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Lemne
fără acte

Din cauza unor echipamente electrice defecte

Incendiu în Salonta
O gospodărie din Salonta a
fost cuprinsă de ﬂăcări ieri dimineaţă, incendiul izbucnind
într-o magazie în care erau depozitate cauciucuri, vopsele sau
anvelope. Din fericire, pompierii
au intervenit la timp, înainte ca
focul să cuprindă întreaga casă.

Potrivit ISU Crişana, în cursul
dimineții zilei de miercuri, în jurul orei 07.55, Detaşamentul de
Pompieri Salonta a intervenit pentru localizarea și lichidarea unui
incendiu produs la o gospodărie
situată pe strada Bartok Bela din
municipiul Salonta. „În momentul sosirii echipajelor de stingere,
arderea era generalizată la o magazie lipită de casă, ﬂăcările manifestându-se violent și la o parte
din acoperișul locuinței, existând
pericolul extinderii la întreaga
casă. Timp de aproximativ 1 oră
și 30 de minute, pompierii militari
au acționat cu două autospeciale
de lucru cu apă și spumă pentru
stingerea incendiului și protecția

S

locuinței, operațiunea ﬁind îngreunată de existenţa a numeroase
materiale şi lichide combustibile
depozitate în magazie (parchet
laminat, vopsele, materiale textile, anvelope), care au favorizat
dezvoltarea, pe timpul arderii, a
unor temperaturi înalte şi degajarea unei cantităţi mari de gaze şi



decese

Ai plecat mult prea de-

vreme, suﬂet blând! Ai lăsat un
gol imens în suﬂetele noastre.
Dorul şi amintirea ta dragă vor
dăinui mereu în inimile noas-



Cu lacrimi în ochi şi

tre. Te-am iubit prea mult şi team pierdut. Îngerii să-ţi călău-

durere în suﬂete anunţăm tre-

zească paşii spre Împărăţia lui

cerea la cele veşnice a dragei

Dumnezeu, dragul nostru tată,

noastre mame, soacre, bunici şi
străbunici,

ALEXANDRU ILEA.
Dormi în pace! Fiul Sandu
Ilea şi nora Ramona. (8818)

MARIA AGUD,
de 91 ani. Înmormântarea va
avea loc vineri, 15 decembrie



Un suﬂet nobil s-a ri-

2017, ora 12.00, din Capela Ha-

dicat la cer, ca să ﬁe mai aproa-

şaş. Dumnezeu s-o odihneas-

pe de Dumnezeu. Singurul lor

că în pace! Familia îndurerată.

de unde nu îl mai poate lua ni-

(8816)

meni este inima noastră, unde
va rămâne veşnic. Dumnezeu
să-l odihnească, pe dragul nos-



tru tată
Cu tristeţe în suﬂet şi

lacrimi în ochi anunţ încetarea
din viaţă a celui care a fost soţ
şi tată iubitor,
ALEXANDRU ILEA,
născut
da-Oaş.

în

comuna

Liva-

Înmormântarea

Fiul Ilea Ioan Ciprian şi nora
Ioana. (8819)



Rămân cu amintiri

dragi, nepreţuite, cu mult dor
în suﬂet, acum, la ceas de grea

avea loc vineri, ora 13.00, din

încercare, când mă despart de

lui Municipal. Dumnezeu să-l



Acum, în prag de sărbători, când aşteptăm cu bucurie Naşterea Mântuitorului,
un suﬂet bun s-a ridicat la cer.
Suntem alături de cumnatul
nostru, Sandu Ilea şi de familia îndoliată, în aceste clipe grele, la trecerea în neﬁinţă a tatălui său drag,
ALEXANDRU ILEA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! Fam. Torj Cosmin şi
Mirela, alături de nepoata Ariana. (8821)



Cu tristețe transmitem
sincere condoleanțe ﬁnilor noștri, prof. univ. dr. Sorin Șipoș,
soției Verona și ﬁului Paul,
pentru trecerea în neﬁință a iubitei lor mame, soacre și bunici
MARIA ȘIPOȘ.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Familia Ana și Mihai
Drecin.

ALEXANDRU ILEA.

va

Capela Haşaş, a Cimitiru-

fum”, a precizat mr. Camelia Roşca, purtătorul de cuvânt al ISU Bihor. Forțele de intervenție au împiedicat propagarea incendiului la
încăperile locuinței și la întregul
acoperiș, construit pe o suprafață
de circa 300 metri pătrați. Cercetările efectuate au indicat faptul
că evenimentul a fost, cel mai

cel care a fost cuscru mult iubit,
ALEXANDRU ILEA.
Dumnezeu să te odihnească

odihnească! Soţia Ilea Iuliana.

