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LA CAPĂTUL
Inteligent, independent, DRUMULUI
S.R.L.
SERVICII FUNERARE
impertinent
NON-STOP!!!
urmare din pagina 1
...sunt de când e lumea şi pământul. * Ce mai face Guvernul?
Dublează pensiile, promite trei
noi autostrăzi, sapă canalul Bucureşti-Dunăre, plus o staţiune care
va avea nu mai puţin de 160 de
kilometri de pârtii pentru schi. Pe
lângă toate astea, o graţiere penală
şi una ﬁscală e doar aşa cât să nu
se poată spune că madam Dăncilă & Co. fac doar lucruri bune.
În ceea ce priveşte canalu’, e clar
cam pentru cine se pregăteşte. *
Apropo de amnistia ﬁscală. Acest
gest de mărinimie, făcut de guvernanţi în folosul celor cu datorii la
stat, „costă” 100 de miliarde de
lei. Plătim toţi, ca să proﬁte „unii”.
Morala: „Cine-i fraier şi plăteşte,
ori e prost, ori nu gândeşte”. *
Bannerele antiguvernamentale şi
anti-PSD au fost interzise în Piaţa
Victoriei. Cu voie de sus, pe viitor,
doar lozinci care laudă puterea. *
Şi asta nu e tot. Anunţat pentru
10 august, mitingul românilor din
afara graniţelor nu a primit autorizare din partea primarului-general. Cică participanţii ar trebui
să-şi modereze numărul în funcţie
de spaţiul disponibil în piaţă. Cu
alte cuvinte, legea îţi dă voie să
protestezi, dar „numai în limita
locurilor disponibile”. Sigur, la
mitingul coaliţiei împotriva „statului paralel” n-a fost invocată
o asemenea excepţie. Abia s-au
adunat... * CCR a trântit iniţiativa Fondului Suveran de Investiţii.
Erau acolo nişte chestii care conturau nişte ţâţe frumoase şi pline,
numai bune de supt pentru băieţii
deştepţi. Dacă ţinem cont de cuvintele preşedintelui PSD, care se
declara gata să „trântească” orice
guvern pentru ca Fondul să revină

realitate, acum ne putem aştepta
oare ca Dragnea să dea de pământ
cu Curtea Constituţională? Sau
n-o ﬁ nevoie, că se trânteşte singură? * Fire mai practică, ministrul Eugen Teodorovici a anunţat
că legea Fondului Suveran de Investiţii va trece prin Ordonanţă de
Urgenţă. Când vine vorba de zoft,
Constituţia e moft! * Liniştea patriarhală din sediul central al PNL
a fost tulburată, săptămâna asta,
de întâlnirea lui Vasile Blaga cu
o mână de foşti fruntaşi pedelişti.
Chiar dacă fostul copreşedinte al
PNL a spus că nu mai vrea nicio
funcţie pentru el, bursa zvonurilor îl şi dă pe Blaga drept viitor
europarlamentar. Desigur, pentru
asta foştii pedelişti ar trebui să îl
sprijine pe Ludovic Orban, tot mai
înghesuit de unii dintre vechii liberali. În politică, totul e o chestiune de cât dai şi cât primeşti. Până
la urmă, cheia întâlnirii de taină
din Modrogan pare să ﬁe ascunsă
în cuvintele lui Blaga: „Sunt aici
oameni care nu au nicio funcţie”.
* Şi, uite, ca un făcut, (re)intră în
scenă Crin Antonescu, liderul de
serviciu al liberalilor. Pe bune?!
Căcărău?! N-aţi găsit altu’ mai...
rău? * Cotrocenii seamănă tot mai
mult a palat asediat. Târziu după
ce a semnat pentru mazilirea şefei DNA, ﬁindcă n-a avut încotro,
preşedintele a ieşit public ca să
spună că se luptă din răsputeri împotriva modiﬁcării legilor justiţiei. Se luptă, dar nu prea poate face
nimic. „Nu putem face legi numai
ca să scape unii de puşcărie”, a
zis Iohannis. Greşeşte. Nu-i vorba doar de „unii”, ci de toţi. Aici
am ajuns: guvernarea cu şi pentru
penali. *
 Graţian şi Amnistian

