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În imobil au funcţionat Hotelul, Băile Rimanoczy şi Cafeneaua Royal

„Ne dorim un dialog deschis
cu societatea”

are o nouă
Vânzare blocată de instanţă CSM
conducere
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...str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, corp B. Clădirea
monument a fost achiziționată,
în luna aprilie a anului trecut,
la pachet cu alte trei proprietăţi, situate în Alba Iulia, Salonta şi Târgu Mureş, de către
Remaxa Imobiliare, o societate
cu proﬁl imobiliar. Proprietarul, UniCredit Bank, anunţase
intenţia de a scoate la vânzare întregul pachet de imobile
încă din luna februarie 2017.
La începutul lunii martie, întruniţi într-o şedinţă extraordinară, consilierii judeţeni au
fost de acord, în unanimitate,
cu exprimarea dreptului de
preemţiune asupra imobilului
din Oradea, însă banca impunea vânzarea acestei clădiri la
pachet cu celelalte trei proprietăţi. Clădirea din Oradea era
estimată la 310.000 euro, iar
toate patru clădirile, în total,
erau estimate la 800.000 euro.
CJ Bihor a anunţat, în martie,
că nu intenţionează să cumpere
decât imobilul din Oradea şi a
înştiinţat banca în acest sens,
însă UniCredit Bank nu a ţinut
cont de decizia administraţiei
judeţene şi a vândut clădirile la
pachet.

Ieri Consiliul Judeţean Bihor
a anunţat că instanţa a anulat
parţial contractul încheiat între bancă şi ﬁrma Remaxa, mai
exact partea referitoare la vânzarea clădirii monument situată în centrul Oradiei.
„Tribunalul Bihor a admis
acțiunea formulată de Consiliul Județean Bihor în contradictoriu cu pârâții UniCredit
Bank și SC Remaxa Imobiliare SRL, constatând nulitatea

parțială a contractului de vânzare-cumpărare încheiat între
bancă și societatea comercială referitoare la corpul B din
imobilul monument istoric,
fost Hotel și Băi Rimanóczy
și fosta cafenea Royal, situat
în municipiul Oradea, strada
Pictor Nicolae Grigorescu nr.
1. Consiliul Județean a decis
acționarea în instanță a băncii
UniCredit Bank și societății
Remaxa Imobiliare SRL, după

ce prin Hotărârea nr. 36 a Consiliului Județean Bihor din 3
martie 2017 a decis exercitarea
dreptului de preemțiune prevăzută de lege asupra imobilului
monument istoric și cumpărarea corpului de clădire la
prețul de 310 mii de euro, ofertat de bancă. Hotărârea poate ﬁ
atacată în 30 de zile de la primirea comunicării”, se menţionează în comunicatul de presă
al CJ Bihor.

De Bobotează și Sfântul Ioan Recomandări în atenţia conducătorilor auto:

Jandarmii,
mobilizaţi pe
lângă biserici

Circulaţia în condiţii
meteo nefavorabile

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bihor a anunţat că 36 de jandarmi vor ﬁ mobilizaţi azi şi mâine la manifestările religioase dedicate Bobotezei şi Sfântului Prooroc
Ioan.
Potrivit IJJ Bihor, 20 de jandarmi bihoreni
vor asigura azi ordinea și liniștea publică, cu
ocazia sărbătorii Botezului Domnului (Boboteaza), la manifestările religioase şi slujbele de
sﬁnțire a apei. În municipiul Oradea, jandarmii
vor asigura ordinea publică la cinci lăcaşuri de
cult: Mănăstirea Sﬁntei Cruci, Catedrala Ortodoxă din Centrul Civic, Biserica cu Lună, Biserica Sfântul Apostol Andrei, Biserica Sﬁnții
Apostoli Petru şi Pavel. De asemenea, în judeţ,
jandarmii vor asigura ordinea publică la Mănăstirea Sﬁnții Apostoli Petru şi Pavel din Stâna de Vale şi la slujba religioasă organizată de
către Protopopiatul Beiuș la Valea Nimăiești.
Duminică, 7 ianuarie 2018, 16 jandarmi vor
asigura ordinea și liniștea publică cu ocazia
sărbătorii Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul,
la patru lăcașuri de cult în municipiul Oradea:
Mănăstirea Sﬁntei Cruci, Catedrala Ortodoxă
din Centrul Civic, Biserica cu Lună, Biserica
Sfântul Apostol Andrei şi la Mănăstirea Sﬁnții
Apostoli Petru şi Pavel din Stâna de Vale. Jandarmeria Bihor le recomandă cetățenilor care
intenționează să ia parte la aceste manifestări
religioase să manifeste calm, înțelegere, să
adopte un comportament civilizat, să respecte indicațiile jandarmilor, să acorde o atenție
sporită modului de păstrare și asigurare a bunurilor și obiectelor personale. 

