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Despre copii, familii dezorganizate, vulnerabilitate

Concurs de fotograﬁe
cu impact social
Asociația pentru Copil și
Familie, în parteneriat cu
Muzeul Cetății și Orașului
Oradea, Clubul Fotograﬁc
Nufărul şi Fundația Partium
organizează prima ediție a
concursului de artă fotograﬁcă „Împreună...?”. Proiectul își propune sensibilizarea
comunității privind problematica familiilor dezorganizate, dorind să atragă atenția
asupra numărului tot mai
crescut al acelor familii și a
vulnerabilității copiilor care
provin din acestea.
Tematica expoziției este
prezentarea familiilor dezorganizate. La concurs pot participa artiști fotograﬁ amatori și
profesioniști, cu un număr nelimitat de imagini, în condiții
de gratuitate. Fiecare imagine/
ﬁşier, va avea un cod, care să
corespundă cu titlul lucrării
din borderou. Codarea imaginilor se va face astfel: un grup
de 4 litere (la alegerea autorului) şi o cifră, ce va reprezenta
numărul de ordine al imaginii
înscrise din secţiune (conform
borderoului). Grupele de codare vor ﬁ despărţite de simbolul
- (minus). Ex. MARC-1 = Mărculescu, imaginea 1.
Borderoul de participare
completat (electronic sau de

Primele trei locuri vor ﬁ premiate
mână) se va trimite împreună a realizat imaginea.
cu imaginile, pe adresa de eFiecare autor care a trimis
mail: eurofotoart@gmail.com lucrările şi a plătit taxa de parîn format JPG.
ticipare va primi catalogul coDreptul de folosinţă al ima- lor tipărit al expoziției, indifeginilor înscrise în concurs va rent dacă a avut sau nu lucrări
rămâne în posesia organiza- fotograﬁce acceptate la salon.
torilor în scopul popularizării
Juriul va ﬁ format din arsalonului (cu menţionarea nu- tistul fotograf Ștefan Tóth
melui autorului şi a titlului lu- (președintele juriului), dr. Racrării). Dreptul de autor al ima- mona Novicov, critic de artă și
ginilor înscrise în expoziție va dr. Morvay Szabó Edina, artist
rămâne artistului fotograf care fotograf. Ocupantul locului I

Seria 14, din 28 septembrie

va primi un premiul în valoare
de 200 euro, premiul al doilea
va ﬁ în valoare de 150 euro, iar
premiul al treilea în valoare de
100 euro. Lucrările acceptate
şi premiate vor face parte din
expoziţia „Împreună...?”, al
cărei vernisaj va avea loc în 7
noiembrie 2017. Informații suplimentare se pot obține prin email: eurofotoart@gmail.com
sau la telefon 0741/ 212.111.
 A. COSTEA

Procedură, termene, amenzi

Bilete de tratament Preschimbarea
Casa Judeţeană de Pensii
Bihor anunţă sosirea seriei
14 a biletelor de tratament
pentru pensionari. Biletele
sunt valabile începând cu 28
septembrie şi pot ﬁ ridicate
de la sediul instituţiei în ﬁecare zi, până în data de 20
septembrie. Biletele care nu
vor ﬁ ridicate până la această dată vor ﬁ redistribuite.

Casei Judeţene de Pensii
Bihor i-au fost repartizate
332 bilete de tratament pentru
seria 14, începând cu data de
28 septembrie pentru următoarele staţiuni: 1 Mai, Buziaş, Căciulata, Călimăneşti,
Covasna, Eforie Nord, Felix,
Govora, Herculane, Mangalia,
Moneasa, Ocna Şugatag, Olăneşti, Slănic Prahova, Sovata,
Techirghiol, Tinca,Turda, Tu-

şnad, Vatra Dornei. Biletele
se pot ridica de la sediul instituţiei, zilnic, între orele 8.00
- 14.00, iar în data de 20 septembrie între 8.00 - 12.00. Redistribuirea biletelor de tratament neridicate se va face din
data de 21.09.2017, ora 8.00.
Casa Judeţeană de Pensii
Bihor mai informează că biletele de tratament se eliberează
personal titularului, sau unei
alte persoane desemnate de
către titular prin procură autentiﬁcată din care să rezulte
că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear. La eliberarea
biletelor de tratament, beneﬁciarii vor prezenta cuponul
pentru plata pensiei aferent
lunii august 2017(copie şi original) / adeverinţa eliberată
de către angajator cu câştigul
brut aferent lunii anterioare
repartiţiei, precum şi biletul
de trimitere formular cu regim special de la medicul de
familie sau de specialitate (copie şi original).
 R.C.

