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Spitalul de Recuperare Felix. O ediţie jubiliară

Cupa Speranţei la Table
Pornită de la ideea prin
care pacienții Spitalului de
Recuperare Felix să parcurgă tratamentul recuperator
cât mai relaxat și eﬁcient,
un grup de inițiativă alcătuit din Nicu Răcuciu, Vasile Damian, Daniel Molnar,
Costică Melinceanu, a transformat jocul de table întrun instrument de terapie
ocupațională, prin joc.

Concursul în ansamblul său a
putut să se desfășoare numai
prin sprijinul nemijlocit și direct al conducerii spitalului și a
colectivului de medici care au
facilitat internarea principalilor organizatori în perioada
stabilită a concursului dar și a
unor pacienți veniți expres de
la mari distanțe. Exemplu ce
merită menționat îl reprezintă
Nicolae Patriciu din București
care deși își duce viața într-un
cărucior, a fost prezent în ﬁecare vară la data concursului,
făcând acest drum de peste 600 km. cu ambulanța. În
acest context merită sincere
mulțumiri d-na manager conf.
univ. dr. Ramona Nicoleta
Suciu, conf. univ. dr. Felicia
Cioară, director medical, prof.
univ. dr. Liviu Lazăr, șef de
secție, prezent la toate cele 10

Se închide parțial
circulația

Suspectul a fost prins la o oră după ce a intrat peste un
bărbat în casă

Comisia de circulație din
cadrul Primăriei Oradea a
aprobat, la solicitarea SC
Freyrom

SA,

închiderea

circulației rutiere pe strada Principatelor Unite, între străzile Simion Ștefan și
Crișului, și pe strada Plevnei,
între străzile Simion Ștefan și
Principatelor Unite, în perioada 14 - 31 august, ca urmare
a lucrărilor care se derulează
la obiectivul „Construire pod
peste râul Crișul Repede între
strada Plevnei și strada Szigligeti Ede”. 

Noua Lege a Asociaţiilor
de Proprietari (II)
După cum a fost
subliniat în cadrul
articolului precedent, a fost adoptată o nouă lege
care reglementează
înﬁinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor
de proprietari şi
administrarea condominiilor, mai precis Legea 196 din 2018,
care, însă, nu este încă în vigoare, ea intrănd
în vigoare în termen de 60 de zile de la
momentul publicării în cadrul Monitorului
Oﬁcial (data publicării ﬁind 30 iulie 2018).

Jocul de table îndrăgit și
practicat de multă lume, antrenant și o modalitate rapidă de
socializare a „prins” și printre
pacienții spitalului. De-a lungul celor 10 ediții, desfășurate
de regulă în luna iulie, tot mai
mulți pasionați ai acestui joc au
participat la un concurs adevărat, cu un regulament propriu,
dotat cu diplome și premii.
Făcând o statistică, la ceas aniversar, în cei 10 ani de concurs
sau înscris și au participat peste 200 de jucători, la care sau
adăugat și alte câteva sute de
„chibiți”. Jocul în sine a produs
multă bucurie participanților
și în mod special celor care
își duc viața în cărucioare,
care au declarat beneﬁcitatea
acestui concurs pentru starea
lor psihică, întărind speranța
și intr-o recuperare ﬁzică. Cu
acest prilej sau stabilit relații
de prietenie între concurenți,
creându-se cu timpul o adevărată familie, a căror relații au
dăinuit pe tot parcursul anilor.
Asociația sportivă constituită
cu numele „Speranța” , prin
conducătorii săi s-a străduit să
creeze o ambianță deosebită în
timpul concursului, asigurând
corectitudinea derulării sale.

Lucrări la Podul
Centenarului

Avocatul Crişanei

O parte din participanți
ediții. Această ediție jubiliară
coincide cu aniversarea celor
30 de ani de existență a Spitalului de Recuperare Felix, eveniment ce va ﬁ marcat probabil
în luna octombrie. Despre cele
10 ediții trebuie să adăugăm un
element de mare importanță
care a dat concursului și o
susținută prezență externă prin
alăturarea, alături de organizatori a Asociației „Sănătatea
ta” prin suﬂetista d-na manager Camelia Pășcui, care
pentru ﬁecare ediție a atras
sponsori generoși, ce au completat premiile câștigătorilor
și a tuturor concurenților, cu
atenții consistente. Dar fără
discuție „cireașa de pe tort”a
evenimentelor de premiere a
fost imensul tort dăruit cu dragoste de Cofetăria „Danessa„
al cărui delicios conținut a fost

savurat de toți pacienții din
spital. Alături de Danessa merită felicitări și : Selgros, Orin.
ro, ABA Crișuri, care prin cadourile oferite a conﬁrmat faptul că există oameni de bună
credință care sunt alături de cei
aﬂați în suferință. Festivitatea
de premiere a ediției jubiliare
a avut loc în data de 3 august,
ﬁind onorată de conducerea
spitalului și reprezentanți ai
sponsorilor. Premianții acestei
ediții au fost în ordine: Vasile
Damian, Serediuc Brândușa și
Nicolae Patriciu, recompensați
cu diplome, medalii aniversare și consistente cadouri,
de care sau bucurat și restul
concurenților. Atât conducerea
spitalului cât și concurenții au
felicitat organizatorii urândule cât mai multe ediții.
 N.R.

