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Şedinţa extraordinară a CJ Bihor

Una caldă, două reci
urmare din pagina 1
„Am reuşit să ne înţelegem
cu Primăria Rieni pentru un
teren de 500 mp în Padiş, am
avut în schimb probleme pentru terenul din Stâna de Vale”,
susţine şeful CJ Bihor, care a
precizat că terenul trebuia să
ﬁe în intravilanul localităţii.
Până la urmă, CJ Bihor a obţinut de la Episcopia grecocatolică un teren care îndeplineşte condiţiile. În prezentarea
proiectului, Pasztor Sandor a
precizat că administraţia judeţeană va beneﬁcia din suma
totală a proiectului de un procent cu puţin peste 8%. Cea
mai mare pondere îi revine
municipalităţii orădene, prin
cele două spitale - Municipal
şi Judeţean - procentul ﬁind
de peste 55%. Preşedintele
Consiliului Judeţean a precizat că, iniţial, proiectul trebuia
să aibă o valoare totală de 13
milioane euro, însă acceleratorul liniar destinat Centrului
Oncologic va ﬁ achiziţionat
de către Ministerul Sănătăţii.
În aceste condiţii, diferenţa de
aproximativ 3,5 - 4 milioane
euro a fost dirijată pentru spre
al doilea proiect strategic al
CJ - Muzeul Ţării Crişurilor,
al cărui sediu va ﬁ astfel ﬁnalizat. Parteneri în proiectul pe
sănătate sunt: Consiliul Judeţean Bihor (lider de proiect),
Consiliul Local Berettyoujfalu, municipiile Oradea, Beiuş,
Marghita şi Salonta, oraşul
Aleşd, Universitatea din Oradea (parteneri de proiect),
Salvamont-Salvaspeo Bihor
şi spitalul din Berettyoujfalu
(parteneri asociaţi). Proiectul urmează să ﬁe depus spre
ﬁnanţare, la sfârşitul acestei
luni, pe Programului Interreg
V-A România - Ungaria axa
prioritară „Îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a sănătăţii”.

O victimă colaterală, drumul de acces în zona Campusului

Două proiecte
blocate

Pe de altă parte, proiectul privind atribuirea către
AJOFM Bihor a unui teren pe
care să construiască primul
centru de metodică, cercetare şi formare profesională din
România nu a obţinut nici de
această dată numărul de voturi
necesar pentru a ﬁ aprobat, liberalii votând, din nou, împotrivă. Liderul grupului PNL,
Ionel Avrigeanu, a insistat din
nou ca administraţia judeţeană
să aloce pentru acest obiectiv
un teren pe strada Armatei
Române, lângă alte instituţii
publice, cum ar ﬁ ITM, Oﬁciul
de Cadastru, Muzeul Ţării Crişurilor, campusul şcolar etc.
„Acolo e o zonă predestinată
pentru instituţii publice. Asta
ar trebui să ﬁe gândirea Consiliului Judeţean. Nu cred că cea
mai bună soluţie este dezmembrarea unui teren în centrul
Oradiei”, a aﬁrmat Avrigea-

La Sînmartin

nu. Conducerea Consiliului a
replicat spunând că terenul de
pe Armatei Române propus de
liberali va ﬁ destinat construirii sediului CJ Bihor, iar terenul prevăzut în proiectul supus
aprobării nu se aﬂă în zona
centrală. La rândul său, Avrigeanu le-a reamintit liderilor
judeţului că CJ se aﬂă în proces cu Selina pentru recuperarea terenului din zona Armatei
Române, astfel că va avea suﬁcient teren pentru construirea
unui sediu pentru administraţia judeţeană. „Terenul acela e
în proces, nu e sigur că-l vom
câştiga. Nu putem să dăm ce
avem în mână”, a precizat vicepreşedintele Ioan Mang.
După ce proiectul a fost respins, Pasztor Sandor a declarat
că soluţia va ﬁ să se adreseze
localităţilor din jurul Oradiei
pentru a oferi terenul necesar
pentru proiectul AJOFM Bihor. Al doilea proiect care a
fost respins în şedinţa de ieri,
de această dată din cauza ma-

jorităţii PSD-UDMR-ALDE,
care a votat împotrivă, s-a referit la trecerea unei suprafețe
de teren din domeniul privat în
domeniul public al județului și
constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local Oradea. Tterenul,
în suprafaţă de 2.614 mp, situat
pe strada Armatei Române, era
solicitat de municipalitate pentru prelungirea drumului de
legătură din zona Campusului
Şcolar al Colegiului Economic
„Partenie Cosma” către pârâul
Peţa şi realizarea unei piste de
biciclete.
„După demiterea propriului Guvern, acum avem o altă
premieră, a Consiliului Judeţean - Executivul nu-şi votează
propriile hotărâri. Mai bine nu
puneaţi proiectul pe ordinea
de zi”, a fost reacţia liderului
grupului PNL. Preşedintele CJ
Bihor a precizat că proiectul a
fost cerut de Primăria Oradea,
deşi judeţul solicitase un timp
de gândire. 

Campanie sindicală

Expoziție de struguri Românii nu sunt cobai
urmare din pagina 1
problematica ei putând ﬁ accesate pe
cu degustare
...de sindicat, indiferent dacă sunt site-ul și pe pagina de facebook a BloPentru a treia oară, Centrul de grădinărit Danvert întâmpină toamna cu roadele
viței-de-vie. Anul acesta, aproximativ 50 de
soiuri de struguri vor ﬁ expuse și vor putea
ﬁ degustate de vizitatori.

