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Poliţiştii au veriﬁcat
transporturile de animale vii

Viorica Flintaşu

Viaţa ca un cântec
Venim pe lume, noi,
pamântenii, având menirea
de a călca ţărâna veşniciei
noastre, cu tălpile picioarelor, lăsând urme adânci în
colbul trecerii prin meandrele timpului, adumbrind cu
existenţa noastră locuri pe
care le străbatem în trecerea
vremelnică prin lume.
Suntem „sortiţii” Celui dătător de viaţă şi Creatorului de
destine, ducându-ne menirea
în desaga dăruită de Cel de
Sus! Suntem slujitorii propriilor noastre virtuţi, slujind astfel şi celor din jur, cărora le dăruim din preaplinul suﬂetului
nostru bunătate şi iubire!
Cea despre care îmi îngădui să scriu cu respect, câteva
vorbe, a venit pe lume într-un
timp al ei, bine deﬁnit, întrun loc miriﬁc, de unde seara,
privind cerul, stelele rămâneau
întotdeauna ﬁxe! Veneraţii ei
părinţi, Ileana şi Paşcu, i-au
dăruit viaţă şi o copilărie unică, sub streaşina casei lor din
Sălişte de Beiuş, unde, alături
de cele două surori şi cei doi
fraţi, a adăstat la sﬁnţenia familiei, plecând de tânără spre
lumea mare, plină de vorbe
înţelepte, de bună creştere
şi lumină lăuntrică. Viorica,
fata cu nume de ﬂoare şi ochi

de culoarea frunzei, a plecat
spre lumea largă, în capitala
ţării, să răsădească în suﬂetele oamenilor ﬂorile glasului
ei, cântecul străbun, inegalabil
în sunete şi stihuri, purtând
sub gene străluciri diamantine, ﬁind prima slujitoare de
cântec din acest colţ de rai al
plaiurilor româneşti, care se
mândreşte cu obârşia ei de „bihoreană, bihoreană”..... A avut
„încăpăţânarea” de a păstra
nealterate valorile cântecului
şi portului de acasă, ﬁind un
exemplu de dăruire şi slujire a
tradiţiei, pentru generaţiile viitoare. Viorica Flintaşu rămâne
un pilon în cultura tradiţională
românească, ﬁind ca un zid de
neclintit, pe care nici măcar
timpul nu îl va putea sfărâma,
în păstrarea valorilor adevărate pe care le face cunoscute
lumii.
- Ce înseamnă departe pentru Viorica Flintaşu?
- Departe e o noţiune relativă. Din Bihor, leagănul copilăriei şi adolescenţei mele, nu
am plecat de fapt niciodată.
Am rămas acolo prin cântecul
meu, prin creaţiile mele folclorice, a celor 50 de ani de activitate artistică, prin legăturile
suﬂeteşti.
- Ai reuşit să numeri toate
„Stelele ﬁxe”?
- A reuşit oare cineva? Sunt

parte a imensei şi frumoasei
creaţii divine, iar omul obişnuit poate doar să le privească şi,
de ce nu, să aspire la măreţia
lor. Iar, dacă întrebarea ta făcea trimitere la unul din volumele de poezie, „Stelele Fixe”,
ale poetului Gheorghe Pituţ,
regretatul meu frate, iată câteva versuri ce pot spune mai
mult decât orice vorbe:
„De-ar ﬁ sau de n-ar ﬁ mişcare
Stelele-s ﬁxe ca-n uitare
Tăcerea-n Cosmos e-o povară
Care începe să ne doară.......
O, mulţumirea că sunt ﬁxe

Razie în Salonta

Polițiștii bihoreni au desfăşurat o acțiune
amplă, în zona Salonta, pentru veriﬁcarea
legalității transporturilor de animale vii,
prevenirea și combaterea delictelor silvice și
pentru siguranța comunităților locale.

