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Trei incendii în Bihor provocate, cel mai probabil, de coșurile de fum

Şcoală în ﬂăcări, elevi evacuaţi
Acoperişul şcolii din localitatea Cherechiu a fost
cuprins de ﬂăcări, ieri dimineaţă, toţi elevii ﬁind evacuaţi la timp. Trei echipaje de
pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului,
acesta soldându-se, din fericire, fără victime.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Crişana, ieri dimineaţă, în jurul
orei 08.00, un apelant al numărului unic 112, sesiza izbucnirea unui incendiu la acoperișul
unei unități școlare din localitatea Cherechiu, elevii care se
aﬂau în școală ﬁind evacuați
în momentul producerii evenimentului. ISU a mobilizat
la locul indicat, trei echipaje
de pompieri militari cu două
autospeciale de lucru cu apă și
spumă și o ambulanță de tip B2
din cadrul Stației Săcueni.
„Forțele de intervenție au localizat și lichidat incendiul cu
operativitate, limitând pagubele la circa 4 metri pătrați elemente de construcție din structura acoperișului. Cercetările
efectuate au indicat drept cauză
probabilă a evenimentului, un
coș de fum neprotejat termic
față de materialele combustibile”, a precizat mr. Camelia
Roşca, purtătorul de cuvânt al
ISU. Pompieri militari au intervenit, la sfârşit de săptămână pentru stingerea a încă două
incendii provocate, cel mai

Întreţinerea coşurilor de fum este vitală pentru siguranţa clădirilor
probabil, de coșurile de fum
deteriorate, necurățate de funingine, respectiv neprotejate
termic față de materialele combustibile. În data de 14 ianuarie, pompierii Detașamentului
1 Oradea au intervenit pentru
stingerea unui incendiu produs
la o locuință situată pe strada
Seleușului din municipiul Oradea, eveniment generat, cel
mai probabil, de coșul de fum
necurățat de funingine. Datorită sesizării în timp util a evenimentului și a operativității
echipajelor de stingere, incendiul nu s-a soldat cu pagube,
arzând doar funinginea din
interiorul coșului. În cursul

Drogaţi la volan

Doi bihoreni s-au ales cu dosare penale
după ce au fost prinşi de poliţişti, în traﬁc,
conducând în timp ce se aﬂau sub inﬂuenţa
substanţelor psihoactive.
Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Bihor, sâmbătă, la ora 03.05, pe strada Flamarion din municipiul Oradea, polițiștii Biroului
Drumuri Naționale și Europene - Serviciul
Rutier au depistat în traﬁc un tânăr de 23 de
ani, din Oradea, în timp ce conducea un autoturism, aﬂându-se sub inﬂuența substanţelor
psihoactive. De asemenea, vineri, pe DN 76,
în localitatea bihoreană Ceica, polițiștii Secției
nr.2 de Poliție Rurală Beiuș – Post Poliție Uileacu de Beiuș au depistat în traﬁc un bărbat
de 26 de ani, din localitatea Ștei, care, în timp
ce conducea un autoturism, aﬂându-se sub
inﬂuența substanțelor psihoactive, a acroșat
un alt autoturism condus regulamentar. Evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime. Celor doi le-au fost recoltate probe biologice, în
vederea stabilirii prezenței substanțelor psihoactive în organism. În ambele cazuri a fost
întocmit dosar de cercetare penală.

nopții de duminică spre luni,
echipajele de pompieri ale
Secției Beiuș au acționat pentru localizarea și lichidarea
unui incendiu izbucnit la acoperişul unei locuinţe din localitatea Finiș, cauza probabilă
a evenimentului constituind-o
tot un coş de fum deteriorat.
Forțele de intervenție au stins
incendiul în limitele găsite,
împiedicând propagarea ﬂăcărilor la întreaga locuință. Au
ars aproximativ 3 metri pătrați
din acoperișul locuinței și circa 7,5 metri pătrați din tavanul
de lemn al unei încăperi. Din
fericire, în urma producerii
evenimentelor menționate, nu

au existat persoane rănite, iar
pagubele au fost considerabil
limitate, însă astfel de situații
de urgență se pot solda cu mari
pagube materiale, persoane
rănite și chiar cu pierderi de
vieți omenești. În scopul preîntâmpinării unor evenimente
nedorite, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Crişana”
al judeţului Bihor recomandă cetăţenilor respectarea cu
stricteţe a măsurilor de apărare
împotriva incendiilor, subliniind faptul că, burlanele şi coşurile de fum sunt generatoare
de incendii cu pondere semniﬁcativă în sezonul rece.
 A.U.