Poliţia Rutieră le reaminteşte conducătorilor auto ca în condiţiile unui
carosabil umed să adopte o manieră
calmă de pilotare, evitând bruscarea
comenzilor vehiculului. De asemenea, este absolut necesar să ruleze cu
viteză redusă, adaptată permanent
condiţiilor de drum şi să efectueze
ﬁecare manevră numai după o temeinică asigurare.
În situaţia în care vizibilitatea în
oglinzile autovehiculului este redusă
din cauza stropilor de ploaie sau a fulgilor de zăpadă, folosirea luminilor de
către ceilalţi şoferi reduce riscul producerii unor accidente cauzate de neasigurarea la schimbarea direcţiei de
mers. De aceea, poliţiştii rutieri recomandă ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să ﬁe aprinse ziua pe toate
categoriile de drumuri, nu doar pe cele
pe care există obligativitatea instituită

prin lege. Atenţie deosebită necesită şi
sistemul de ventilaţie-dezaburire a parbrizului şi lunetei maşinii, care trebuie
să funcţioneze impecabil. Un alt fenomen cu care şoferii se pot confrunta în
aceste zile este ceaţa. Amintim faptul
că toţi conducătorii auto sunt obligaţi
prin lege ca în asemenea condiţii să utilizeze luminile de întâlnire şi de ceaţă
(dacă prin construcţie autovehiculul
este prevăzut şi cu proiectoare de ceaţă).
Reamintim obligaţia conducătorilor
de vehicule să circule cu o viteză care
să nu depăşească 30 de km/h în localităţi sau 50 de km/h în afara localităţilor, când ceaţa reduce vizibilitatea sub
100 de metri. Această viteză permite
oprirea în condiţii de siguranţă, atunci
când apare o situaţie de pericol. De asemenea, pentru un plus de siguranţă, se
impune şi mărirea distanţei în mers între vehicule. 
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...multe ori s-a rostit acest cuvânt și avem de
gând și eu, și domnul vicepreședinte Olaru să
ne ținem de cuvânt. Pe de altă parte, aș dori
să transmitem un mesaj de deschidere către
celelalte puteri ale statului, de a purta un dialog
onest și deschis și cu societatea, ﬁind pe deplin
conștienți de faptul că justiția este un serviciu
public în slujba cetățeanului. Cetățeanul este
beneﬁciarul actului de justiție și acest lucru
trebuie să conteze și în continuare pentru
Consiliul Superior al Magistraturii”, a declarat
judecătorul Simona Marcu, noul președinte al
Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).
La rândul său, procurorul Codruț Olaru
a subliniat că atât acesta, din calitatea sa de
vicepreședinte, cât și colegii din instituția pe
care o reprezintă vor milita pentru drepturile
legale ale magistraților, dar și pentru consolidarea statutului lor.
„Am avut șansa și onoarea să ﬁu ales în
această demnitate publică, ce implică o responsabilitate enormă, o implicare totală și o
deschidere maximă către comunicare. Sunt
adeptul unei comunicări reale cu dumneavoastră, reprezentanții mass-media, inclusiv atunci
când activitatea Consiliului poate comporta
eventuale discuții, mai mult sau mai puțin
beneﬁce pentru sistem. Sunt adeptul unei informări reale, în timp real. Mă raliez aceluiași
mesaj de susținere, de unitate la nivelul
Consiliului. Un consiliu consolidat din interior
este un Consiliu care transmite și generează un
sistem judiciar consolidat în integralitatea sa.
Eu, personal, dar și colegii mei vom ﬁ militanți
foarte categorici pentru drepturile noastre legale, pentru statutul nostru, pentru consolidarea
statutului nostru de procurori și judecători și
pentru o comunicare deschisă”, a spus procurorul Codruț Olaru.
 R.C.

Președinte interimar
la Academia Română
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...iar, din 2010, a deținut și funcția de
vicepreședinte al instituției. Academicianul
Cristian Hera, în vârstă de 84 de ani, a fost
decorat, în 2013, cu Ordinul Național „Steaua
României” în grad de Cavaler, iar, în 2003, a
primit Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad
de Comandor. Academicianul Ionel-Valentin
Vlad, fostul președinte al instituției, a murit
pe 24 decembrie 2017, la vârsta de 74 de ani,
în urma unei grave suferințe. Academicianul
Ionel Valentin Vlad fusese ales preşedintele
Academiei Române în 2014, după ce, în perioada 2010 - 2014, a fost vicepreşedinte al acestui
for. 

Flash rutier

Şofer băut

În noaptea de joi spre vineri, pe drumul
județean 792/A, în afara localității bihorene
Miersig, un bărbat de 36 de ani, din comuna
Șoimi, în timp ce conducea un autoturism,
aﬂându-se sub inﬂuența băuturilor alcoolice, a
pierdut controlul asupra direcției și autoturismul condus de acesta a pătruns în șanțul din
partea dreaptă a direcției sale de deplasare. În
urma accidentului rutier, conducătorul autoturismului a suferit leziuni ușoare. În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest,
s-a constatat că acesta prezenta o concentrație
alcoolică 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorului autoturismului i-au fost
recoltate probe biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei, iar polițiștii rutieri continuă cercetările. 