Departe de apocalipse.”
-Cât ai reuşit să intri în
profunzimea cântecului?
-Îndeajuns de mult încât iubitorii de cântec să creadă în
interpreta Viorica Flintaşu, în
tot ceea ce dăruieşte lumii prin
muzica sa îngemănată cu cele
mai alese versuri populare.
-Ai putea s-o deﬁneşti pe
artista Viorica Flintaşu?
-Talent creator, profunzime,
verticalitate, altruism, pozitivism în gând şi în faptă.
E, de fapt, laitmotivul a ceea
ce este trăirea Vioricăi Flintaşu: Viaţa ca un cântec.
 Radu POTORAN

Pod administrativ între orașe din zona transfrontalieră

Lansare de proiect la Aleșd
Într-un cadru sărbătoresc,
miercuri, 30 ianuarie, în sala
de ședințe a Primăriei Aleșd,
s-a desfășurat conferința de
lansare a proiectului „Pod
administrativ între orașele
din zona transfrontalieră”.
Evenimentul a avut loc în
prezența
reprezentanților
celor cinci primării partenere în proiect: Aleșd, Șinteu,
Marghita, Szarvas și Berettyoujfalu.
Au răspuns invitației consilieri județeni și orășenești precum și reprezentanți ai unor
instituții și întreprinderi din
oraș. Evenimentul a fost deschis de Ioan Todoca, primarul
oraşului Aleşd. Senatorul Cornel Popa a lăudat iniţiativa şi
obiectul proiectului, scoţând
în evidenţă seriozitatea partenerilor maghiari în derularea
unor proiecte și angajamente
asumate, în antiteză cu neseriozitatea guvernanților români,
care au „uitat” angajamentele asumate (vezi anul 2001 convenția privind construirea
Autostrăzii Transilvania).

Deputatul Szabo Odon a
conﬁrmat seriozitatea ungurilor în relațiile asumate, și a sugerat unele măsuri întreprinse
de autoritățile maghiare pentru
înlăturarea evaziunii ﬁscale:
legarea caselor de marcaj la
ANAF, precum și faptul că
facturile se eliberează numai
de pe site-ul ANAF. Prin aceste
măsuri, au fost aduse la buget
venituri suplimentare de peste două miliarde euro. Acesta
a propus schimburi de idei și
practici care se pot implementa în administrațiile orașelor,
dar și ca următorul program
al UE, pentru perioada 2020 –
2027, privind fondurile alocate
pentru proiecte transfrontaliere de cca 200 milioane de euro,
să ﬁe menținut în continuare,
prin eforturile comune române
și maghiare.
Deputatul Ioan Cupșa consideră că denumirea proiectului
„Pod administrativ” trebuie
înțeleasă ca pod între oameni
și nu între instituții, un pod
al prieteniei și colaborării, în
scopul comun al îmbunătățirii
relațiilor și serviciilor pentru
comunitate.

În continuare, au luat cuvântul reprezentanții partenerilor maghiari din proiect:
Andas Varﬁ, vicepreședintele
Consiliului Județean Bekes,
Pal Hodalik, viceprimar al
orașului Szarvas, Janos Bonacz, viceprimar al orașului
Berettyouyfalu. Aceștia au
scos evidență rolul important pe care îl au (pentru
administrațiile locale) fondurile ce vin din partea Uniunii Europene, dar și bunele
relații ce se stabilesc între
administrațiile și cetățenii
din orașele implicate în proiect. Adrian Miroslav Merka,
președintele UDSCR, a felicitat inițiatorii proiectului transfrontalier pentru includerea în
proiect a comunei Șinteu, locuită de slovaci. Întrucât în cele
două județe de graniță, Bihor
și Bekes, locuiesc și minorități
de etnie slovacă, Merka a salutat inițierea unor proiecte
româno-maghiaro-slovace. În
plus, președintele UDSCR și-a
manifestat susținerea pentru
dezvoltarea regională prin asemenea proiecte transfrontaliere.

