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Ziua Pompierilor români

Porţi deschise la Aleşd

comemorări



Înscrisă în cartea tradițiilor
de luptă ale poporului român
ca pagină nepieritoare de glorie și patriotism, ziua de 13
septembrie prilejuiește evocarea bărbăției și cutezanței
cu care pompierii militari din
București, alături de masele
populare, împreună cu ostașii
Regimentului nr. 3 Infanterie,
au apărat cauza revoluției de la
1848.

Ei au dovedit, astfel, că pe meleagurile noastre străbune arde
mereu ﬂacăra vie a dorinței și
voinței poporului român de a-și
apăra și păstra neatârnată ﬁința
națională, de a trăi și munci întro țară liberă și independentă. Cu
prilejul evocării celor 169 de ani
de la Bătălia din Dealul Spirii,
președintele României, Klaus Iohannis, adresându-se pompierilor a precizat: „Nu este mai mare
onoare decât aceea de a păstra vie
memoria eroilor și nu este mai
mare privilegiul decât de a purta mai departe crezul lor. Astăzi,
prin profesionalismul și abnegația
cu care își îndeplinesc misiunile,
pompierii români sunt cu adevărat

Timpul trece, durerea
niciodată. Nu te vom uita,
GHIȚĂ PÂRVULEȚ.
Parastasul de 6 săptămâni va
avea loc duminică, 17 septembrie 2017, la ora 12.00, la Biserica Înălţarea Domnului, strada
Izvorului. Soția Mihaela, ﬁul
Mihai și ﬁica Liana cu familiile. (6737)



continuatorii tradițiilor de glorie a
pompierilor militari care au luptat
pentru libertatea națiunii”. În memoria lor, la data de 13 septembrie
1901, a fost dezvelit monumentul
Eroilor Pompieri, în fața clădirii Arsenalului Armatei, operă a
sculptorului Wladimir Hegel. În
această zi de sărbătoare, în toată
țara, unitățile și subunitățile de
pompieri, în cadrul „Porților Deschise”, au devenit gazde primitoare pentru toți vizitatorii, în special

copii. Și la subunitatea din Aleșd,
în primele ore ale dimineții, stația
de pompieri a fost luată „cu asalt”
de sute de elevi de la școlile din
oraș și cele din comunele apropiate. Cu multă amabilitate și
condescendență, pompierii de
serviciu i-au primit pe micii vizitatori, le-au arătat tehnica din dotare cu care intervin la situații de
urgență, le-au demonstrat operații
de descarcerare, măsuri de prim
ajutor în caz de înec, arsuri etc.,

iar pe cei mai curajoși i-au lăsat
să folosească furtunul cu apă.
Dar cel mai atractiv moment a
fost, fără îndoială, plimbarea cu
mașina roșie a pompierilor, cu
luminile și alarma în funcțiune.
Despre activitățile pompierilor
și ale colegilor de la SMURD a
povestit plutonierul major Madar
Radu, înlocuitor al comandantului
stației, explicații apreciate de către
elevi și cadrele didactice.
 Nicu RĂCUCIU

Urmărit internaţional A ajuns după gratii pentru că ar ﬁ atacat, pe stradă, doi bărbaţi
pentru traﬁc de droguri

Bihorean
încarcerat
Un tânăr în vârstă de 22
de ani, din Diosig, urmărit
internațional pentru traﬁc de
droguri, a fost reținut și încarcerat de polițiștii Compartimentului Urmăriri.
Potrivit informaţiilor oferite de
IPJ Bihor, marți, pe raza municipiului Oradea, polițiștii Compartimentului Urmăriri - Serviciul
de Investigații Criminale din
cadrul Inspectoratului de Poliție
Județean Bihor împreună cu
polițiști din cadrul BCCO Oradea - Serviciul Antidrog au depistat şi reţinut un tânăr de 22 de
ani, din localitatea Diosig, urmărit internațional. Magistrații Tribunalului Bihor au emis pe numele său un mandat de executare
a unei pedepse privative de libertate, ﬁind condamnat la 3,1 ani
închisoare în regim de detenție,
pentru comiterea infracțiunii de
traﬁc internaţional de droguri
de risc. Tânărul a fost încarcerat
în Penitenciarul Oradea pentru
executarea pedepsei la care a fost
condamnat. 

Arestat pentru tâlhărie
Un bihorean în vârstă de 20
de ani a fost reţinut de poliţişti
şi ulterior, arestat de judecători,
după ce ar ﬁ tâlhărit doi bărbaţi, în Oradea. Suspectul şi-a
acostat victimele pe stradă şi,
ameninţându-le, le-a deposedat
de telefoanele mobile.
Polițiștii Biroului de Combatere
a Infracţiunilor contra Persoanei
cu sprijinul polițiștilor Biroului de
Ordine Publică din cadrul Poliției
Municipiului Oradea au depistat,
luni, un tânăr de 20 de ani, din
localitatea Săcueni, care a fost
reținut pe o perioadă de 24 de ore
în Centrul de Reținere și Arestare
Preventivă al Inspectoratului de
Poliție Județean Bihor, ﬁind bănuit de comiterea infracțiunilor
de tâlhărie caliﬁcată şi tâlhărie.
„În urma cercetărilor efectuate,

