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Sancţiuni pentru viteză, permise şi certificate reţinute

Sute de amenzi în trafic

Peste 430 de conducători auto
care nu au respectat legislația
rutieră au fost sancționați de
poliţişti, pe şoselele din Bihor, la
sfârșit de săptămână.
În perioada 5 - 7 ianuarie 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 comba-

terea conducerii autovehiculelor
de către persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a
drogurilor, conducerea cu viteză
excesivă şi depăşirea limitelor legale de viteză. Ca urmare a abaterilor constatate în trafic la sfârșit
de săptămână, au fost aplicate 434
de sancţiuni contravenţionale, cu
amenzi în valoare de 155.500 lei.
Totodată, ca măsură complementară, pentru comiterea unor fapte
care atrag suspendarea exercitării
dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, poliţiştii au reţinut 18 permise de conducere. De asemenea, au fost reţinute
11 certificate de înmatriculare, au
fost constatate opt infracţiuni şi
șase tamponări. 303 sancțiuni au
fost aplicate pentru depăşirea limi-

Cazul dr. Mihai Lucan

A căutat sprijin
la nivel înalt
Medicul Mihai Lucan a contactat persoane din cercul de
cunoscuţi, cu un statut social,
economic, profesional ori politic ridicat, cu conexiuni la vârful societăţii, pentru a procura
sprijin în obţinerea de date şi
informaţii de care să profite în
ancheta penală, se arată în motivarea instanței.
Potrivit motivării instanţei Tribunalului Bucureşti care a dispus
cercetarea sa sub control judiciar, transmisă, luni, este dovedită
intenţia lui Mihai Lucan de a-şi
procura acest sprijin.
„În referatul procurorului de
caz sunt ocupate mai multe pagini cu redarea unor convorbiri
telefonice sau comunicări de tip
SMS, în ideea de a se proba că
inculpatul (Mihai Lucan – n.a.)
«încearcă să influenţeze un alt
participant la comiterea infracţiunii … sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă
mijloace materiale de probă sau
să determine o altă persoană să
aibă un astfel de comportament».
Lecturând conţinutul acestora,
judecătorul de drepturi şi libertăţi reţine că este dovedită intenţia inculpatului de a-şi procura
sprijin în obţinerea de date şi informaţii care să-i profite sub orice
formă în ancheta penală în curs,
sens în care a contactat mai multe
persoane din cercul de cunoscuţi
având un statul social, economic,
profesional ori politic foarte ridicat, persoane cu conexiuni la vârful societăţii româneşti”, se arată
în documentul citat.
Magistratul care a respins cererea DIICOT Bucureşti de arestare
preventivă a lui Mihai Lucan a
apreciat că în acest caz sunt ilustrative „capturile” selectate de
procurorul de caz.
În ceea ce priveşte acuzaţia
de folosire a resurselor financia-

re, materiale și umane ale laboratorului de analize din cadrul
ICUTR, pentru efectuarea determinărilor anatomo-patologice în beneficiul clinicii LukMed
aparținând lui Mihai Lucan, fără
a se achita contravaloarea serviciilor medicale prestate, constând
în analizele medicale, reţine că
aceasta se verifică integral.
„În condiţiile în care, între cele
două entităţi medicale, cea de
stat, pe de o parte, şi cea privată, pe de altă parte, nu a existat
niciun contract pentru prestarea
acestui tip de servicii medicale,
dar asemenea servicii medicale
au fost prestate de prima în folosul celei de-a doua, constată
că, practic, resursele financiare,
materiale și umane utilizate nu
au fost acoperite de beneficiară, rămânând să atârne în coşul
cheltuielilor prestatoarei. O atare
situaţie se circumscrie noţiunii
de «delapidare», în modalitatea
însuşirii, folosirii sau traficării,
după cum acestea erau consumabile sau nu, erau scoase din incinta posesorului de drept sau nu”, se
menţionează în motivare.
„Conchizând, judecătorul de
drepturi şi libertăţi constată că
poate reţine depăşirea pragului
de 2 milioane de lei - prejudiciu
total (în condiţiile în care una
dintre cele trei modalităţi de comitere a faptei nu a considerat-o
de luat în calcul; practic, acesta
este înjumătăţit), pentru a se păstra încadrarea juridică iniţială,
delapidare cu consecinţe deosebit
de grave, dar apreciază că până la
finalizarea urmăririi penale stabilirea prejudiciului este încă un
obiectiv”, se precizează în motivarea Tribunalului Bucureşti.
Mihai Lucan a fost reţinut în 21
decembrie, iar în 22 decembrie,
judecătorii de la Tribunalul Bucureşti au dispus cercetarea sub
control judiciar. n

telor legale de viteză, 38 de participanţi la trafic au fost sancţionaţi
pentru nerespectarea prevederilor
legale privind portul centurii de
siguranţă, patru pietoni au fost
sancționați pentru traversări neregulamentare, 22 de sancțiuni
au fost aplicate pentru punerea în
circulație a unor autovehicule care
prezentau defecțiuni tehnice, iar 67
de sancţiuni au fost aplicate pentru
alte abateri de la regimul circulaţiei rutiere. Spre exemplu, duminică, pe DN 1 a fost depistat în trafic
un bărbat de 29 de ani, din comuna
Aștileu, în timp ce conducea un
autoturism cu viteza de 130 km/h,
înregistrată radar, în zonă de limitare a vitezei de deplasare la 50
km/h. Tot duminică, pe strada Matei Corvin din municipiul Oradea

