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Cele mai multe sancţiuni au fost aplicate pentru viteză

Amenzi în traﬁc
Peste 200 de conducători auto care au
depășit limitele legale de viteză au fost
sancționați de poliţiştii rutieri care au
acţionat pe şoselele din Bihor, la sfârşit
de săptămână.
În perioada 3-5 noiembrie a.c., poliţiştii
rutieri şi de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au
acţionat 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. Acţiunile poliţiştilor
bihoreni au vizat combaterea conducerii
autovehiculelor de către persoane aﬂate sub
inﬂuenţa băuturilor alcoolice sau a droguri-

lor, conducerea cu viteză excesivă şi depăşirea limitelor legale de viteză. Ca urmare
a abaterilor constatate în traﬁc la sfârșit de
săptămână, au fost aplicate 333 de sancţiuni
contravenţionale, cu amenzi în valoare de
145.480 lei. Totodată, ca măsură complementară, pentru comiterea unor fapte care
atrag suspendarea exercitării dreptului de a
conduce autovehicule pe drumurile publice, poliţiştii au reţinut 17 permise de conducere. De asemenea, au fost reţinute nouă
certiﬁcate de înmatriculare, au fost constatate șapte infracţiuni şi 10 tamponări. 219
sancţiuni au fost aplicate pentru depăşirea
limitelor legale de viteză, 28 de participanţi
la traﬁc au fost sancţionaţi pentru nerespectarea prevederilor legale privind portul
centurii de siguranţă, 20 de sancțiuni au
fost aplicate pentru punerea în circulație a

Au salvat un animal şi au stins un incendiu

Pompierii în acţiune
Sâmbătă, în urma unui apel
primit prin Sistemul Unic 112,
un echipaj din cadrul Secției de
Pompieri Beiuș a intervenit în
localitatea Pocola, pentru salvarea unei vaci căzute într-un
canal.

Acționând, timp de aproximativ 45 de minute, cu cordițe,
furtunuri și alte accesorii speciﬁce unor astfel de intervenții,
pompierii militari au scos cornuta din canalul îngust și adânc
de aproximativ trei metri, predând-o, teafără, proprietarului.
În seara aceleiași zile, în jurul
orei 20.50, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Crişana” al
judeţului Bihor a fost sesizat cu
privire la producerea unui incendiu la o locuință situată în localitatea Ciocaia. Pentru gestionarea

evenimentului, la adresa indicată
de apelantul numărului unic 112,
au fost mobilizate două echipaje
din cadrul Stației de Pompieri
Săcueni, care, după efectuarea
recunoașterii la fața locului, au
constatat că incendiul se manifesta la camera de zi a locuinței,
existând riscul propagării acestuia la întreaga casă. Pompierii
militari au acționat cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, timp de aproximativ o oră și
20 de minute, stingând incendiul
în limitele găsite și împiedicând
extinderea ﬂăcărilor la celelalte
încăperi ale casei. În urma producerii evenimentului, generat, cel
mai probabil, de un burlan de fum
neprotejat termic față de mijloacele combustibile, au ars mobilierul din camera afectată de ﬂăcări,
două aparate electrocasnice, materiale textile și două uși. 

S

unor autovehicule care prezentau defecțiuni
tehnice, au fost sancționate cinci depășiri
neregulamentare, iar 61 de sancţiuni au fost
aplicate pentru alte abateri de la regimul
circulaţiei rutiere. Astfel, duminică, pe raza
localității bihorene Avram Iancu a fost depistat în traﬁc un bărbat de 25 de ani, din
Salonta, în timp ce conducea un autoturism
cu viteza de 104 km/h, înregistrată cu pistolul radar. Tot duminică, pe raza localității
bihorene Salonta a fost depistat în traﬁc un
bărbat de 30 de ani, din municipiul Arad,
județul Arad, în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 107 km/h, înregistrată
cu pistolul radar. Conducătorii auto care a
depăşit limitele legale de viteză cu peste 50
km/h au fost sancţionați contravenţional
cu 9 - 20 puncte amendă şi cu suspendarea
dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile. 

decese

comemorări



Cu durere în suﬂete

anunţăm că astăzi se împlinesc
4 ani de când iubita noastră so-



ţie, mamă, soacră şi bunică
Cu profundă tristețe

ANA BÂRLĂU

și regret, am aﬂat vestea trece-

a plecat dintre noi. Nu avem

rii premature în neﬁință a celui

cuvinte, doar durere în suﬂe-

care a fost
CORNEL LAZA,

te. Odihnă veşnică. Soţul Vasi-

bunul meu prieten și ve-

le, ﬁul Marcel, nora Dorina, ne-

cin. Gânduri de alinare și pu-

poţii Sergiu şi Diana şi Marius.

tere familiei îndoliate și sincere condoleanțe. Dumnezeu să-i
dea odihnă veșnică. Mircea Catarig. (925)



Suntem alături de cole-

ga noastră, Larisa Galea, la trecerea în neﬁinţă a tatălui socru.
Sincere condoleanţe! Colectivul de la Farmacia „Via Sana”.
(8270)

(8260)



Gânduri de iubire și
neuitare, lacrimi și durere la
împlinirea a 10 ani de la plecarea în veșnicie a iubitului și bunului soț, tată, socru și bunic,
IOAN NEGRUȚ.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Mulțumim celor care-i vor acorda o clipă de aducere aminte. Familia îndurerată. (923)



Pios omagiu de cinstire

şi recunoştinţă în memoria dragilor noştri
SIMION COSMAN
şi
ANA,
la împlinirea a 44, respectiv
18 ani de când au plecat pe dru-



Cu durere în suﬂete

anunţăm încetarea din viaţă a
scumpei noastre mame şi bunici
MARIA POPESCU.
Dumnezeu s-o odihneascăn pace! Fiica Ana şi familia.
(8264)





S-au scurs doi ani de
când dragul nostru tată, socru
şi bunic,
avocat IOAN TABĂRĂ,
a trecut în eternitate. Amintirea lui va rămâne veşnic în inimile noastre. Fiica Diana, ginerele Călin şi nepotul Mircea
Dubău. (8263)

mul veşniciei. Dumnezeu să-i
ierte şi să-i odihnească. Copiiii Petre şi Ioan cu familiile.
(8237)



Amintiri dragi, lacrimi

de durere în suﬂete, astea sunt

Suntem alături de veci-

na și prietena noastră Mariana,
acum, la despărțirea de buna sa
mamă,
FLORICA GHITAȘ.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fam. Pop Gheorghe și Viorica. (930)



Se împlinesc 2 ani de
când ne-a părăsit cel mai bun
OM din lume,
DUMITRU BIBARŢ.
Dumnezeu să-l odihnească!
„E soare-n cer,
E veselie multă!”.
Soţia Lenuţa şi ﬁul Dan Bibarţ. (8121)

tot ce ne-au mai rămas la împlinirea a 4 ani de la plecarea dintre noi a dragei noastre
ANA MOCAN.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Soţul Pavel, ﬁul Călin,
nora Tiana, nepotul Mihnea şi
sora Doina. (8262)