în pace! Cuscra, văduva Flutur

(8817)

Maria. (8820)



Împărtășim nemărginita durere pe care colegul nostru, prof. univ. dr. Sorin Șipoș,
o încearcă la trecerea la cele
veșnice a mamei sale dragi. Părintele Ceresc să-i rânduiască
odihna veșnică între cei bine
plăcuți Lui, iar asupra familiei îndoliate să reverse mângâiere și alinare. Colectivul Departamentului de Științe Politice și
Științele Comunicării, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării.

probabil, provocat de echipamente
electrice de iluminat defecte sau
amplasate necorespunzător. Ca
urmare a producerii incendiului,
au ars magazia și bunuri depozitate în interiorul acesteia și circa
100 de metri pătrați din acoperișul
casei. Din fericire, nu au existat
persoane rănite. 



Suntem alături de prietenul şi colegul nostru prof.
univ. dr. Sorin Şipoş la momentul dureroasei despărţiri de
mama sa dragă. Dumnezeu să
o odihnească în pace! Familia
Gabriel şi Corina Moisa.

Polițiștii din Beiuș au depistat
în traﬁc, în Finiş, un bărbat de
35 de ani, din comuna Căbești,
care, în calitate de angajat al unei
societăți comerciale din județul
Bihor, transporta cu o autoutilitară cu remorcă 27,67 de metri
cubi de material lemnos, de diferite specii. În urma veriﬁcării
documentelor prezentate pentru
control, polițiștii din Beiuș au
constatat că datele menționate în
avizul de însoțire a transportului de material lemnos nu corespundeau cantitativ cu materialul
lemnos transportat. Societatea
comercială a fost sancționată
contravențional cu amendă în valoare de 6.000 lei, iar materialul
lemnos a fost conﬁscat și depozitat la Ocolul Silvic Beiuș.
De asemenea, pe strada Republicii din Salonta, polițiștii au
depistat în traﬁc un localnic care
transporta cu o căruţa, un metru
cub de lemne de foc, de esență
prun, fără documente legale de
transport. Şi acesta a fost amendat, iar lemnele conﬁscate. 



Doamne, dacă tranda-

ﬁrii cresc în Rai, te rog adună
câţiva şi dă-i mamei şi spune-i
că sunt de la noi, că ne lipseşte mult şi ne este dor de ea, ﬁindcă astăzi se împlinesc 5 ani
de când a plecat într-o lume mai
bună, draga noastră mamă, bu-

comemorări

nică şi străbunică,
preoteasa ELENA ŢENŢ.
Dumnezeu să-i dea odihnă



Clipe de neuitat, amintiri dragi şi un dor nemărginit
este tot ce ne-a rămas de când
în urmă cu 6 ani, dragul şi iubitul nostru soţ, tată şi bunic,
VIOREL SOPOTA,
a plecat în veşnicie. Pentru
generozitatea, căldura şi dragostea cu care ne-a înconjurat îi
datorăm neuitare şi respect, iar
dragostea noastră să-i vegheze odihna veşnică de-a dreapta Tatălui Ceresc. Soţia Maria
şi copiii Daniela şi Florin cu familia. (8789)



Cu durere în suﬂete, la
împlinirea a 40 de zile de când
ne-am despărţit de dragul nostru ﬁu, soţ, tată şi frate,
RADU GÂRBA,
ne rugăm la bunul Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică. Slujba
de pomenire va avea loc la Biserica Tei , sâmbătă, 16 decembrie, ora 9.00. Familia îndurerată. (8793)

veşnică. Parastasul are loc azi,
ora 15.00, la Biserica Tei. Familia îndurerată. (8761)



Cu un dor nestins, cu

o mare durere în suﬂete amintim celor care au cunoscut-o pe
buna noastră mamă, soţie, bunică şi soacră,
VALERIA FLORICA
BACIU,
că au trecut 2 ani de când suﬂetul său s-a ridicat la cer. Tot
ce putem să facem pentru ea
este rugăciunea noastră către
bunul Dumnezeu să o aibă în
ocrotirea Lui. Parastasul de pomenire se va săvârşi sâmbătă,
16 decembrie, ora 8.30, la Biserica „Buna Vestire”, din Oradea. Soţul Ionică şi ﬁul Adrian.
(8798)

