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Marți, 14 august 2018

În judeţul Satu Mare

ANPC, Comandament
Litoral

Focare de pestă lichidate
Primele focare de pestă
porcină africană, diagnosticate de la începutul lunii
ianuarie în patru gospodării din județul Satu Mare,
au fost închise, anunță
ANSVSA.
De la conﬁrmarea acestor
focare de pestă porcină africană, autoritățile au intervenit
pentru lichidarea focarelor și
prevenirea răspândirii virusului.
„Un rol important în închiderea acestor focare l-au avut
locuitorii din zonă, crescătorii
de animale, care au înțeles să
sprijine autoritățile în aplicarea acțiunilor necesare și vor

avea, în continuare, un rol
important, prin respectarea
măsurilor impuse, astfel încât
boala să ﬁe ținută sub control.
Actul oﬁcial de stingere a bolii
a fost semnat astăzi, 13 august,
și înregistrat la primăria din
comuna Micula și la DSVSA
Satu Mare. Prin acest act se
consemnează că în comuna respectivă nu mai există animale
bolnave sau animale ținute sub
observație clinică pentru pestă
porcină africană, în urma realizării integrale a măsurilor
de proﬁlaxie și combatere”,
anunță ANSVSA.
Absența virusului bolii a
fost demonstrată de Institutul

de Diagnostic și Sănătate Animală, prin rezultatele de laborator negative, efectuate pe
cele 1.780 de probe recoltate de
la porcii din zona de protecție
și din zona de supraveghere
(pe o rază de 10 km).
În zonele cu risc major, din
proximitatea pădurii Noroieni,
au fost făcute dezinfecții riguroase și a fost interzis accesul
persoanelor în pădure.
ANSVSA reia apelul către cetățeni de a sprijini
autoritățile în aplicarea și respectarea măsurilor necesare
pentru a preveni răspândirea
virusului pestei porcine africane și pentru a limita efec-

Sute de amenzi

tele bolii, având în vedere
gravitatea acesteia şi consecinţele economice generate de
evoluția acesteia. Orice suspiciune de boală trebuie anunţată imediat medicului veterinar,
DSVSA judeţeană sau oricărei
autorități locale. Toate animalele suspecte trebuie sacriﬁcate şi neutralizate, iar proprietarii vor ﬁ despăgubiţi de
stat, în condițiile prevăzute de
legislaţie.
Pesta porcină africană nu
afectează oamenii, neexistând
nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest
virus având, însă, impact la nivel social și economic. 

A fost detonată o stâncă de 10 tone, reluată

Circulația pe Transfăgărășan, reluată
Circulația pe DN 7C
Transfăgărășan, între Bâlea Cascadă și Cârtișoara, a
fost reluată, luni după-amiaza, după ce a fost ridicată
restricția impusă pentru detonarea unei stânci care punea în pericol traﬁcul.

S

decese

Purtătorul de cuvânt al
Poliției Sibiu, Elena Welter, a
anunțat că intervenția pentru
detonarea unei stânci s-a ﬁnalizat și restricţia de circulație
s-a ridicat.
„Pe DN 7C Transfăgărășan,
traﬁcul a fost reluat în conditii



normale”, a spus Welter. Pentru detonarea unei stânci de
circa 10 tone s-au folosit 20 de
kilograme de trotil.
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere a anunţat că luni în
intervalul orar 10:00 – 14:00

Suntem alături de voi

Florica, Mariana, Luci şi de
toată familia voastră, la marea
durere pricinuită prin trecerea



la cele veşnice a celei care a fost
Suntem alături de pri-

mamă şi bunică iubitoare

etena noastră Florica Floruţiu

ECATERINA PUIE,

şi familia ei, acum când se des-

mama TICA pentru toţi cu-

part de o mamă şi bunică iubi-

noscuţii. Dumnezeu să-i aşe-

toare
ECATERINA PUIE.
Condoleanţe întregii familii.
Dumnezeu să vă ofere mângâ-

ze suﬂetul bun în Împărăţia
Sa alături de cei drepţi. Stela, Raluca, Mărioara şi Viorica. (4802)

iere în acest moment dureros al
despărţirii. Dana şi Tibi Somai.
(4800)



Sfâşiaţi de durere, cu

ochii plini de lacrimi şi suﬂe-



tul îndoliat, ne luăm rămas bun
Împărtăşim din tot su-

ﬂetul durerea şi tristeţea cuscrei Florica Floruţiu şi a familiei ei la despărţirea de draga lor
mamă şi bunică,
ECATERINA PUIE.
Dumnezeu să-ţi dea odihnă
veşnică
mama TICA.

de la cea care ne-a fost soţie,
mamă, soacră, bunică şi stră-

circulația rutieră va ﬁ închisă pentru toate categoriile
de autovehicule pe DN 7C
(Transfăgărășan) între Bâlea
Cascadă și Cârtișoara, măsura ﬁind luată pentru detonarea
unei stânci care pune în pericol traﬁcul. 