S

decese

V

Anunţăm cu tristeţe
trecerea la cele veşnice a colegului nostru,
şef lucrări dr. ing. NICODIM
MUREŞAN.
Transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate. Colegii
din Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică. (151)

V

Împărtăşim durerea
vecinei noastre Raduly Aliz şi
a familiei ei pricinuită de decesul tatălui şi bunicului drag
EMIL RADULY.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Vecinii din scara, bloc Y
2, sc. C, str. Italiană. (147)

V

Suntem alături de colega noastră Emese Kondor, de
la Departamentul Economic al
Curţii de Apel Oradea, în aceste momente de grea încercare, pentru ea şi fiicele ei dragi,
care se despart pentru totdeauna de soţul şi tatăl lor iubit. Îl
rugăm pe Părintele Ceresc să-i
dăruiască odihnă veşnică între
aleşii Săi. Sincere condoleanţe. Colectivul Departamentului
Economic al Tribunalului Bihor. (155)

V

Suntem alături de Andreea la despărţirea de părintele drag,
ERWIN HAUK.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Absolvenţii clasei a XIIa G, de la Colegiul „Emanuil Gojdu”, promoţia 2016 şi diriginta Ecaterina Şchiop. (156)

a fost depistat în trafic un bărbat
de 30 de ani, din localitatea Gherta
Mică, județul Satu Mare, în timp
ce conducea un autoturism cu viteza de 101 km/h, înregistrată radar,
în zonă de limitare a vitezei de deplasare la 50 km/h. De asemenea,
sâmbătă, pe DN 1 a fost depistat în
trafic un bărbat de 30 de ani, din
localitatea bihoreană Tileagd, în
timp ce conducea un autoturism,
cu viteza de 114 km/h, înregistrată
radar, în zonă de limitare a vitezei
de deplasare la 50 km/h. 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. n

V

Ne alăturăm durerii dragilor noștri Sandu, Ica și
Roberta, pricinuită de trecerea
la cele veșnice a mamei, soacrei
și bunicii mult iubite,
CLEOPATRA ANCA.
Dumnezeu să-i așeze sufletul între cei drepți! Fam. Vesea Aurel, Vesea Bogdan, Pop
Ionuț, Naom Alexandru.

V

Un gând de alinare familiei Mariana și Gigi Cojocaru la despărțirea de mama, soacra și bunica dragă
CLEOPATRA ANCA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Fam. Vesea, Pop, Naom.

V

Suntem alături de familiile Biriş Dumitru, Marius
şi Cosmin, în aceste clipe triste când se despart de cel ce le-a
fost socru şi bunic drag,
ANDREI PRECUP.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace, iar lor să le dea putere să
treacă peste această grea pierdere. Conducerea şi colectivul
de salariaţi ai SC UAMT SA.

V

Un gând de mângâiere şi alinare transmitem familiilor Biriş Dumitru, Cosmin
şi Marius, acum când îşi conduc pe ultimul drum pe cel ce
a fost socru şi bunic iubit. Bunul Dumnezeu să-i primească
sufletul în Împărăţia sa! Familiile Stanciu.

V

Suntem alături de întreaga familie a colegului nostru Biriţ Dumitru, la marea durere pricinuită de trecerea în
veşnicie a socrului
ANDREI PRECUP.
Sincere condoleanţe! Colectivul atelierului Sculărie SC
UAMT SA.

V

Aducem un ultim şi
pios omagiu memoriei unchiului nostru, care pentru mine şi
familia mea a fost ca un părinte,
ANDREI PRECUP
şi adresăm sincere condoleanţe întregii familii îndoliate.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fam. Micula. (177)

V

Cu inimile îndurerate
ne luăm rămas bun de la prietena noastră dragă,
ing. ELENA ZELENCIUC.
Te vom păstra mereu în
amintirea noastră. Dumnezeu
s-o odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiei îndoliate. Lucia Corbu și Genoveva
Krajcsi. (1078)

V

Un gând pios și o lacrimă pentru prietena noastră dragă,
ing. ELENA ZELENCIUC.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Sincere condoleanțe familiilor îndurerate Marius Zelenciuc și Jana Fătu. Fam. Gheorghe Gligor. (1079)

V

Cu inimile îndurerate ne despărțim de buna noastră prietenă,
ELENA ZELENCIUC.
Sincere condoleanțe familiei. Fam. Liviu Ardelean. (1082)

V

Un ultim și pios omagiu în amintirea prietenei mele,
ing. ELENA ZELENCIUC.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Sincere condoleanțe familiei îndoliate. Gabi Repciuc.
(1081)

V

Aducem un ultim omagiu prietenei noastre
ing. ELENA ZELENCIUC,
și adresăm sincere con
doleanțe întregii familii îndoliate. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fam. Ioan Braica.
(1080)

comemorări

V

Tată de 5 ani mi-e dor
Mamă de 33 ani nu mi-e uşor
De când voi doi m-aţi părăsit
Şi sufletul mi-e pustiit.
În memoria şi amintirea dragilor mei părinţi
FLORIAN
şi
ROZALIA,
din Şuncuiuş. Dormiţi în
pace! Fiica Doina cu familia.
(94)

