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Poliţiştii au aplicat sute de sancţiuni pe şosele

Flash rutier

Trei sute de conducători auto
care nu au respectat legislația
rutieră au fost sancționați de
poliţiştii rutieri bihoreni în
minivacanța de 1 Decembrie.

Duminică, pe strada Matei Corvin din municipiul Oradea, un
bărbat de 64 de ani, din municipiul
Satu Mare, în timp ce conducea
un autoturism înspre Biharia, pe
banda a doua, nu a acordat prioritate de trecere pietonilor. Astfel, a
acroșat un bărbat de 60 de ani, din

Amendaţi în minivacanţă
În perioada 29 noiembrie – 3 decembrie a.c., poliţiştii rutieri şi de
ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor
au acţionat pe şoselele bihorene,
pentru prevenirea evenimentelor
rutiere. 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 vi-

S

decese



„Întocmai aşa cum sună
cuvântul scripturii din vechiul
testament: ori pricep, ori nu
pricep, ori ascultă, ori nu ascultă, tu spune-le cuvântul
meu...” (Pr. A. Boca),
VIOREL CUC,
MARGARETA SZABO,
DUMITRU PELEAN.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

 Suntem alături de cole-

ga noastră Iakab Angelica, la
marea durere pricinuită de decesul soţului drag,
TIBERIU IAKAB.
Dumnezeu să-l odihnească,
iar familiei îndurerate să-i dea
mângâiere şi putere de a merge
mai departe. Colectivul Tribunalului Bihor. (8598)

 După o grea suferinţă şi

cu durere în suﬂete ne despărţim pentru o vreme de cumnata
şi mătuşa noastră
VALERIA MAXIM,
de 64 de ani. Dumnezeu s-o
odihnească. Maxim Viorel cu
familia, din Nojorid. (8584)

 Suntem alături de fami-

lia Maxim, acum când se despart de cea care a fost soţie,
mamă şi bunică,
VALI MAXIM.
Sincere condoleanţe familiei. Familia Simoc Gheorghe.
(8596)

teză. Ca urmare a abaterilor constatate în traﬁc în minivacanţa de
1 Decembrie, au fost aplicate 300
de sancţiuni contravenţionale, cu
amenzi în valoare de 130.890 lei.
Totodată, ca măsură complementară, pentru comiterea unor fapte
care atrag suspendarea exercitării
dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, poliţiştii au reţinut 25 de permise de
conducere. De asemenea, au fost
reţinute șase certiﬁcate de înmatriculare, au fost constatate șase
infracţiuni şi 20 de tamponări. 187
de sancțiuni au fost aplicate pentru depăşirea limitelor legale de
viteză, 24 de participanţi la traﬁc
au fost sancţionaţi pentru neres-



Suntem alături de colega noastră Katalin Fodor, la
dureroasa despărţire de bunica sa dragă. Dumnezeu s-o
odihnească în pacea sa veşnică. Sincere condoleanţe. Colegii din Departamentul Farmacie. (8587)

 Ne este greu să găsim

cuvintele potrivite acum, când
am aﬂat că ﬁinţa atât de dragă
dumneavoastră a plecat pentru totdeauna. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Gândurile noastre sunt alături de doamna educatoare Bodog Adriana. Vă îmbrăţişează copiii din
Grupa Mare A, Grădiniţa nr.
23. (8592)

 Suntem alături de cole-

ga noastră Geta Moroc, la despărţirea de mama dragă,
MARIA SILAGHI.
Sincere condoleanţe familiei
îndoliate. Colectivul Inter Broker. (8593)

 Suntem alături de cole-

ga noastră Marcela Firezar, la
despărţirea de fratele drag,
EMIL BLEJAN.
Sincere condoleanţe familiei
îndoliate. Colectivul Inter Broker. (8594)

 Cu adâncă durere în su-

ﬂete anunţăm trecerea la cele
veşnice, în data de 5 decembrie 2017, a dragului nostru soţ,
tată, socru, ﬁu
VIOREL CUC,
de 59 ani. Înmormântarea va
avea loc joi, 7 decembrie 2017,
ora 13.00, din Capela Haşaş.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Soţia Iuliana, ﬁica Ioana,
ginerele Cosmin şi mama Veturia.

pectarea prevederilor legale privind portul centurii de siguranţă,
11 pietoni au fost sancționați pentru traversări neregulamentare, 14
sancțiuni au fost aplicate pentru
punerea în circulație a unor autovehicule care prezentau defecțiuni
tehnice, au fost sancționate cinci
depășiri neregulamentare, iar 59
de sancţiuni au fost aplicate pentru alte abateri de la regimul circulaţiei rutiere. Conducătorii auto
care au depăşit limitele legale de
viteză cu peste 50 km/h au fost
sancţionați contravenţional cu
9 – 20 puncte amendă şi cu suspendarea dreptului de a conduce
autovehicule pe drumurile publice
pentru 90 de zile. 