Amenzi şi permise reţinute
Peste 160 de participanți
la traﬁc care nu au respectat legislația rutieră au fost
sancționați de polițiștii rutieri
în acțiune pe şoselele din Bihor.
Miercuri, poliţiştii rutieri şi de
ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor
au continuat acţiunile pe şoselele
bihorene.
Ca urmare a abaterilor constatate în traﬁc au fost aplicate 167
de sancţiuni contravenţionale, cu
amenzi în valoare de 56.630 lei.
Totodată, ca măsură complementară, pentru comiterea unor
fapte care atrag suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice,
poliţiştii au reţinut 12 permise de
conducere.
De asemenea, au fost reţinute
15 certiﬁcate de înmatriculare și
au fost constatate șase tamponări.

59 de sancțiuni au fost aplicate pentru punerea în circulație a
unor autovehicule care prezentau
defecțiuni tehnice, 39 de sancțiuni
au fost aplicate pentru depăşirea
limitelor legale de viteză, 11 participanţi la traﬁc au fost sancţionaţi
pentru nerespectarea prevederilor
legale privind portul centurii de
siguranţă, nouă pietoni au fost
sancționați pentru traversări neregulamentare, iar 49 de sancțiuni
au fost aplicate pentru alte abateri
de la regimul circulaţiei rutiere.
Astfel, miercuri, la ora 20.10,
pe Calea Aradului din municipiul
Oradea, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene din
cadrul Serviciului Rutier au depistat în traﬁc un bărbat de 33 de ani,
din localitatea bihoreană Nojorid,
în timp ce conducea un autoturism
cu viteza de 153 km/h, înregistrată
radar, în zona de limitare a vitezei
de deplasare la 50 km/h. 
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„ Viaţa poate ﬁ înţeleasă numai privind înapoi, dar
trebuie tratată privind înainte”
(Soren Aabye Kierkegaard)
MARIA
FLORICA GAVRIŞ,
VICTOR MEZEI,
GYORGY FLONTEK,
SANDOR MAGICS,
KAROLY CHVATAL,
MARIOARA FECHETE,
IULIANA BLEJAN,
MARIA MUT,
RUBIN VLĂZAN,
ISTVAN NEMET.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.



Cu durere în suﬂete
anunţăm trecerea în neﬁinţă a
scumpului nostru tată şi soţ,
RUBIN VLĂZAN,
care ne-a părăsit mult prea
devreme. Înmormântarea va
avea loc marţi, 24 iulie, ora
13.00, în comuna Bistra, jud.
Alba. Familia îndoliată.



Regretăm profund trecerea la cele veşnice a nepotului şi verişorului nostru
RUBIN VLĂZAN,
om de aleasă ţinută morală
şi eleganţă. Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică, iar celor dragi,
ﬁicei Oana, soţiei Ileana şi surorii Voichiţa, care tot timpul
au vegheat la alinarea durerilor
sale, sincere condoleanţe. Rugăm pe bunul Dumnezeu să-i
dăruiască binemeritata odihnă
veşnică în sfânta Sa Împărăţie.
Fam. Pascu Rădac.

comemorări



Cu amintiri frumoase şi etern omagiu, comemorăm 21 de ani de la plecarea în
eternitate a soţului şi părintelui
drag,
prof. GAVRIL BOTA,
din Abram. Odihnă veşnică.
Familia Bota. (4348)



S-au scurs 10 ani de
când dragul nostru soţ, tată şi
bunic
ALEXANDRU NEGRU,
ziarist, a trecut la cele veşnice. Vom păstra vie amintirea
chipului tău drag şi bunătatea
suﬂetului tău. Dumnezeu să-ţi
dea odihnă veşnică. Soţia Magda, copiii Radu, Cristina, Nora
şi Ica, cu familiile. (4375)