Arestat pentru tâlhărie
Un tânăr în vârstă de 20
de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce,
marţi, a tâlhărit un bărbat
din Diosig, peste care a intrat
în locuinţă.

Potrivit IPJ Bihor, polițiștii
din Biharia au fost sesizați,
marţi, în urma unui apel primit prin 112 de la un bărbat
de 64 de ani, din comuna Diosig, că în jurul orei 17.20, un
tânăr a pătruns în locuinţa sa
și l-a deposedat de 60 lei pe
care îi avea în buzunarul pantalonilor și, pentru a-și asigura scăparea, l-ar ﬁ agresat,
provocându-i leziuni care necesită pentru vindecare 3 - 4
zile de îngrijiri medicale. „În
urma investigațiilor efectuate,

polițiștii Secției nr. 3 de Poliție
Rurală Biharia au identiﬁcat cu
operativitate persoana bănuită
de comiterea faptei ca ﬁind un
tânăr de 20 de ani, tot din comuna Diosig, localitate pe raza
căreia a fost depistat la aproximativ o oră de la comiterea
faptei”, a precizat comisarul
Alina Dinu, purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor.
În urma continuării cercetărilor și administrării probatoriului în cauză, polițiștii
Secției nr. 3 de Poliție Rurală
Biharia l-au reținut pe tânărul de 20 de ani pentru 24 de
ore în Centrul de Reținere și
Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean
Bihor. Miercuri, acesta a fost
prezentat la Parchetul de pe

lângă Judecătoria Oradea, iar
procurorul s-a adresat Judecătoriei Oradea cu propunere
de arestare preventivă, sub
aspectul comiterii infracțiunii
de tâlhărie caliﬁcată. Judecătorul de drepturi și libertăți din
cadrul Judecătoriei Oradea a
emis pe numele său un mandat
de arestare preventivă pentru
30 de zile. Polițiștii din Biharia continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din
cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii eventuale
activități infracționale a celui
în cauză și pentru recuperarea
integrală a prejudiciului cauzat. 

Trebuie menţionat faptul că noul act normativ determină într-un mod mai clar drepturile şi
obligaţiile proprietarilor condominiului decât
legislaţia anterioară. Astfel, se stabileşte faptul
că „proprietarii din condominiu au dreptul să
ﬁe informaţi în legătură cu toate aspectele ce
privesc activitatea asociaţiei, să solicite în scris
şi să primească copii după orice document al
acesteia” (articolul 28 aliniatul 1 Legea 196
din 2018). De asemenea faţă de modalitatea de
participare a ﬁecărui proprietar la cheltuielile
condominiului aceştia „au dreptul să primească
explicaţii cu privire la calculul cotei de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari şi,
după caz, să o conteste în scris în termen de 10
zile de la aﬁşarea listei de plată” (articolul 28
aliniatul 3 Legea 196 din 2018). Mai mult, au
trecut acele vremuri în care proprietarul facea
cereri ori contesta măsuri dispuse de către
asociaţia de proprietari şi nu primea niciodată
răspuns, conform articolului 28 aliniatul 3 ultima teză, preşedintele asociaţiei de proprietari
are obligaţia să răspundă la contestaţia formulată de către locatar, în scris, în termen de 10
zile de la primirea acesteia. Se pune întrebarea
ce se va întâmpla dacă cererea ori contestaţia
proprietarului nu primeşte răspuns, soluţia este
reglementată de articolul 28 aliniatul 4 Legea
196 din 2018. Actul normativ stabileşte faptul
că proprietarul în primul rând notiﬁcă comitetul executiv şi cenzorul/comisia de cenzori,
despre nesoluţionarea cererii şi dacă nici în
această ipoteză nu primeşte un răspuns, în
termen de 10 zile, el se poate adresa compartimentului specializat în sprijinirea, îndrumarea
şi controlul asociaţiilor de proprietari constituit
la nivelul autorităţile administraţiei publice locale, care vor aplica sancţiunile care se impun.
De asemenea, primeşte o soluţie reglementată
în actul normativ, ipoteza în care un proprietar
cu rea-credinţă şi sub orice formă împiedică
„folosirea normală a condominiului sau a unor
părţi componente, potrivit destinaţiei acestora”.
Proprietarul prejudiciat se va putea adresa „în
scris preşedintelui, comitetului executiv al asociaţiei de proprietari şi instituţiilor cu atribuţii
privind respectarea ordinii şi liniştii publice
sau, după caz, instanţelor judecătoreşti” (articolul 29 aliniatul 1 Legea 196 din 2018).
 Avocat Florian Cristian CURPAŞ