polițiștii Biroului de Combatere a
Infracţiunilor contra Persoanei îl
bănuiesc pe acesta că duminică,
10 septembrie a.c., în jurul orei
16.45, în timp ce se aﬂa într-un
parc din municipiul Oradea, ar ﬁ
acostat un orădean, căruia, prin
ameninţări cu acte de violenţă,
i-ar ﬁ sustras un telefon mobil şi o
pereche de căşti, provocându-i un
prejudiciu declarat de 100 lei.
De asemenea, polițiștii orădeni
îl bănuiesc pe cel în cauză că la 8
septembrie a.c., în jurul orei 20.30,
în timp ce se aﬂa pe o stradă din
municipiul Oradea, ar ﬁ acostat un
alt orădean căruia i-ar ﬁ sustras telefonul mobil tot prin ameninţări
cu acte de violenţă, provocând un
prejudiciu declarat de 1.000 lei.
Prejudiciul a fost recuperat parțial
de polițiștii orădeni”, a precizat
comisarul Alina Dinu, purtăto-

rul de cuvânt al IPJ Bihor. Marți,
poliţiștii l-au prezentat pe suspect
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea și la Judecătoria
Oradea cu propunere de arestare
preventivă sub aspectul săvârșirii
infracţiunilor de tâlhărie caliﬁcată şi tâlhărie, iar judecătorul de
Drepturi și Libertăţi a dispus față
de acesta luarea măsurii arestării
preventive pe o perioadă de 30 de
zile. Polițiștii Biroului de Combatere a Infracţiunilor contra Persoanei din cadrul Poliției Municipiului Oradea continuă cercetările
sub coordonarea Parchetului de pe
lângă Judecătoria Oradea, pentru
documentarea întregii eventuale
activități infracționale a tânărului
și pentru recuperarea integrală a
prejudiciului cauzat.
 A. UNGUR

și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor
față de un bărbat de 49 de ani, din
municipiul Salonta, bănuit de comiterea, în mod repetat, a infracţiunii de conducerea unui vehicul
pe drumurile publice având suspendată exercitarea dreptului de
a conduce. „Acesta a fost reținut
de polițiștii rutieri salontani după
ce, pe parcursul lunilor august și
septembrie a.c., a fost depistat de
trei ori în traﬁc, pe raza munici-

piului Salonta, respectiv la 1, 29

Nu a învăţat nimic...

Şofer reţinut
Un bărbat din Salonta a ajuns
în arest, miercuri, după ce a fost
depistat în traﬁc, în repetate
rânduri, în timp ce conducea,
deși avea suspendat acest drept.
Potrivit comisarului Alina
Dinu, purtătorul de cuvânt al IPJ
Bihor, miercuri, la ora 11.50,
polițiștii rutieri din cadrul Poliției
Municipiului Salonta au dispus
măsura reţinerii pe o perioada de
24 de ore în Centrul de Reținere

august și 6 septembrie a.c., în timp
ce conducea un autoturism, având
suspendată exercitarea dreptului
de a conduce autovehicule pe drumurile publice”, a menţionat Alina
Dinu. Polițiștii Biroului Rutier Salonta continuă cercetările în acest
caz sub coordonarea Parchetului
de pe lângă Judecătoria Salonta.
 A.U.

La împlinirea unui an
de la dureroasa şi incredibila ta
dispariţie, dragul nostru drag,
MIHAI HETEI,
doar amintirile şi gândul la
tine ne mai pot alina inimile
cernite. Suﬂetul tău bun şi generos stă acum în preajma îngerilor. Fie-ţi locul de odihnă veşnic luminat şi pacea divină să
te aibă în pază. Celor ce doresc
să ne ﬁe alături în rugăciune la
comemorarea ta, o pot face, la
parastasul de pomenire care va
avea loc la biserica din localitatea Pomezeu, în 24 septembrie.
Mama, tata, Andreia şi Mark.
(6733)



Au trecut 6 luni de
când demn şi discret ne-a părăsit plecând în ceruri, vărul nostru,
VASILE LĂZĂU (SILICĂ).
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Parastasul şi slujba de
pomenire vor avea loc sâmbătă, 16 septembrie, la ora 9.00,
la Biserica Ortodoxă cu hramul
„Maicii Domnului” din str. Teiului, Oradea. Verişoarele Maria Oltean şi Elena Bugner cu
familiile lor. (6735)



Copleşitoare, dureroasă, continuă este clipa de aducere aminte şi neuitare a iubitului nostru soţ, tată, socru şi
bunic,
PETRE BOTĂU,
la împlinirea a 13 ani de la
trecerea sa în eternitate. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace în Împărăţia Sa!
Familia îndurerată. (6738)

Anunţurile de comemorări
şi decese se preiau:
 la ghişeul de pe Aleea Gojdu nr. 3, luni-vineri între orele
8.00-18.00, duminică, între orele
12.00-16.00
 la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 4 (lângă Teatrul de stat)
luni-vineri, între orele 9.00-18.00,
duminică, 16.00-18.00

