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Procurorii DIICOT şi poliţiştii antidrog au descins, ieri dimineaţă, la 13 adrese

Jandarm orădean, liderul
traﬁcanţilor
Poliţiştii BCCO Oradea,
sub coordonarea procurorilor DIICOT, au destructurat
o grupare importantă de traﬁcanţi de droguri din Bihor,
liderul acesteia ﬁind un jandarm orădean, Dan Marius
Mendea. Potrivit anchetatorilor, Mendea, care a şi fost
reţinut ieri, era principalul
furnizor de substanţe psihoactive.

Mai multe percheziţii au avut
loc, ieri dimineaţă, la membrii
grupului organizat condus de
angajatul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi. Potrivit unui
comunicat transmis de DIICOT Oradea, la nivelul judeţului Bihor s-a constituit un grup
infracţional organizat, iniţiat
de Dan Marius Mendea, jandarm în cadrul IJJ Bihor. Potrivit anchetatorilor, din actele
dosarului rezultă că, începând
cu anul 2014, Mendea a fost
principalul furnizor de substanţe psihoactive, pe care le-a
comercializat atât en-gross,
sub formă de pulbere pentru
stropit, cât şi en-detail, sub
formă de materie vegetală gata
preparată către mai mulţi traﬁcanţi de astfel de substanţe de
pe raza municipiului Oradea.
„Dintre persoanele de încredere ale acestuia sunt Tamaş
Mihai Răzvan, Scholler Eduard Levente, Papp Emanuel,
Seraﬁcean Alexandru Mircea
(decedat între timp ) etc., persoane care, după ce primeau
psihoactivele de la acesta, le
livrau persoanelor situate în
cadrul grupului infracţional
organizat la nivelul imediat inferior, cum sunt Stuparu
Marin, Răsvanţă Cornel şi Conoloş Ioan, iar mai apoi aceştia
livrau consumatorilor substanţele prin intermediul dealerilor cum sunt Şutu Alexandru
Ioan, Huh Laviniu Andrei,

Traﬁcanţii au fost aduşi cu duba la sediul DIICOT
Criste Ileana Maria, Bordaş rezultat că, în perioada 2017
Gabriel, Covăşdan Ştefan Se- – martie, grupul infracțional
bastian, Dronca Dacian Nico- organizat, constituit din 20
lae, Opre Georgiana Alina şi de persoane, toate din județul
Lungu Marius Lucian, persoa- Bihor, cu vârste cuprinse între
ne cercetate în prezenta cauză 17 și 46 de ani, coordonate de
sau în alte cauze aﬂate pe ro- un bărbat de 31 de ani, din mulul unităţii noastre de parchet, nicipiul Oradea, ar ﬁ procurat
care au o activitate laborioasă și distribuit substanțe psihoşi continuă în timp, de vânza- active sub formă de pulbere
re de psihoactive”, au transmis pentru stropit, cât și sub formă
procurorii DIICOT. Marţi, de materie vegetală preparată,
inculpatul Toth Şandor a fost către mai mulți consumatori
prins în ﬂagrant, după ce a de astfel de substanțe din Oravândut 50 de pastile extasy in- dea. În această dimineață (ieri
vestigatorului acoperit, contra - n.n.), polițiștii au efectuat
sumei de 3.000 lei. Tot marți, alte 11 percheziții domiciliare,
polițiștii BCCO Oradea – Ser- în urma cărora au fost descoviciul Antridrog au efectuat perite substanțe susceptibile
două percheziții domiciliare, de a avea efecte psihoactive,
pentru documentarea și pro- atât sub formă de pulbere, cât
barea activității infracționale și sub formă de materie vegea grupării de criminalitate tală. De asemenea, în urma
organizată. În urma proba- perchezițiilor au fost ridicați
toriului au fost reținute două 25.489 de lei, 7.330 de euro,
persoane, respectiv bărbatul 2.720 de dolari americani,
de 40 de ani prins în ﬂagrant 41.500 de forinți și 80 de lire
delict și un altul, de 30 de ani, sterline”, se arată şi într-un codin Oradea, membru al gru- municat transmis de Inspectopului infracțional organizat, ratul de Poliţie Judeţean Bihor.
care urmează a ﬁ prezentați La sediul DIICOT şi a BCCO
instanței de judecată, cu pro- Oradea au fost duşi în vederea
punere de arestare preventivă. audierii 16 suspecţi. În cauză
„Din cercetările efectuate a cercetările se efectuează îm-