Expoziția de struguri cu degustare are loc în
zilele de 15, 16 și 17 septembrie 2017, între orele 8.00 - 20.00, iar accesul este liber. În plus,
cei interesați vor putea achiziționa de la fața
locului butași din soiul preferat de struguri.
Locul de desfășurare este sediul Danvert,
chiar la intrarea în Sînmartin, dinspre Oradea,
pe partea stângă, respectiv pe partea dreaptă,
la ieșire din Sînmartin pentru a intra în Oradea. Un atu al manifestării este faptul că vizitatorii vor putea aﬂa și mai multe din secretele
strugurilor și ale viței-de-vie de la profesorul
universitar Mihai Cărbunar, care și-a anunțat
deja participarea. 

angajați, șomeri, elevi, studenți, persoane aﬂate în căutarea unui loc de
muncă. Campania se dorește şi un semnal de alarmă care ar putea să deturneze aplicarea acestei inițiative, având și
componenta inițiativei de modiﬁcare a
legislației ce deﬁnește evaziunea ﬁscală.
Prin această campanie, BNS ia atitudine împotriva intenției guvernanților
de a aplica această măsură ce îi defavorizează ﬂagrant pe români, oriunde ar
trăi și munci ei, și dorește să polarizeze
atenția cât mai multora din ei asupra
acestui subiect de maximă gravitate,
înainte ca inițiativa să ﬁe pusă în fapt
prin metodele curente ale guvernului,
obișnuit să emită ordonanțe de urgență
de pe o zi pe alta.
Campania se va desfășura atât în
spațiul virtual, cât și pe toate canalele media, materialele ce aprofundează

cului Naţional Sindical.
Sindicaliştii cer cât mai multor români, actuali sau viitori beneﬁciari ai
sistemului de asigurări sociale, să ia atitudine pentru a stopa această inițiativă
ilogică, ce îi dezavantajează ﬂagrant.
Așadar, Campania își propune să împiedice ca România să ﬁe de la 1 ianuarie 2018 singurul stat din Uniunea Europeană și din lume în care contribuțiile
la sistemul de securitate socială vor ﬁ
asumate integral de angajat.
Campania va ﬁ adusă la cunoștința
următoarelor foruri și organisme
internaționale: Comisia Europeană,
Consiliul Europei, Parlamentul European, Organizația Internațională a
Muncii, Confederația Europeană a Sindicatelor, Confederația Internațională
a Sindicatelor, Fondul Monetar
Internațional, Parlamentul României.


Ziua Pompierilor
din România

Porţi deschise
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Crişana” şi-a deschis, ieri, porţile pentru
curioşi, pompierii aşteptându-i pe bihoreni
să sărbătorească împreună „Ziua Pompierilor din România”. Cei care au trecut pragul
unităţii şi a subunităţilor din judeţ au avut
ocazia să asiste la demonstraţii de stingere a
incendiilor, salvări de persoane de la înălţime sau acordare de prim ajutor caliﬁcat.
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana”
al judeţului Bihor au sărbătorit, ieri, „Ziua
Pompierilor din România”, alături de bihoreni,
organizând pentru cei în slujba cărora se aﬂă, o
serie de activităţi menite a revela semniﬁcaţia
şi importanţa acestei zile în tradiţiile de luptă
ale acestei arme. La sediul instituției, „Ziua
Pompierilor” a început cu ceremonialul de
comemorare a eroilor din Dealul Spirii şi a tuturor pompierilor căzuţi la datorie de-a lungul
timpului, evenimentul debutând cu depunerea
de coroane la Grupul Statuar şi continuând cu
şedinţa festivă în cadrul căreia s-au reamintit spiritul de sacriﬁciu şi actele de curaj ale
predecesorilor. În cadrul şedinţei festive au
fost, de asemenea, înaintaţi în gradul următor,
înaintea expirării stagiului minim în grad, un
oﬁțer și nouă suboﬁțeri care au obţinut rezultate excepţionale în îndeplinirea atribuţiilor
speciﬁce și 200 de angajați au fost citaţi prin
Ordinul de zi pe inspectorat, în semn de apreciere pentru munca desfăşurată şi rezultatele
profesionale obţinute. În cadrul „Zilei Porţilor deschise”, pompierii militari au primit cu
bucurie vizita a sute de copii şi adulţi, care au
asistat curioşi şi entuziaşti la exerciţii demonstrative de stingere a incendiilor, de salvare de
la înălţime a unei persoane rănite, de descarcerare şi acordare a primului ajutor caliﬁcat
victimei unui accident rutier şi la prezentarea
autospecialelor de intervenţie, a echipamentelor şi accesoriilor din dotarea inspectoratului.
În acelaşi context, cei prezenţi au fost familiarizaţi cu măsurile de prevenire a situaţiilor
de urgenţă, pompierii militari explicându-le
totodată vizitatorilor, modul în care trebuie să
acţioneze pentru protejarea propriilor vieţi şi
bunuri în cazul declanşării diferitelor tipuri de
riscuri. De asemenea, invitaţii pompierilor au
asistat la lecţii de acordare a primului ajutor
caliﬁcat, în cadrul cărora până şi cei mai mici
dintre vizitatori au pus în practică cunoştinţele teoretice asimilate, exersând împreună
cu personalul și voluntarii SMURD, tehnicile
învăţate. „Explorarea” îndeaproape a autospecialelor de intervenţie din dotarea subunităţilor
şi refularea apei la ţintă s-au numărat printre
momentele speciale trăite atât de copii prezenţi,
care au avut astfel posibilitatea de a deveni
pentru câteva clipe pompieri. 

