtătorul de cuvânt al ISU
Bihor. Faptul că şoferiţa a scăpat cu leziuni
uşoare i-a surprins şi pe salvatori, care se aşteptau ca rănile suferite de aceasta să ﬁe mai
grave. Din cauza incidentului, traﬁcul pe DN1
în apropiere de Tileagd a fost îngreunat, circulându-se alternativ. Pentru că, din fericire,
nu au existat victime, poliţiştii au precizat că
tratează cazul ca pe o tamponare. 

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au ﬁnalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a administratorului unei societăţi
comerciale, bănuit că ar ﬁ prejudiciat bugetul de stat cu peste 11.000 lei,
prin evaziune ﬁscală.

Poliţiştii Serviciului de Investigare
a Criminalităţii Economice din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au ﬁnalizat cercetările faţă de un
bărbat de 54 de ani, din municipiul
Oradea, bănuit de săvârşirea infracţiunii de evaziune ﬁscală în formă continuată. În urma cercetărilor efectuate,
polițiștii de investigare a criminalității
economice îl bănuiesc pe acesta că, în
perioada martie – octombrie 2015, în

calitate de persoană împuternicită să
reprezinte legal și să administreze o
societate comercială în insolvență, cu
sediul în comuna Chișlaz, în mod repetat, nu ar ﬁ înregistrat în evidențele
contabile ale societății toate veniturile
realizate din comercializarea cu amănuntul a legumelor și fructelor, la punctul de lucru al societăţii din municipiul
Oradea. Prejudiciul total cauzat astfel
bugetului consolidat al statului este de
11.432 lei şi a fost recuperat de poliţiştii
de investigare a criminalităţii economice bihoreni. Poliţiştii Serviciului de
Investigare a Criminalităţii Economice
au ﬁnalizat cercetările şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în
judecată a bărbatului. 

Dispărut de la domiciliu
Halasz Iuliu, de 70 de ani, din municipiul Oradea, a plecat de la domiciliu la 6 mai 2017, a.c., fără a-şi anunța
familia și nu a mai revenit. Acesta a
mai fost plecat de la domiciliu în repetate rânduri, revenind de ﬁecare dată.
Semnalmentele bărbatului sunt următoarele: înălţime 1,68 m, greutate 60
kg., faţă rotundă, ten deschis, ochi căprui, păr cărunt, tuns scurt, fără semne
particulare. Familia nu a putut furniza
detalii cu privire la îmbrăcămintea pe

care acesta o purta
la data dispariţiei. Acesta poartă
încălţăminte
de
culoare
neagră.
Cetăţenii care pot
furniza orice informaţii în legătură cu această persoană sunt rugaţi să
contacteze cea mai apropiată unitate
de Poliţie şi să apeleze gratuit numărul
de telefon 112. 

Potrivit comisarului Alina Dinu, purtătorul
de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Bihor, luni, în jurul orei 11.10, poliţiştii rutieri
au depistat în traﬁc, în municipiul Oradea, un
bărbat de 32 de ani, din Oradea, în timp ce
conducea un autoturism cu care efectua transport public de persoane în regim „taxi”. „La
controlul efectuat de poliţiştii rutieri, acesta a
prezentat un certiﬁcat de agreare şi un buletin
de veriﬁcare metrologică despre care există
suspiciuni rezonabile cu privire la autenticitatea acestora. În cauză a fost întocmit dosar
de cercetare penală, orădeanul ﬁind bănuit de
săvârşirea infracţiunilor de fals material în
înscrisuri sub semnătură privată, fals material
în înscrisuri oﬁciale şi uz de fals”, a precizat
Alina Dinu. Totodată, potrivit acesteia, în urma
efectuării controlului, s-a constatat că autoturismul avea aplicate folii pe geamurile laterale
din faţă şi spate, contractul de asigurare pentru
răspundere civilă auto RCA era expirat, nu a
prezentat certiﬁcatul de metrologie valabil şi
a utilizat pe autoturismul „taxi” un aparat de
taxat care funcţiona cu încălcarea legii, acesta
ﬁgurând montat pe un alt autoturism. Pentru neregulile constatate de poliţiştii rutieri,
orădeanul a fost sancţionat contravenţional cu
amenzi în valoare totală de 8.805 lei. De asemenea, acestuia i-au fost reţinute certiﬁcatul de
înmatriculare, dovada înlocuitoare a certiﬁcatului de înmatriculare şi cele două plăcuţe cu
numărul de înmatriculare. Totodată, i-a fost
reţinută autorizaţia „taxi” în vederea retragerii.
 A.UNGUR

Bihoreanca are acum dosar penal

Băută, s-a răsturnat
cu un ATV

O bihoreancă în vârstă de 43 de ani a scăpat cu leziuni uşoare după ce a căzut în timp
ce conducea un ATV. Femeia nu avea permis
şi era şi băută bine, testul indicând o alcoolemie de 0,95mg/l alcool pur în aerul expirat.
Poliţiştii rutieri din Marghita au fost sesizaţi,
luni, în urma unui apel primit de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor prin 112 de la
un bărbat din comuna bihoreană Tăuteu că o
femeie de 43 de ani, din localitatea Ciutelec,
în timp ce conducea un vehicul de tip ATV
pe strada Cimitirului din Ciutelec, la coborârea unei pante, s-a dezechilibrat și a căzut
de pe partea carosabilă. În urma veriﬁcărilor
efectuate de polițiștii bihoreni, s-a constatat că
aceasta nu posedă permis de conducere pentru
nicio categorie de autovehicule. De asemenea, în urma testării conducătoarei ATV-ului
cu aparatul etilotest, s-a constatat că aceasta
prezenta o concentrație alcoolică de 0,95 mg/l
alcool pur în aerul expirat. Bihorencei i-au fost
recoltate probe biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei. În urma evenimentului rutier,
femeia de 43 de ani a suferit leziuni ușoare. În
cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii
rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cu
exactitate a împrejurărilor și cauzelor producerii accidentului. 