preună cu lucrători din cadrul
BCCO Oradea - Serviciul Antidrog, la percheziţii beneﬁciind şi de susţinerea lucrătorilor din cadrul IPJ Bihor şi IJJ
Bihor. De altfel, conducerea
Inspectoratului de Jandarmi a
fost informată ieri cu privire la
ancheta care îl vizează pe Mendea. „Conform unei informări
primite de la DIICOT Oradea, faţă de plutonier Mendea
Dan Marius, angajat al unităţii
noastre, s-a dispus punerea în
mişcare a acţiunii penale pentru săvârşirea infracţiunilor de
constituire de grup organizat
(prevăzută de art. 367 alin. 1
Cod penal) şi efectuare de operaţiuni cu substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive,
fără autorizaţie, în formă continuată (prevăzută de art. 16
alin. 1 din Legea 194/2011), iar
cercetările continuă cu acesta
în stare de reţinere. În funcţie
de măsurile dispuse de către
organele de urmărire penală
faţă de suboﬁţer, la nivelul unităţii noastre se vor lua măsurile administrative necesare”, a
transmis, ieri, IJJ Bihor, printrun comunicat.
 Alina UNGUR

Designerul orădean a fost condamnat pentru pornograﬁe infantilă şi corupere de minori

Andrei Zalder, închisoare cu executare
Judecătorii Tribunalului
Bihor l-au condamnat la 4
ani şi 5 luni de închisoare pe
Andrei Zalder, un designer
orădean în vârstă de 57 de
ani. Bărbatul a fost arestat
preventiv la începutul lunii
februarie 2017, ﬁind acuzat de pornograﬁe infantilă.
Acasă la el anchetatorii au
găsit sute de ﬁşiere foto şi
video cu minori în ipostaze
sexuale explicite.
Sentinţa a fost pronunţată, marţi, de Tribunalul Bihor
şi nu este deﬁnitivă. Pe lângă
condamnarea la închisoare,

Zalder a mai fost obligat să
achite despăgubiri în valoare
de 8000 de euro uneia dintre
victimele sale minore, celelalte
părţi neconstituindu-se părţi
civile în dosar. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul
Teritorial Oradea sunt cei care
l-au reţinut, în februarie 2017,
pe Andrei Zalder, în vârstă de
57 de ani, din Oradea, pentru săvârşirea infracțiunii de
pornograﬁe infantilă prin sisteme informatice, în formă
continuată. „În cauză există
suspiciunea rezonabilă că în

perioada iunie 2016 şi până în
prezent, prin intermediul unei
conexiuni internet, inculpatul
Zalder Andrei a stocat şi a pus
la dispoziţia altor utilizatori
mai multe ﬁşiere conținând
materiale pornograﬁce cu minori”, se arata în comunicatul
DIICOT de la vremea respectivă. Potrivit procurorilor, cu
ocazia percheziţiei efectuate
la domiciliul inculpatului au
fost ridicate mai multe sisteme
informatice şi medii de stocare a datelor informatice, iar în
urma percheziţiilor informatice, doar într-un singur sistem
informatic au fost identiﬁcate

peste 1.000 de ﬁşiere video şi
foto, toate reprezentând minori
cu un comportament sexual
explicit sau în ipostaze sexuale
explicite. Ulterior, bărbatul a
fost acuzat şi că a abuzat trei
copile, cu vârste cuprinse între
şase şi zece ani.
 A.U.