Pieton acroşat

Accident produs de un şofer băut
Sâmbătă, în afara localității bihorene Chijic, un bărbat de 48 de
ani, din localitatea Copăcel, în
timp ce conducea un autoturism
înspre Sărand, a pierdut controlul
asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și a pătruns
într-o râpă de pe partea dreaptă a
sensului său de deplasare.
În urma accidentului rutier,
conducătorul autoturismului și un
minor de 15 ani, pasager în autotu-



Suntem alături de Ioana şi Iuliana, în aceste clipe de
grea încercare pricinuite de plecarea spre cele veşnice a lui,
VIOREL CUC.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Familia Ghiţ Mircea şi
Simona.

 Suntem alături de fami-

lia Cuc, la dureroasa despărţire de
VIOREL CUC.
Sincere condoleanţe. Fam.
Bogdan Traian.



Transmitem sincere
condoleanţe şi întreaga noastră compasiune vecinei Cuc Iuliana şi ﬁicei sale Ioana, acum,
la despărţirea de soţul şi tatăl
drag,
VIOREL CUC.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Locatarii blocului M 1,
din Calea Aradului. (8595)



comemorări

 Azi, 6 decembrie, de

rism, au suferit leziuni ușoare. În
urma testării conducătorului autoturismului cu aparatul etilotest,
s-a constatat că acesta prezenta o
concentrație alcoolică de 0,61 de
mg/l alcool pur în aerul expirat.
Conducătorului autoturismului
i-au fost recoltate probe biologice
în vederea stabilirii alcoolemiei.
În cauză a fost întocmit dosar penal. 



În 5 decembrie 2006,
unica noastră copilă a trecut
în neﬁinţă după o boală gravă,
scumpa noastră ﬁică,

Sf. Nicolae, se împlinesc 30 de
ani de când ai plecat dintre noi,
pentru totdeauna, dragul nostru ﬁu şi tătic,
DUMITRU
DĂNUŢ MIHOC,
din Ursad, la numai 28 de
ani, lăsând în urmă un gol
imens, lacrimi şi durere. În viaţă durere mai mare ca atunci
când părinţii îşi pierd unicul

DANA HERŢA,
multă vreme la locul de muncă a fost stresată şi umilită. Cu
multă durere şi cu mult dor mămica ei,

copil nu există. Îl cresc, îl educă şi îl pornesc în viaţă, ca mai
apoi să le ﬁe sprijin la bătrâneţe. Timpul se scurge ca o adiere de vânt, lăsând în urmă un
strigăt de regret, o mare durere
şi un gol imens. Nimic nu este
mai dureros în viaţă decât des-

Transmitem sincere
condoleanţe familiei Cornel şi
Marioara Gârba, în aceste momente grele, la despărţirea de
fratele şi cumnatul,
PETRU GÂRBA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Fam. pr. Blaga Ştefan
şi Florica. (8601)

părţirea. Sf. Nicolae să-ţi ﬁe

 Suntem alături de fa-

 Azi, 6 decembrie 2017,

milia Cornel şi Marioara Gârba, la marea durere pricinuită
de decesul fratelui şi cumnatului drag,
PETRU GÂRBA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Fam. Petrila Ioan şi
Viorica. (8600)

municipiul Pașcani, județul Iași,
care se angajase în traversarea carosabilului în mod regulamentar,
la culoarea verde a semaforului
electric destinat pietonilor.
În urma accidentului rutier, pietonul a suferit leziuni ușoare.

ocrotitorul suﬂetului. Chipul
tău şi cuvintele tale vor rămâne
veşnic în inimile noastre. Copiii Daniela şi Daniel cu familiile lor şi părinţii Floarea şi Alexandru Mihoc. (8567)

se împlinesc 15 ani de când ai
plecat la ceruri draga noastră,
LIVIA CIONCA.
Dumnezeu să te odihnească în pace. Mama şi surorile.
(8581)

ANA,
a decedat după o lungă suferinţă la 9 ianuarie 2016 şi a
fost depusă în mormânt, lângă
draga ei fată. Mulţumim tuturor celor care vor păstra o clipă
de aducere aminte. Cu durere
al vostru tată şi soţ, Ioan Herţa. (8564)



Au trecut 30 ani de când
la Sf. Nicolae ne-a părăsit tatăl,
bunicul nostru,
DUMITRU BIRTA,
(Hipu), la 4 ani după mama şi
bunica,
MARIA BIRTA.
Dumnezeu să-i odihnească în
pace. Fiica Elena cu soţul Pascu
şi cei doi nepoţi Pascu şi Mihaela cu familiile lor.

