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Poliţiştii anchetaţi de DNA au atacat în instanţă ordonanţa procurorilor

Rămân sub control judiciar
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...cei şase rămân, cel puţin
până la ﬁnalul celor 60 de zile,
sub control judiciar. Niciunul
dintre ei nu poate să îşi exercite funcţia în această perioadă. „O să facem în continuare
toate demersurile pe care legea ni le permite. Este doar o
luptă pierdută. Sunt convins
că după efectuarea cercetării
judecătoreşti, unde vom putea interoga şi noi martorii,
nu doar organele de urmărire
penală, acuzaţiile aduse se vor
dovedi a ﬁ nefondate”, a declarat avocatul Răzvan Doseanu,
apărătorul a trei dintre inculpaţii din acest caz. Reamintim
că, potrivit unui comunicat de
presă transmis de DNA, Liviu
Popa este anchetat pentru două
infracțiuni de luare de mită,
Remus Indrei, șef al Poliției
Beiuș la data faptelor, pentru
cinci infracțiuni de luare de
mită (din care patru în formă
continuată), Dorin Vesa, comisar șef de poliție, șef al Secției
2 Poliție Rurală Beiuș la data
faptelor, este urmărit penal
pentru luare de mită (3 fapte)
şi instigare la luare de mită în
formă continuată. De asemenea, procurorii anticorupţie îl
anchetează pe Gheorghe Bat,
la data faptelor șef al Posturilor de Poliție Cărpinet și Pietroasa, în sarcina căruia s-au
reținut infracțiunile de luare
de mită (4 fapte din care una
în formă continuată), traﬁc

Săptămâna viitoare

Controlul judiciar a fost dispus pentru o perioadă de 60 de zile
de inﬂuență (2 fapte), complicitate la luare de mită şi dare
de mită în formă continuată şi
pe Raul Rotar, agent șef principal de poliție, șef al Postului de Poliție Cărpinet la data
faptelor, în sarcina căruia s-au
reținut infracțiunile de complicitate la luare de mită (2 fapte)
şi dare de mită în formă continuată. Minodora Ioana Pătroc,
consilier superior în cadrul
Agenția pentru Protecția Mediului Bihor este acuzată de luare de mită. De asemenea, s-a
pus în mișcare acțiunea penală
față de Nicolae Dan Bodea,
la data faptelor viceprimar al
comunei Remetea, în sarcina

Deratizare
de toamnă

Municipalitatea orădeană a anunţat că, în perioada 10 – 17 octombrie,
are loc etapa de toamnă a deratizării
zonelor publice și a spațiilor verzi.
Vor ﬁ deratizate parcuri, scuaruri,
malurile Crișului Repede, malurile
pârâurilor Peța, Sălbatec, Paris și pe
domeniul public aferent asociațiilor
de proprietari.
În zonele tratate, populația va ﬁ
avertizată prin ﬂuturași de avertizare
„Teren otrăvit”, care vor ﬁ amplasați
la vedere. Se va folosi produsul Zagor
Pasta - grupa de toxicitate princ. 3 tip
14, non agricole. Momelile vor ﬁ amplasate în stații de intoxicare speciale,
care vor conține 40 grame momeală.
„Atragem atenția asupra posibilelor
incidente ce pot provoca intoxicarea
animalelor domestice și a copiilor care
se joacă în parcurile publice. În caz de
ingestie accidentală, se solicită imediat
sfatul medicului”, precizează Primăria
Oradea. Prestatorul licențiat pentru a
efectua aceste lucrări în municipiul
Oradea este Compania Romprest Service, conform contractului de delegare
a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecție, dezinfecție a municipiului Oradea. În caz de timp nefavorabil, lucrarea se va amâna pentru
perioada imediat următoare, dată care
va ﬁ comunicată. 

căruia s-a reținut infracțiunea
de efectuare de operațiuni ﬁnanciare, ca acte de comerț,
incompatibile
cu
funcția
deținută, şi faţă de Ioan Florian
Simea, viceprimar al comunei
Roșia, în sarcina căruia s-au
reținut infracțiunile de efectuare de operațiuni ﬁnanciare,
ca acte de comerț, incompatibile cu funcția deținută şi dare
de mită. „Concret, inculpații
Popa Liviu și Indrei Remus au
făcut demersuri și au exercitat
atribuțiile de serviciu astfel încât să ﬁe soluționate favorabil
petițiile/reclamațiile și dosarele penale înregistrate la Poliția
Beiuș și la Serviciul de Inves-

tigare a Fraudelor din cadrul
IPJ Bihor care vizau presupuse
infracțiuni comise de persoana respectivă. De asemenea,
cei doi inculpați s-au angajat
să nu procedeze la sesizarea
din oﬁciu și constituirea de
noi dosare penale referitoare la
faptele penale comise de către
persoana respectivă și despre
care aceștia, ori subordonații
lor ar ﬁ luat la cunoștință în
orice mod”, se arată în comunicatul DNA. În schimb, spun
procurorii, Popa și Indrei au
pretins în mod nemijlocit de
la persoana respectivă diferite
foloase necuvenite, în valoare
totală de 11.979 lei. 