Suntem alături de familia dr. Remus Motoc, în
aceste momente de tristeţe
când se despart de mama, soacra şi bunica lor. Dumnezeu să
o odihnească în pace. Transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate. Colectivul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Bihor.
(4824)

şi ne rugăm lui Dumnezeu
să o aşeze de-a dreapta Lui, să
aibă linişte eternă! Te iubim
veşnic şi nu te vom uita! Slujba
de înmormântare are loc azi, 14
august 2018, ora 14.00, la bise-

Chipul tău blând ni-l vom re-

rica din Vârciorog. Soţul Ioan,

aminti mereu. Maria şi Nicu

copiii Dorel şi Călin cu famili-

Manolica. (4801)

ile. (4825)

„În perioada 29 iunie - 3august 2018, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția
Consumatorilor (ANPC) care își desfășoară
activitatea în cadrul structurii pentru protecția
consumatorilor Comandament Litoral 2018, au
controlat 313 operatori economici, la 261 dintre aceștia constându-se abateri de la prevederile legale in vigoare”, anunță ANPC.
Autoritatea precizeză că au fost veriﬁcate
224 de unități de alimentație publică ( restaurante, terase, pizzerii, baruri), 44 unități de
cazare de tip hotel, căsuțe camping, vile, 31
unități de comercializare a produselor alimentare și 14 unități care comercializau produse
nealimentare.
„Au fost aplicate 211 de amenzi în valoare de
1.368.000 lei și 180 de avertismente”, precizează sursa citată.
Autoritatea pentru Protecția Consumatorului spune că în urma controalelor au fost oprite
deﬁnitiv de la comercializare și retrase, produse în valoare de 119.189 de lei, a fost dispusă
masura de oprire temporară a prestării serviciilor la 60 operatori economici și au fost oprite
temporar de la comercializare produse în valoare de 2.501 de lei. 

comemorări



Nimic nu este mai du-

reros în viaţă ca despărţirea de
ﬁinţa dragă. Amintiri dragi, lacrimi şi durere este tot ce ne-a
rămas de când în urmă cu un



Suntem cu tot suﬂetul
alături de naşa noastră Florica Floruţiu, acum când o conduce pe ultimul drum pe mama
sa dragă
ECATERINA PUIE.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Finii familia Bonta,
familia Bodea, familia Burescu. (4820)

bunică
MARIA MALIŢA

În perioada 29 iunie-3 august 2018, comisarii ANPC din structura „Comandament
Litoral 2018”, au controlat 313 operatori
economici, au aplicat 211 amenzi în valoare
de 1,368 milioane de lei și au emis 180 de
avertismente, arată un comunicat transmis
luni de instituție.



Suntem alături de Dan,
Dorina, Dacian și Nicoleta, la
marea durere pricinuită de trecerea la cele veșnice a celui
care le-a fost tată
EUGEN SARCA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace alături de soția lui
FLORICA SARCA.
Familia Șipoș Roman.

an, bunul şi iubitul nostru soţ,
tată, socru şi bunic,
LAZĂR-IONEL RAITA
a plecat la cele veşnice. Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace în Împărăţia Sa, iar
îngerii să-i poarte suﬂetul bun
acolo unde nu este durere, nici
întristare, iar dragostea noastră să-i vegheze odihna veşnică. Recunoştinţă şi mulţumiri
celor care-i vor păstra o clipă
de aducere aminte. Parastasul
de pomenire va avea loc duminică, 19 august, la biserica ortodoxă din satul Miersig. Soţia
Doina, ﬁica Raluca, ﬁul Andrei cu prietena Mihaela, ginerele Ionuţ, nepoţii Carla, Patric
şi Iulia. (1814)



„În al vieţii amurg,
toate încet se scurg,
Lăsând în urma lor,
doar amintiri şi dor”.
Asemenea stelelor care se
sting la trecerea nopţii, aşa teai stins şi tu, într-o zi de marţi,
acum 11 ani, dragul nostru soţ,
tată şi bunic,
AUREL GAVRIŞ.
În marea călătorie a timpului odihna să-ţi ﬁe vegheată în
continuare de lumina eternă de
la Dumnezeu. Flori şi lacrimi
din buchetul neuitării aştern
mereu, pe tristul tău mormânt.
Te voi iubi până într-o zi, când
vom ﬁ mereu împreună. Celor care te-au cunoscut şi te-au
apreciat le mulţumesc pentru o
clipă de aducere aminte. Soţia
Doina cu ﬁii şi nepoţii, Lia, Diana, Mario, Mircea cu Dorina,
Mirela. (4798)

