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Conducerea CJ Bihor, despre situaţia de la o instituţie subordonată

„Sistem similar maﬁei”
urmare din pagina 1
„Nu ai cum ﬁzic să faci aşa
ceva”, a aﬁrmat vicepreşedintele CJ. Bodea a vorbit şi despre contractele pentru instalarea de camere de supraveghere
şi sisteme antiincendiu, în valoare totală de aproape 900.000
lei. Cele două contracte au
fost încheiate în aceeaşi zi, cu
aceeaşi ﬁrmă. În plus, ﬁrma
respectivă a „câştigat” şi contracte de mentenanţă pentru
cele două sisteme pe care le-a
instalat. Astfel, ﬁrma este plătită cu peste 20.000 lei pe lună
pentru mentenanţa sistemului
de supraveghere. „5.000 de
euro pentru ce? Prin contract
era asigurată garanţia pentru
camere. E un fel de abonament
pe bani publici”, a aﬁrmat vicepreşedintele de la judeţ.
Un alt exemplu dat de Traian Bodea se referă la „un SRL
din Bulz”, care furnizează
alimente şi alte produse pentru DGASPC la preţuri mai
mari decât cele ale ﬁrmelor
consacrate în acest domeniu.
Acelaşi SRL, susţine Bodea,
are legături cu ONG-ul care
administrează Centrul de la
Remeţi, acuzat de CJ Bihor că
„sifonează” fondurile destinate
beneﬁciarilor. O altă ﬁrmă, înﬁinţată cu doar două luni înainte de organizarea licitaţiei, a
fost aleasă de DGASPC să furnizeze rechizite în valoare de
aproximativ 300.000 lei, susţi-

ne Traian Bodea. Potrivit acestuia, prin astfel de contracte,
conducerea DGASPC Bihor nu
face altceva decât să fure de la
săraci, înşelându-i pe beneﬁciarii de servicii sociale. El este
convins că produsele achiziţionate nu au ajuns cu adevărat
la beneﬁciari, însă susţine Bodea, contractele sunt îmbrăcate
într-o formă de legalitate, astfel că e foarte greu să dovedeşti
ilegalităţile comise de managementul DGASPC.
„Domnul Puia practică vorba românului: hoţul neprins
e negustor cinstit”, a aﬁrmat
Traian Bodea, adăugând că,
în opinia sa, DGASPC Bihor

Ședința extraordinară
a Consiliului Local
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 şi 3 din
Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, se convoacă şedinţa
extraordinară a Consiliului
Local al Municipiului Oradea,
care va avea loc în data de 19
noiembrie 2018, ora 14.00, în

Sala Mare de şedinţe a Primăriei municipiului Oradea.
Ordinea de zi a şedinţei se
aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Oradea, şi
este publicată pe site-ul oﬁcial al instituţiei www.oradea.ro, potrivit dispoziţiilor
art. 39 alin. 6 şi 7 din Legea
215/2001, republicată. 

Flash rutier

Căruţă acroşată
Marți, în afara localității
bihorene Arpășel, un bărbat de 56 de ani, din comuna
Batăr, în timp ce conducea o
autoutilitară pe direcția Batăr - Arpășel, nu a păstrat o
distanță suﬁcientă în timpul
deplasării față de o căruță nesemnalizată, care circula pe
aceeași direcție, condusă de
un tânăr de 15 ani, din comuna Tulca, acroșând-o din spate. În urma accidentului rutier, atât conducătorul căruței,

cât și doi bărbați de 25 și 33
de ani, din comuna Tulca și
comuna Mădăras, pasageri
în căruță, au suferit leziuni
ușoare. În urma testării cu
aparatul etilotest, s-a constatat că tânărul care conducea
căruța prezenta o concentrație
alcoolică de 0,48 mg/l alcool
pur în aerul expirat. Lui i-au
fost recoltate probe biologice
în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii rutieri continuă
cercetările. 

e „cea mai pătată instituţie din
subordinea Consiliului Judeţean. „Această instituţie funcţionează ca un SRL. Acolo
există un grup ca un ciorchine:
6-8 persoane care încearcă săşi păstreze funcţiile. Mă mir
că se ţin cu dinţii de scaune.
Toate companiile din parcurile
industriale orădene angajează directori. Dacă sunt aşa de
buni, să se angajeze acolo”, a
declarat Bodea. Potrivit acestuia, directorii, managerul
public şi şeﬁi de servicii din
DGASPC luptă să-şi păstreze
facilităţile, bonusurile primite.
„Cum trece timpul, ni se arată
faptul că avem de-a face cu o

caracatiţă, cu un sistem bine
pus la punct, gândit, similar
maﬁei italiene, prin care dacă
unul deschide gura riscă să nu
mai lucreze acolo, sau să i se
aplice sancţiuni”, susţine vicepreşedintele Traian Bodea,
care a precizat că, din câte ştie,
există un dosar în lucru la Poliţia Economică şi unul la DIICOT legat de situaţia de la instituţia subordonată CJ. Traian
Bodea a anunţat că în prezent
se lucrează la o restructurare
a organigramei Direcţiei pentru Protecţia Copilului, care va
presupune inclusiv desﬁinţarea
unor posturi de conducere. 

