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La sfârşit de săptămână

În următoarele două săptămâni

Aproape 300 de participanți
la traﬁc care nu au respectat legislația rutieră au fost
sancționați de polițiștii rutieri
în acțiune, la sfârșit de săptămână.

Vremea va continua să ﬁe
schimbătoare, cu perioade în care
temperaturile maxime vor ajunge
la 14 grade Celsius, dar şi cu intervale în care valorile termice vor
scădea considerabil, chiar şi până
spre zero grade Celsius.

Amenzi în traﬁc
În perioada 15 – 17 februarie
a.c., poliţiştii rutieri şi de ordine
publică din cadrul Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Bihor au continuat acţiunile 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. Ca urmare a abaterilor
constatate la sfârșit de săptămână,
au fost aplicate 291 de sancţiuni
contravenţionale, cu amenzi în valoare de 110.890 de lei. Totodată,
ca măsură complementară, pentru
comiterea unor fapte care atrag
suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe
drumurile publice, poliţiştii au
reţinut 19 permise de conducere.

S

decese

De asemenea, au fost reţinute 30
de certiﬁcate de înmatriculare,
au fost constatate 11 infracțiuni
și 12 tamponări. 127 de sancțiuni
au fost aplicate pentru depăşirea
limitelor legale de viteză, 49 de
participanţi la traﬁc au fost sancţionaţi pentru nerespectarea prevederilor legale privind portul
centurii de siguranţă, 19 sancțiuni
au fost aplicate pentru punerea în
circulaţie a unor autovehicule care
prezentau defecţiuni tehnice, au
fost sancționate șase depășiri neregulamentare, cinci sancțiuni au
fost aplicate pentru opriri neregulamentare, doi conducători auto
au fost sancționați pentru conducere sub inﬂuența alcoolului, iar
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83 de sancțiuni au fost aplicate
pentru alte abateri de la regimul
circulaţiei rutiere. Astfel, vineri,
15 februarie a.c., la ora 12.51, pe
DN 1, în afara localității Săcădat, polițiștii Biroului Drumuri
Naționale și Europene – Serviciul
Rutier au depistat în traﬁc un bărbat de 35 de ani, din municipiul
Oradea, în timp ce conducea un
autoturism cu viteza de 167 km/h,
înregistrată radar. Conducătorul
auto care a depăşit limitele legale de viteză cu peste 50 km/h a
fost sancţionat contravenţional cu
9 – 20 puncte amendă şi cu suspendarea dreptului de a conduce
autovehicule pe drumurile publice
pentru 90 de zile. 
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Precipitaţiile îşi vor face simţită
prezenţa după 21 februarie, arată
prognoza de specialitate, valabilă
pentru următoarele două săptămâni (18 februarie - 3 martie), publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
În Crişana, în primele două zile,
vremea va ﬁ caldă, cu o medie a
temperaturilor maxime de 12 - 13
grade, urmând ca spre mijlocul
primei săptămâni media să scadă
spre valori de 8 - 9 grade. Răcirea

va continua şi va ﬁ semniﬁcativă
spre ﬁnalul săptămânii, când maximele vor ajunge, în medie regională, la 2 - 3 grade, în zilele de 23
şi 24 februarie.
În a doua săptămână de prognoză, valorile termice vor ﬁ în general constante şi apropiate de cele
speciﬁce perioadei, iar maximele
se vor situa, în medie, între 6 şi 8
grade.
Media regională a minimelor va
ﬁ cuprinsă, în general, între -2 şi
zero grade, mai puţin în nopţile
din 23 şi 24 februarie, care vor ﬁ
mai reci, cu o medie cuprinsă între
-7 şi -6 grade. Precipitaţii slabe se
vor semnala în data de 21 februarie, dar local şi în ziua de 22 februarie, precum şi în perioada 28
februarie - 3 martie. 



Păstrându-i vie amintirea aducem un pios omagiu de
dragoste eternă şi cinstire dragului nostru soţ, tată şi bunic,
IOAN PĂTCAŞ.
Dumnezeu să aşeze suﬂetul
lui bun în rândul celor drepţi.
Cu multă durere, soţia Olimpia,
ﬁica Steluţa, Gheorghe şi Sabrina. (8539)



Tristeţea, dorul şi durerea sunt aceleaşi ca în urmă
cu 20 ani când a plecat dintre
noi dragul nostru soţ, tată, socru şi bunic,
AUREL TIBA.
Ne-a rămas amintirea vie a
chipului său blând. Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică! Familia. (8516)