La eveniment au fost invitați
și primarul și viceprimarul comunei Băcioi, din Republica
Moldova, localitate înfrățită cu
orașul Aleșd. În cuvântul său,
Vitalie Șalari, primarul comunei Băcioi, a preciat bunele
relații stabilite între cele două
localități înfrățite, prin schimburile de delegații, menționând
că participarea lor la diferite evenimente organizate la
Aleșd au ajuns la cota șase.
În partea a doua a
conferinței, primarul oralului
Aleşd, Ioan Todoca, a prezentat conținutul proiectului, care
este ﬁnanțat prin Programul
interreg V-A România – Ungaria. Proiectul se derulează în
perioada 1 decembrie 2018 - 29
februarie 2020 și are un buget
total de 362.500 euro. Obiectivul principal al proiectului este
îmbunătățirea interacțiunilor
profesionale transfrontaliere la
nivelul unităților administrativ
– teritoriale de mărime medie
și mică din zona de graniță,
contribuind astfel la creșterea
calității serviciilor publice pe
care acestea le oferă.
 Nicu RĂCUCIU

Potrivit IPJ Bihor, miercuri, în intervalul
orar 08.00 – 14.00, polițiștii Serviciului de
Ordine Publică, cei ai Serviciului Rutier, cei
ai Poliției Municipiului Salonta din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au
acționat, în sistem integrat, pe raza municipiului Salonta și în localitățile adiacente, împreună
cu reprezentanți ai Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bihor, ai
Inspectoratului Județean de Jandarmi Bihor, ai
Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, ai Serviciului pentru Imigrări
al județului Bihor și de la Serviciul Județean
de Poliție Transporturi Bihor pentru a veriﬁca
legalitatea transporturilor de animale vii, pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale,
a delictelor silvice și pentru asigurarea unui
climat corespunzător de ordine şi siguranţă
publică în rândul comunității locale. „În cadrul
acțiunii, în care au fost angrenați 41 de polițiști
și de reprezentanți ai instituțiilor de aplicare a
legii implicate, au fost legitimate 165 de persoane, au fost efectuate controale la 19 societăți
comerciale, au fost controlate 104 autovehicule
și au fost efectuate veriﬁcări privind sistemele
de securitate și asigurarea cu pază umană la 13
obiective din municipiul Salonta. De asemenea,
în cadrul acțiunii au fost efectuate controale în
două trenuri de călători”, a precizat comisarul
Alina Dinu, purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor.
Pentru neregulile constatate, au fost aplicate
38 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi
în valoare totală de 24.500 lei, din care două
conform prevederilor H.G. nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la
normele sanitare veterinare și pentru siguranța
alimentelor, cinci la Legea nr. 61/1991 pentru
sancționarea faptelor de încălcare a unor norme
de conviețuire socială, a ordinii și liniștii
publice, una conform prevederilor Legii nr.
171/2010 privind stabilirea și sancționarea
contravențiilor silvice, una la Legea nr.
349/2002 pentru prevenirea si combaterea
efectelor consumului produselor din tutun și
29 conform prevederilor OUG nr. 195/2002
privind circulația pe drumurile publice.
Totodată, în cadrul acțiunii au fost conﬁscați
18,64 metri cubi de cherestea de rășinoase, în
valoare de 12.451 de lei. În cadrul controalelor
efectuate, în localitatea Gepiu a fost depistat
în traﬁc un bărbat de 45 de ani, din localitatea
Căjvana, județul Suceava, care transporta cu o
autoutilitară 13 viței și un alt bărbat de 46 de
ani, din aceeași localitate, care transporta, cu o
altă autoutilitară, alți 11 viței. În urma veriﬁcărilor efectuate, s-a constatat că autoutilitarele
cu care erau transportate animalele nu deţineau autorizaţii pentru transport de animale
vii, emise de Direcţia Sanitară Veterinară. În
consecință, cei doi suceveni au fost sancţionaţi
cu amendă în valoare de 6.000 lei ﬁecare. De
asemenea, în urma controlului efectuat la o
societate comercială cu sediul în localitatea
Livada de Bihor, în urma efectuării stocurilor
scriptice şi faptice la depozitul societății din
localitatea Tărian, s-a constatat că agentul
economic respectiv deținea 18,64 metri cubi
de cherestea de rășinoase fără documente de
proveniență legală. Societatea comercială a
fost sancționată contravențional cu amendă în
valoare de 3.000 lei, iar cheresteaua fără documente de proveniență, în valoare de 12.451 lei,
a fost conﬁscată. 