Învățământ profesional și dual

Modele pentru
solicitarea școlarizării
Agenții economici care vor
elevi special pregătiți pentru
domeniul lor de activitate, în
învățământul profesional sau
dual, au, începând de ieri,
pe site-ul Inspectoratului
Școlar Județean (IȘJ) Bihor,
modele pentru solicitarea
școlarizării.
La începutul acestei luni,
prin ordinul de ministru nr.
5402/01.11.2018, a fost aprobat Calendarul etapelor și
acțiunilor privind stabilirea
cifrei de școlarizare. Clasele de învățământ profesional
sau cele de învățământ dual
pot funcționa doar la solicitarea operatorilor economici
interesați, în parteneriat cu
unitățile școlare de învățământ
profesional și tehnic.
Pentru derularea etapelor
și acțiunilor legate de stabilirea cifrei de școlarizare
la învățământul dual și la

învățământul profesional pentru anul școlar 2019/2020, Inspectoratul Școlar Judeţean
Bihor a postat pe site metodologiile de funcționare a
învățământului
profesional,
a învățământului dual, calendarul detaliat al etapelor
și acțiunilor pentru stabilirea
cifrei de școlarizare pentru
învățământul dual și pentru
învățământul profesional pentru anul școlar 2019/2020,
precum și modele pentru
solicitarea școlarizării prin
învățământul profesional și
dual.
„Menționăm că formularele
de solicitare completate se pot
transmite în format pdf, până
pe 23 noiembrie 2018, la IŞJ
Bihor, adresa de e-mail contact@isjbihor.ro sau pe adresele de e-mail ale unităților
școlare partenere”, se aﬁrmă
într-un comunicat al IȘJ Bihor.


Agenda politică

Deﬁcienţe mari la
salubrizarea judeţului

Preşedintele PNL Bihor, Ilie Bolojan,
acuză administraţia judeţeană că nu a reuşit
să ﬁnalizeze şi să pună în aplicare sistemul
de management integrat al deşeurilor și cere
conducerii Consiliului Judeţean Bihor să
colaboreze cu autorităţile locale pentru demararea cât mai rapidă a licitaţiilor pentru
stabilirea operatorilor de salubritate.
Sistemul de management integrat al deşeurilor (SMID) este un proiect în valoare de aproximativ 50 milioane euro derulat de CJ Bihor.
Liderul PNL Bihor susţine că, în vara anului
2016, proiectul era aproape ﬁnalizat, noii
conduceri a administraţiei judeţene rămânându-i doar câteva lucruri de făcut: să organizeze
licitaţiile pentru selectarea operatorilor de
salubritate şi predarea activelor. „De peste doi
ani, conducerea CJ nu a făcut aproape nimic.
Doar a dezvoltat această asociaţie - Ecolect,
ducându-şi toţi nepricepuţii acolo şi majorând
bugetele de salarizare de peste 10 ori faţă de
anul trecut”, susţine Bolojan. De asemenea, el
a precizat că, în cadrul proiectului, au fost realizate staţii de depozitare temporare şi staţii de
sortare a deşeurilor, care însă nu sunt folosite.
Astfel, toate deşeurile din judeţ sunt aduse la
Oradea, în loc să ﬁe aduse doar cele care nu
pot ﬁ valoriﬁcate. În aceste condiţii, costurile sunt foarte mari, iar de la 1 ianuarie 2019
acestea vor creşte suplimentar, aplicându-se o
penalizare de 30 lei/tonă, penalizare care se va
regăsi în tarifele pe care le vor plăti bihorenii.
O altă problemă este cea legată de operatorii
de salubritate, contractele actuale neputând ﬁ
prelungite, iar ﬁrmele nu vor mai face investiţii
pentru a-şi înnoi utilajele dacă nu au perspectiva că vor putea să-şi continue activitatea. De
aceea, Bolojan cere conducerii CJ Bihor să demareze cât mai repede procedurile de licitaţie
pentru desemnarea operatorilor de salubritate.

Probleme grave în
gestionarea pestei porcine
Consilierul judeţean PNL Călin Gal acuză
comitetul local de combatere a bolilor la animale că nu a gestionat cum trebuie problemele cauzate de pesta porcină africană. Mai
mult, Gal susţine că instituţiile competente
au manifestat „o lipsă totală de profesionalism”.
Liberalul Călin Gal a remarcat faptul că, în
Bihor, comitetul de combatere a bolilor la animale, condus de prefectul Ioan Mihaiu, nu are
niciun plan cadru de măsuri pentru combaterea
pestei. De asemenea, el a acuzat faptul că cetăţenii nu au fost informaţi la timp cu privire la
noile focare de pestă porcină africană. „Nu s-a
dat nicio informare din partea DSVSA”, susţine
Călin Gal, care a discutat cu persoane din
comuna Sălard, nemulţumite de modul în care
a fost gestionată problema. Gal a menţionat
că două familii i s-au plâns că au fost obligate
de autorităţile locale să-şi îngroape porcii în
propriile grădini. Una dintre familii a refuzat,
astfel că Primăria Sălard a transportat porcii,
pe care i-a aruncat într-o groapă comună, fără
ca tractorul să ﬁe dezinfectat. „Pesta porcină
s-a propagat pentru că nu s-au respectat măsurile privind identiﬁcarea şi circulaţia animalelor şi a persoanelor, dezinfectarea mijloacelor
de transport, instituirea unor ﬁltre sanitar-veterinare. Cel mai grav este că declararea bolii nu
s-a făcut la timp”, a aﬁrmat consilierul liberal.
Potrivit acestuia, nu s-au luat măsurile de
rigoare şi cetăţenii nu au fost informaţi tocmai
„ca să ascundă problemele, crezând că acestea
dispar de la sine”. „S-a manifestat o totală lipsă
de profesionalism din partea instituţiilor implicate, o indolenţă a oamenilor care ar ﬁ trebuit
să-şi facă treaba. A fost o lipsă de mobilizare a
comitetului local, au fost intervenţii întârziate,
încercare de muşamalizare a situaţiei. Declararea cu întârziere a focarelor reprezintă o
crimă”, a acuzat Călin Gal.
 Ioana MATEAŞ