Un orădean a fost reţinut pentru 24 de ore

Băuţi şi fără permis
Poliţiştii bihoreni au depistat, la
sfârşit de săptămână, mai mulţi bihoreni care s-au urcat la volan băuţi şi
fără permis. Unul dintre ei a ajuns în
arest după ce a fost prins conducând
sub inﬂuența alcoolului și cu permisul anulat.
Conform informaţiilor furnizate de
IPJ Bihor, vineri, pe strada Căii Ferate
din municipiul Oradea, polițiștii Serviciului Rutier au depistat în traﬁc un
bărbat de 42 de ani, din Oradea, în timp
ce conducea un autoturism, având o
concentrație alcoolică de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, în
urma veriﬁcărilor efectuate de polițiștii
rutieri bihoreni, s-a constatat că acesta
avea anulat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. În cauză
a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii
Serviciului Rutier l-au reținut pe bărbatul de 42 de ani pentru 24 de ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă
al Inspectoratului de Poliție Județean
Bihor. Duminică, în localitatea bihoreană Batăr, un bărbat de 45 de ani, în
timp ce conducea un autoturism fără a
poseda permis de conducere, a pierdut
controlul asupra direcției și a acroșat un
stâlp din beton de pe partea dreaptă a

direcției sale de deplasare. Evenimentul
rutier nu s-a soldat cu victime. În urma
testării conducătorului autoturismului
cu aparatul etilotest, s-a constatat că
acesta prezenta o concentrație alcoolică
de 0,38 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Tot duminică, pe Șoseaua Borşului, a
fost depistat în traﬁc un bărbat de 31 de
ani, din Oradea, în timp ce conducea
un autoturism, având anulat dreptul de
a conduce autovehicule pe drumurile
publice. În urma testării conducătorului autoturismului cu aparatul etilotest s-a constatat că acesta prezenta
o concentrație alcoolică de 1,23 mg/l
alcool pur în aerul expirat. De asemenea, duminică, în localitatea Sălacea,
polițiștii Secției nr.11 de Poliţie Rurală
Valea lui Mihai au depistat în traﬁc un
bărbat de 29 de ani, din Sălacea, în timp
ce conducea un autoturism, fără a poseda permis de conducere pentru nici o
categorie de autovehicule. În urma testării conducătorului autoturismului cu
aparatul etilotest, s-a constatat că acesta prezenta o concentrație alcoolică de
1,04 mg/l alcool în aerul expirat. Tututor le-au fost recoltate probe biologice,
ﬁind întocmite dosare penale în ﬁecare
caz. 

Sute de contravenţii şi zeci
de permise reţinute

Amenzi în traﬁc

Peste 271 de conducători auto care nu
au respectat legislația rutieră au fost
sancționați şi 36 de permise de conducere
au fost reținute de poliţiştii rutieri care au
acţionat pe şoselele din Bihor, la sfârșit de
săptămână.
În perioada 12 – 14 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 combaterea 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
271 de sancţiuni contravenţionale, cu amenzi
în valoare de 101.890 lei. Totodată, ca măsură
complementară, pentru comiterea unor fapte
care atrag suspendarea exercitării dreptului de
a conduce autovehicule pe drumurile publice,
poliţiştii au reţinut 36 de permise de conducere.
De asemenea, au fost reţinute 13 certiﬁcate de
înmatriculare, au fost constatate 18 infracţiuni
şi 20 de tamponări. 66 de sancțiuni au fost
aplicate pentru depăşirea limitelor legale de
viteză, au fost sancționați 52 de pietoni care au
traversat neregulamentar, 31 de participanţi la
traﬁc au fost sancţionaţi pentru nerespectarea
prevederilor legale privind portul centurii de
siguranţă, 13 sancțiuni au fost aplicate pentru
punerea în circulație a unor autovehicule care
prezentau defecțiuni tehnice, 21 pentru neacordarea priorității de trecere pietonilor, iar 88 de
sancţiuni au fost aplicate pentru alte abateri de
la regimul circulaţiei rutiere.

Flash rutier

Rănit grav
Duminică, la ora 05.45, pe DN 76, în localitatea bihoreană Beiuș, un bărbat de 50 de ani, din
localitatea Drăgănești, în timp ce conducea un
autoturism, nu a adaptat viteza de deplasare la
condițiile de drum, a pierdut controlul asupra
direcției, iar autoturismul condus de acesta s-a
răsturnat în afara părții carosabile, pe acostament. În urma accidentului rutier, conducătorul autoturismului a suferit multiple leziuni,
pentru îngrijirea cărora a fost internat în spital.
Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor și cauzelor
producerii accidentului rutier.

Coliziune pe
contrasens

Sâmbătă, un tânăr de 23 de ani, din localitatea Roșiori, în timp ce conducea un autoturism pe direcția Oradea - Biharia, pe fondul
neatenției în conducere, a pătruns pe sensul
opus de circulație și a intrat în coliziune cu un
autoturism condus regulamentar, de un bărbat
de 59 de ani, din Oradea. În urma accidentului rutier, o femeie de 55 de ani, pasageră în
cel de-al doilea autoturism, a suferit leziuni
ușoare. Polițiștii rutieri continuă cercetările
pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor
și cauzelor producerii accidentului rutier.