actelor de identitate
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor
invită cetăţenii cu domiciliul
pe raza judeţului Bihor să intre în legalitate cu actele de
identitate.
Invitaţia se adresează persoanelor aﬂate în una din următoarele situaţii: act de identitate
cu termenul de valabilitate expirat; act de identitate al cărui
termen de valabilitate urmează
să expire în perioada imediat
următoare; act de identitate deteriorat, pierdut, furat, distrus
sau anulat; modiﬁcare nume
sau prenume titular, prenume
părinţi, data ori locul naşterii
(prin căsătorie, divorţ, adopţie, schimbare de nume pe cale
administrativă); schimbare domiciliu; schimbare denumire
stradă sau renumerotare imobil; schimbare rang localitate
sau rearondarea acesteia; fotograﬁa din actul de identitate nu
mai corespunde cu ﬁzionomia
titularului; atribuirea unui nou
CNP; minori care au împlinit
14 ani, vârstă de la care este
obligatorie eliberarea cărţii de
identitate. Prin prezentarea în

termenul legal la sediile serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de
la locul de domiciliu al persoanei ﬁzice interesate, se evită
atât aglomeraţia, cât şi eventuala aplicare de sancţiuni contravenţionale - amenzi cuprinse între 40 şi 80 RON devenite
obligatorii prin efectul legii.
Reamintim cetăţenilor că au
obligaţia să solicite serviciului
public comunitar local de evidenţă a persoanelor eliberarea
unei noi cărţi de identitate:
cu cel puţin 15 zile înainte de
expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate
deţinut, dar nu mai mult de 180
zile; în termen de 15 zile de la
producerea unor modiﬁcări; în
cazul minorilor, în termen de
15 zile de la împlinirea vârstei
de 14 ani. La sediile serviciilor publice comunitare locale
de evidenţă a persoanelor de la
locul de domiciliu al persoanei
ﬁzice interesate sau la posturile de poliţie, se pot solicita
toate informaţiile necesare în
vederea obţinerii actului de
identitate. 

Avocatul CRIŞANEI

Concubinajul
și dreptul de
proprietate (I)
O problemă destul
de des întâlnită în
practica instanţelor
de judecată şi care a
primit o reglementare
prin noul Cod civil
vizează regimul dreptului de proprietate
deţinut de către concubini asupra bunurilor dobândite în timpul
concubinajului şi modalitatea de partajare a
acestora.
De menţionat faptul că în vechea legislaţie
facem referire la vechiul Cod civil din 1864 şi
în Codul familiei noţiunea de concubinaj nu
era una recunoscută legislativ şi drepturile dobândite în perioada de concubinaj reprezentau
bunuri dobândite în regim de coproprietate pe
cote părţi, ﬁecare dintre concubini având obligaţia să dovedească propria cotă de contribuţie.
Mai mult, în cazul unor bunuri, legiuitorul
instituia o serie de prezumţii relative privind
dreptul de proprietate, cum era de exemplu bunul mobil, unde posesia echivala cu însăşi deţinerea dreptului de proprietate. Actualul Cod
civil a adus o serie de îmbunătăţiri, în sensul că
dreptul de proprietate în devălmăşie nu este un
drept de proprietate speciﬁc soţilor, ci poate să
ﬁe dobândit şi de către concubini. Astfel, conform articolului 667 Cod civil, vorbim despre
existenţa dreptului de proprietate în devălmăşie
atunci când ﬁe prin efectul legii „sau în temeiul
unui act juridic, dreptul de proprietate aparţine
concomitent mai multor persoane fără ca vreuna dintre acestea să ﬁe titularul unei cote-părţi
determinate din dreptul de proprietate asupra
bunului sau bunurilor comune”.
Aşadar, în prezent, vorbim despre posibilitatea de dobândire a unui drept de proprietate în
devălmăşie şi pentru persoanele care nu sunt
căsătorite, ci doar în concubinaj, o singură
condiţie trebuind a ﬁ respectată, mai precis
prin actul de dobândire ori prin efectul legii,
să nu se poată stabili pentru una dintre părţi
o cotă parte din dreptul de proprietate. Dovedirea relaţiei de concubinaj nu prezintă o
diﬁcultate sporită, aceasta putând a se dovedi
în cadrul unui litigiu cu ajutorul martorilor,
însă ce prezenta o oarecare diﬁcultate era
dovedirea dobândirii unor bunuri în perioada
concubinajului, care să ﬁe supuse partajării şi
dovedirea cotei de contribuţie asupra dreptului
de proprietate. Actualul Cod civil vine şi oferă
o reglementare în această materie, respectiv, în
cadrul articolului 668, acesta stabileşte faptul
că un drept de proprietate în devălmăşie care
se naşte prin efectul legii este guvernat de prevederile legii respective, care se vor completa
cu prevederile cuprinse în cadrul Codului civil
privind regimul comunităţii legale.
De asemenea, aliniatul 2 al aceluiaşi articol,
respectiv 668, stabileşte faptul că dreptul de
proprietate în devălmăşie care are ca izvor un
act juridic este guvernat de regimul comunităţii
legale, aşa cum este stabilit de Codul civil.
 Avocat Florian Cristian CURPAȘ