Această informare este efectuată de: BALOGH ZOLTAN SAMUEL, domiciliat în com.
Biharia, sat Biharia, str. Arany Janos, nr. 3, tel.
0735/50-05-65, ce intenţionează să solicite de la
Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, aviz de
gospodărire a apelor pentru PUZ – Construire adăpost animale localizat în jud. Bihor, com. Biharia,
nr. cad. 2535.
Această investiţie este nouă.
Ca rezultat al procesului de producţie nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modiﬁcările
şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa menţionată.
Persoanele care doresc să transmită observaţii,
sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului Balogh Zoltan Samuel, tel. 0735/50-05-65, după
data de 30.03.2018.
(191)
1. Primăria Municipiului Oradea cu sediul în
Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1, organizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea unui apartament
cu 3 camere, proprietate privată a Municipiului
Oradea, situat în Oradea, str. Iza, nr. 27, bl. F12, sc.
E, et. 2, ap. 90.
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 29.03.2018 – 12.04.2018, ora 9.00
se vor depune la Primăria Municipiului Oradea,
Sala Ghişeelor, la ghişeele 1 sau 2, documentele
de caliﬁcare de către potenţialii ofertanţi, conform
caietului de sarcini pus la dispoziţie de către organizatorul procedurii;
- şedinţa de licitaţie publică cu strigare şi adjudecarea va avea loc la data de 12.04.2018, ora 12.00,
în prezenţa comisiei de licitație şi a reprezentanţilor ofertanţilor.
2. Primăria Municipiului Oradea cu sediul în
Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1, organizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea unui apartament
cu 3 camere, proprietate privată a Municipiului
Oradea, situat în Oradea, str. Sovata, nr. 38, bl.
C10, et. 1, ap. 7.
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 29.03.2018 – 12.04.2018, ora 9.00
se vor depune la Primăria Municipiului Oradea,
Sala Ghişeelor, la ghişeele 1 sau 2, documentele
de caliﬁcare de către potenţialii ofertanţi, conform
caietului de sarcini pus la dispoziţie de către organizatorul procedurii;
- şedinţa de licitaţie publică cu strigare şi adjudecarea va avea loc la data de 12.04.2018, ora 13.00,
în prezenţa comisiei de licitație şi a reprezentanţilor ofertanţilor.
Documentele de caliﬁcare necesare pentru participarea la licitaţie se gasesc pe site-ul www.oradea.
ro, secțiunea Licitații.
(194)

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

SC. Estife Prest S.R.L., cu sediul în Bocşa, nr.
2, hala 2, jud. Sălaj, având C.U.I. 25284722 şi Nr.
înreg. la O.R.C. Sălaj, J/31/149/2009, societate în
faliment, dosar 2441/84/2014 Tribunalul Sălaj, prin
lichidator judiciar C.I.I. Lucaciu Maria, din Zalău,
str. Andrei Şaguna, nr. 6, jud. Sălaj, tel. 0742/3348-01, e-mail sclucaciu@yahoo.com, în temeiul
art.154 şi 155 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei şi în conformitate cu hotărârea
Adunării creditorilor din data de,13.02.2018, anunţă:
* Vânzarea globală, în bloc, prin negociere
directă a Proprietății imobiliare: Teren intravilan, în suprafață de 119.350 mp înscris în CF nr.
101084 Salonta/Bihor cu construcții -14 clădiri.
Prețul de pornire al licitației este de 12.955.000
lei, respectiv 2.800.000 eur.
Licitația se va ține la data 28.04.2018, la sediul
lichidatorului judiciar, la data de 30.04.2018 se va
anunța rezultatul analizei ofertelor și se va stabili
data ședinței de supraofertare, dacă va ﬁ cazul, care
nu va ﬁ mai mică de 30 zile de la data ședinței anterioare.
Cei interesaţi sunt invitaţi să depună până în ziua
precedentă termenului de vânzare oferta de cumpărare, însoţită de dovada plăţii garanţiei de 30 % din
preţul de pornire al licitaţiei. Garanţia de 30% din
preţul de pornire al licitaţiei va ﬁ achitată în contul
RO96RZBR0000060017140796 deschis la Raifeisen Bank Zalău.
Pentru ofertele respinse de la licitație se va returna garanția în termen de 24 ore de la data ședinței
de licitație.
Bunurile pot ﬁ vizionate la punctul de lucru din
loc. Salonta, str. Vasile Lucaciu, nr. 30, jud. Bihor,
iar Caietul de sarcini se poate procura de la lichidatorul judiciar contra cost. Informaţii suplimentare,
la telefon 0742/33-48-01.
(199)

