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Un tânăr de 18 ani este acuzat că a spart mai multe maşini

Reţinut pentru furturi repetate
Polițiștii Biroului Furturi
din Autovehicule din cadrul
Poliției Municipiului Oradea
au reţinut un tânăr de 18 ani,
din municipiul Oradea, bănuit de săvârșirea mai multor
infracțiuni de furt caliﬁcat. Plasat sub control judiciar, orădeanul a fost prins după ce a furat
o sticlă cu băutură dintr-un magazin şi reţinut din nou.

În urma cercetărilor efectuate,
polițiștii orădeni îl bănuiesc pe tânăr că, în noaptea de 14 spre 15 ianuarie a.c., în intervalul orar 23.00
- 07.40, ar ﬁ pătruns prin efracție
într-o autoutilitară parcată pe o
stradă din municipiul Oradea și
ar ﬁ sustras diverse scule, precum
mașini de înșurubat, ciocan rotopercutor, ﬂexuri, ﬁerestrău pendular și altele, cauzând un prejudiciu total estimat la 5.000 lei. De
asemenea, acesta este bănuit că la
29 ianuarie a.c., în intervalul orar
08.00 - 08.10, ar ﬁ pătruns prin
efracție într-un autoturism parcat

S

decese



“În teorie, îmi pasă la

fel de puţin că trăiesc ori că
mor, în practică, sunt muncit de
toate spaimele ce cască un abis
între viaţă şi moarte”. - (Emil
Cioran)

pe o altă stradă din Oradea și ar ﬁ
sustras o geantă care conținea 500
lei, documente de identitate, un telefon mobil și alte bunuri personale, cauzând un prejudiciu total estimat la 1.000 lei. Orădeanul mai
este acuzat că, la 28 februarie a.c.,
în intervalul orar 13.45 - 14.15, ar
ﬁ spart geamul portierei dreapta
față al unui autoturism parcat pe
o stradă din zona centrală a municipiului Oradea și, împreună cu
o altă tânără cercetată de polițiști
în aceeași cauză, ar ﬁ sustras din
interior o poșetă care conținea 500
lei și carduri de cumpărături, cauzând un prejudiciu total estimat
la 1.300 lei. Polițiștii au dispus
efectuarea urmăririi penale în
continuare, punerea în mișcare a
acțiunii penale față de suspect, iar
marţi l-au reținut pentru 24 de ore
în Centrul de Reținere și Arestare
Preventivă al Inspectoratului de
Poliție Județean Bihor. Miercuri,
acesta a fost prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, ﬁind dispusă față de acesta



„În preajma sorocitei
adormiri
E nu-mi pot stăpâni întristarea”. - Serghei Esenin
ŞTEFAN BARABAŞ,
fostul meu elev a plecat în
veşnicie, lăsând mult durere şi
râuri de lacrimi. Odihneşte-ten pace, suﬂet ales. Condoleanţe familiei. Dirigintele, Goman
Lucian, din clasele gimnaziale.
(1927)

MARIA PINTIN,
FERENC SABĂU,
MARIA LEUCA,
GAVRIL HULBAN.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.



Sunt alături de priete-

nul meu Călin Barabaș în aceste momente cumplite. Dan Matei.



Cu tristeţe în suﬂet

am aﬂat că tatăl colegei noastre Crina s-a ridicat la ceruri.
În aceste momente dureroase îi
dorim colegei noastre şi întregii
familii mângâiere şi putere să
treacă peste această grea încercare. Sincere condoleanţe din
partea colegilor de la Evidenţa
Persoanelor Oradea. (1924)



Cu durere în suﬂete
anunţăm trecerea la cele veşnice a celei care a fost mamă, soacră, bunică şi străbunică
MAGDALENA ANDRIŞCA,
în vârstă de 79 ani. Bunul
Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească în pace şi linişte. Înmormântarea are loc azi, 20 martie,
ora 13.00, în localitatea Cuzap.
Florin cu nepoţii Flavius şi Flavia, Anica, cu nepoata Aniela, Viorica şi Lucian cu nepotul Tudor şi strănepoţii Iunia şi
Maya. (1926)