Un prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei

Afacerişti acuzaţi de evaziune
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au ﬁnalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a
reprezentanților unor societăți comerciale, bănuiți că ar ﬁ prejudiciat bugetul de
stat cu peste 1,3 milioane de lei, prin evaziune ﬁscală. Prejudiciul a fost recuperat
integral de polițiștii bihoreni.
Miercuri, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au
ﬁnalizat cercetările faţă de doi bărbați de 36
și 35 de ani, ambii din municipiul Oradea,
bănuiți de comiterea infracțiunilor de evaziune ﬁscală, respectiv complicitate la evaziune ﬁscală. „În urma cercetărilor efectuate
în cauză, polițiștii bihoreni de investigare a
criminalității economice îl bănuiesc pe orădeanul de 36 de ani că, în perioada martie
2012 – iulie 2014, în mod repetat, în calitate
de administrator al unei societăți comerciale
cu sediul în municipiul Oradea, ar ﬁ dispus

înregistrarea în contabilitate și în alte documente legale, a unor operațiuni de achiziții
ﬁctive de mărfuri ori prestări de servicii de
la mai multe societăți cu comportament de
tip „fantomă”, cu sediile sociale în județele
Bihor și Cluj, societăți reprezentate de bărbatul de 35 de ani, cercetat în aceeași cauză.
Prejudiciul total provocat astfel bugetului
consolidat al statului este de 1.336.044 lei,
reprezentând TVA și impozit pe proﬁt”, se
arată într-un comunicat transmis, ieri, de
IPJ Bihor.
Prejudiciul a fost recuperat integral de
polițiștii de investigare a criminalității economice bihoreni, prin plățile efectuate de
către cele două persoane. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Bihor au ﬁnalizat cercetările şi au
înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere
în judecată a celor doi.
 A. U.
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...M. Eminescu, William Shakespeare,
Magheru, Gheorghe Doja ﬁnalizarea lucrărilor de modernizare a rețelelor de termoﬁcare este programată pentru intervalul
12 - 15 octombrie, pornirea încălzirii se va
face treptat, începând cu zonele reabilitate.
„Pentru consumatorii alimentaţi prin intermediul punctelor termice aﬂate în zonele în

care încă se lucrează, estimăm că pornirea
încălzirii se va realiza până în data de 15
octombrie”, se mai menţionează în comunicat. Pentru informaţii suplimentare, clienţii
Termoﬁcare Oradea pot suna la dispeceratul de urgență TelVerde 0 800 070 800 (număr apelabil gratuit din toate rețelele ﬁxe și
mobile). 

De azi, căldură în calorifere

Subscrisa S.C. PAZĂ ŞI PROTECŢIE
BIHOR S.R.L. cu sediul în Oradea, str.
Miron Pompiliu, nr. 5, jud. Bihor, CUI RO
22003997, asociat unic CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR, organizează concurs/
examen pentru angajarea în funcţia de
AGENT CONTROL ACCES în cadrul Aeroportului Internaţional Oradea.
Condiţii minime de participare:
- absolvenţi cu diplomă de licenţă,
- cunoaşterea limbii engleze, nivel avansat,
- cunoştinţe PC, nivel avansat.
Depunerea cererilor de înscriere şi ridicarea tematicii de pregătire pentru concurs se
va face la sediul societăţii noastre, până la
data de 14.10.2016.
Informaţii suplimentare la tel. 0259/47-9412 sau 0741/40-54-87.
(883)
Administrația Bazinală de Apă Crișuri, cu
sediul în Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, jud. Bihor, organizează concurs/examen pentru ocuparea urmatoarea funcției contractuale vacantă pe
perioadă nedeterminată:
1 post de INGINER (COR 214205), din cadrul biroul E.L.-U.C.C. - Sediu;
Concursul se va desfășura astfel:
Proba scrisă în data de 28.10.2016, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
Pentru postul de inginer:
- Studii superioare de specialitate – construcții
hidrotehnice; protecția mediului;
- permis de conducere categoria B.
Concursul/examenul va avea loc la sediul
ABA Crişuri, str. Ion Bogdan, nr. 35, loc. Oradea.
Dosarul va cuprinde următoarele documente:
cerere de înscriere la concurs/examen, adeverință
de la medicul de familie, cazier judiciar, curriculum vitae, copie după carte de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, copie după carnetul de muncă sau, după caz,
adeverințe care atestă vechimea în muncă.
Dosarele se depun până la data de 20.10.2016,
la secretariatul unităţii, strada Ion Bogdan, nr. 35,
Oradea.
Informaţii
suplimentare
la
Serviciul
R.U.R.P.A., telefon 0259/442033 int. 217. (888)
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BIHOR, cu
sediul în Oradea, str. Dunărea, nr. 6, organizează
concurs în data de 08.11.2016-proba scrisă, pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de:
* Inspector, grad profesional superior – Serviciul Financiar contabilitate – 1 post.
Condiţiile de participare, bibliograﬁa şi alte date
privind desfăşurarea concursului sunt aﬁşate la sediul instituţiei şi publicate pe pagina de internet:
www.cjpensiibihor.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul
instituţiei – Biroul Resurse Umane sau la telefon
0259/47-22-37 interior 107.
(891)

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA
S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de
luni 10.10.2016, datorită lucrărilor de relocare a unui tronson aferent reţelei de alimentare
cu apă din strada Mihai Eminescu, lucrare
executată de către antreprenorul S.C. MIZA
CONST S.R.L., furnizarea apei potabile se
va întrerupe total, între orele 0800 şi 2000.
Vor ﬁ afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Mihai Eminescu, Piaţa Creangă, Roman
Ciorogariu, Mioriţei, Menumorut, Gheorghe
Lazăr, Nicolae Jiga şi Nicolae Iorga.
Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne
cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă se
observă deﬁcienţe în parametrii de furnizare
şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi
orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928
sau 0359 – 410.203.
Conducerea S.C. COMPANIA DE APĂ
ORADEA S.A.
(894)