Azi, 23 iulie 2018, se
împlineşte un an de când scumpul nostru tată şi bunic,
IOSIF MAGHIAR,
din Ciuhoi, a plecat la mama
noastră,
ILEANA MAGHIAR.
Cât aţi trăit v-am iubit, cât
vom trăi nu vă vom uita niciodată. Ve-ţi rămâne veşnic în suﬂetele noastre. Dumnezeu să vă
odihnească în pace în Împărăţia Sa cea Cerească. Fiica Sanda, ginerele Nelu, nepoţii Andrei şi Darius. (4373)



Se împlineşte un an,
azi 23 iulie, de când scumpul
nostru frate,
IOSIF MAGHIAR,
din Ciuhoi, a plecat la cele
veşnice. Vei rămâne veşnic viu
în amintirea noastră. Dumnezeu să te odihnească alături de
cei buni şi drepţi. Surorile Felicia Maghiar şi Victoria Mărzea. (4368)



Au trecut trei ani cu lacrimi şi tristeţe, trei ani de dor
neîmplinit în care nu i-am mai
auzit glasul şi paşii, în care nu
i-am mai văzut zâmbetul iubitului nostru soţ şi tată,
dr. STELIAN
MARINEL STANCE,
care s-a mutat la cele veşnice.
Îl vom păstra veşnic viu în suﬂetele noastre. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Soţia Monica şi ﬁica-Karina. (4382)

Se împlinesc doi ani de
când ai plecat pe drumul veşniciei, lăsând în urmă o durere nemărginită şi un gol imens
în suﬂetul meu. Viaţa mea fără
tine nu este viaţă ci doar o trecere a timpului. Mi-au rămas
doar amintirile frumoase trăite împreună şi un dor nestins de
chipul tău drag şi frumos, iubitul meu soţ,
CONSTANTIN ALFOLDI.
Ai plecat şi m-ai lăsat singură, singură...atât de singură. La
mormântul tău vor sta de veghe
mereu ﬂori, candele aprinse şi
rugăciunile mele. Bunul Dumnezeu să te odihnească în pace
în Împărăţia Sa. Recunoştinţă
celor ce-ţi vor păstra vie amintirea. Te voi iubi şi te voi plânge
veşnic. Soţia Ana. (4381)

INFORMARE
Această informare este efectuată de S.C. HERITAGE FARM
S.R.L. cu sediul în jud. Bihor,
comuna Nojorid, sat Apateu,
nr. 130, ce intenţionează să solicite de la A.N. Apele RomâneAdministraţia Bazinală de Apă
Crişuri aviz de gospodărire a
apelor pentru investiţia:
P.U.Z. – Construire fermă legumicolă la S.C. HERITAGE
FARM S.R.L.
Această investiţie este nouă.
Ca rezultat al procesului de
producţie vor rezulta ape menajere uzate, care vor ﬁ epurate
în staţia de epurare, dotată cu
treaptă biologică.
Această solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii
Apelor nr. 107/1996, cu modiﬁcările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să
transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului, după data de
30.07.2018.
(514)

S.C. PARADIGMA S.R.L.,
cu sediul în loc. Oradea, str.
Oţelarilor, nr. 21,
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul «construire showroom
şi depozit de peleţi, amenajare
incintă», propuse a ﬁ amplasat în
loc. Oradea, str. Ogorului, nr.
65/F, nr. CF 154119.
Informaţiile privind proiectul
propus pot ﬁ consultate la sediul autorităţii competente pentru Protecţia Mediului Bihor,
Oradea, Bulevardul Dacia, nr.
25/A şi la sediul ﬁrmei din loc.
Oradea, str. Oţelarilor, nr. 21,
în zilele de luni-joi, între orele
9.00-15.00, şi vineri între orele
9.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru Protecţia Mediului Bihor.
(510)