Cu adâncă durere în
suﬂete, anunţăm trecerea în neﬁinţă a celui care a fost soţ, socru şi bunic,
IOAN BUTCA,
în vârstă de 82 ani. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Rulikowski Oradea, Capela
Haşaş, azi, 20 martie 2018, ora
15.00. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Te vom păstra mereu în inimile noastre. Familia.
(1930)

măsura preventivă a controlului
judiciar pentru 60 de zile. În cursul aceleiași zile, acesta a încălcat condițiile impuse de măsura
preventivă a controlului judiciar,
ﬁind depistat de polițiștii Biroului
Furturi din Autoturisme la scurt
timp după ce, în jurul orei 18.30,
ar ﬁ sustras dintr-un magazin din
Oradea o sticlă de whiskey în valoare de 135 lei. Drept urmare, a
fost reținut din nou pentru 24 de
ore. Joi, el a fost prezentat la Ju-

comemorări

decătoria Oradea, iar judecătorul
de drepturi și libertăți a dispus înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar cu cea a arestului
la domiciliu. Polițiștii continuă
cercetările sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului
de pe lângă Judecătoria Oradea,
pentru documentarea întregii
eventuale activități infracționale
a celui în cauză și în vederea recuperării integrale a prejudiciului
cauzat. 





Un ultim omagiu pentru cel care a fost colegul nostru
EMIL VANCIA.
Colectivul Universităţii din
Oradea, serviciul Campus UO.
(1928)



Cu durere în suﬂete ne
despărţim de vărul nostru
IOAN BUTCA.
Rugăm pe bunul Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească. Fam. Cîmpan Simion şi Viorica. (1931)



Suntem alături de colega noastră, Maria Copil, în
aceste momente grele când se
desparte pentru totdeauna de
mama sa,
SAVETA BARA.
Sincere condoleanţe. Colectivul Grădiniţei nr. 30, Oradea.
(1935)



Te-ai stins puţin câte
puţin, plecând de lângă noi,
draga noastră soţie, mamă, soacră şi bunică,
FLOARE TANC,
de 69 ani. Înmormântarea
are loc miercuri, 21 martie,
ora 14.00, la Cimitirul Episcopia Bihor. Dumnezeu să-ţi călăuzească paşii spre cele veşnice. Soţul Gavril, ﬁul Gabriel,
nora Mihaela, nepoata Cristina. (1938)



Suntem alături de verişoara noastră Marioara, la trecerea fulgerătoare în neﬁinţă a
soţului,
IOAN HADADI.
Dumnezeu să-l odihnească.
Fam. Gug. (1936)

Deşi timpul trece, ochii
ne sunt plini de lacrimi, iar gândul nostru este mereu la tine.
Tristeţe amară, durere adâncă
şi priviri care te caută mereu de
când în urmă cu 15 ani, un destin tragic te-a răpit de lângă noi,
draga şi iubita noastră ﬁică
MARCELA-DANA HORA,
născută VAIDA. Te-am iubit nespus de mult şi vom păstra veşnic amintirea ta. Recunoştinţă celor ce-i vor dărui o
clipă de aducere aminte şi o rugăciune. Mama Lucreţia şi Vasile Toma. (1868)



Un ultim omagiu celei
care a fost verişoara noastră
IŢA TANC.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Condoleanţe familiei îndoliate. Verişorii Sandu, Lenuţa şi Dina cu familiile. (1937)



La ceas de grea încercare, suntem alături de buna
noastră vecină şi prietenă, Elena Bărnuţiu, în aceste momente când o conduce pe ultimul
drum pe buna ei mamă,
EUGENIA ŞUMǍLAN.
Dumnezeu să o odihnească
în Împărăţia Sa! Transmitem
sincere condoleanţe şi un gând
de alinare întregii familii îndoliate. Ioan Vidican, cu soţia
Magdalena.



Transmitem un sincer
regret faţă de clipele de durere încercate de vecina noastră,
Elena Bărnuţiu, prin pierderea
mamei sale,
EUGENIA ŞUMǍLAN.
Dumnezeu să îi ofere pacea
veşnică! Florica Cristea, împreună cu familia.



Păstrându-le neştearsă
amintirea, azi, 20 martie 2018,
aducem un pios omagiu de dragoste şi recunoştinţă, aprindem
o lumânare, spunem o rugăciune, dragilor noştri părinţi, socrii, bunici şi străbunici
GAVRIL BĂNCUI
şi
ANA BĂNCUI,
din Ciuhoi, de la ale căror decese se împlinesc 21 ani tata şi
22 mama. Dumnezeu să-i ierte
şi să le dea odihnă veşnică. Familia îndurerată. (1929)

Anunţurile de
comemorări şi
decese se preiau:

 la ghişeul de pe Aleea
Gojdu nr. 3, luni-joi între orele
8.00-18.00, vineri între 8.0016.00 duminică, între orele
12.00-16.00
 la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 2, de luni până joi

între orele 09.00 - 18.00, vineri între orele 09.00-16.00,
şi duminica, între orele
16.00-18.00.

