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Patru zile de FestiFall, în Piaţa Unirii şi pietonala Alecsandri

Începe Toamna Orădeană
Începând de astăzi, urbea
de pe Crișul Repede va ﬁ în
festival, cu prilejul unei noi
ediții a Toamnei Orădene. În
acest an, „gazde” vor ﬁ Piața
Unirii, pietonala Vasile Alecsandri și Pasajul Vulturul
Negru.
Programul festivalului, redenumit „Oradea FestiFall”,
„a fost conceput pentru toate
gusturile și vârstele, și va reuni concerte cu trupe consacrate, recitaluri susținute de trupe
locale, zeci de reprezentații
de artă stradală cu personaje
spectaculoase, mâncare pentru
toate poftele, distracție și artiﬁcii” susţin organizatorii.
Astfel, la scena principală,
evenimentul se va desfășura
după următorul program: joi,
3 octombrie, între orele 20.3022.30, vor evolua artiști și trupe locale; vineri, 4 octombrie,
la ora 20.30 - The Rock; 21.30
– Vama; sâmbătă, 5 octombrie,
20.30 - 3 Sud-Est; 21.30 – Smiley; duminică, 6 octombrie,
20.30 – Mihail; 21.30 – The
Motans; foc de artiﬁcii.
Program Acte Stradale: joi, 3
octombrie, 14.30 – 15.00, One
Man’s Band; 15.00 – 15.40,
Phrophecies; 15.30 – 16.00,
One Man’s Band; 16.00 – 16.45,
Cotton On; 17.00 – 17.30, One
Man’s Band; 18.00 – 18.45,
Cotton On; 18.00 – 19.00, Dan
Byron; 19.00 – 19.30, One

Festivalul se desfășoară la Oradea în perioada 3-6 octombrie
Man’s Band; 19.50 – 20.30,
Phrophecies; vineri, 4 octombrie, 14.30 – 15.00, One Man’s
Band; 15.00 – 15.45, Gold Tree
Walkers; 15.30 – 16.00, One
Man’s Band; 16.00 – 16.45,
Carillon by International Show
Parade; 17.00 – 17.40, Phrophecies; 17.30 – 18.00, One Man’s
Band; 18.00 – 18.45, Gold Tree
Walkers; 19.00 – 19.30, One
Man’s Band; 19.00 – 19.45, Carillon by International Show
Parade; 19.50 – 20.30, Phrophecies; sâmbătă, 5 octombrie,
14.30 - 15.00, One Man’s

Sâmbătă, 5 octombrie

Band; 15.00 – 15.45, Carillon
by International Show Parade; 15.30 – 16.00, One Man’s
Band; 16.00 – 16.45, Cotton
On; 17.00 – 17.40, Phrophecies; 17.30 – 18.00, One Man’s
Band; 18.00 – 18.45, Carillon
by International Show Parade;
18.00 – 19.00, Doru Trascău
(solo); 19.00 – 19.30, One Man’s
Band; 19.00 – 19.45, Cotton
On; 19.50 – 20.30 Phrophecies;
duminică, 6 octombrie, 14.30 –
15.00, One Man’s Band; 15.00
– 15.45, Gold Tree Walkers;
15.30 – 16.00, One Man’s

Band; 16.00 – 16.45, Carillon
by International Show Parade; 17.00 – 17.45, Gold Tree
Walkers; 17.00 – 17.30, One
Man’s Band; 18.00 – 19.00,
Otherside; 19.00 – 19.30, One
Man’s Band; 19.00 – 19.45, Carillon by International Show
Parade.
Oradea FestiFall este un eveniment organizat de Asociația
pentru promovarea turismului
din Oradea și regiune și Primăria Oradea.
 L.I.

CA al Aeroportului nu recunoaşte hotărârea
Consiliului Judeţean

Va ﬁ dezvelită statuia
lui Emanuil Gojdu
Demişii contestă demiterea
Cu ocazia sărbătoririi Centenarului Colegiului Național „Emanuil Gojdu” din Oradea, sâmbătă, 5 octombrie, de la ora 12.00,
va avea loc festivitatea de dezvelire a statuii
avocatului orădean, care va avea loc în Parcul 1 Decembrie (accesul dinspre str. Spiru
Haret).
Astfel, între orele 11.55 – 12.30, în Parcul
1 Decembrie (accesul dinspre str. Spiru Haret) va avea loc: întâmpinarea oﬁcialităților și
ocuparea locului în dispozitiv, intonarea Imnului Naţional al României, dezvelirea Statuii
lui Emanuil Gojdu, slujba de sﬁnțire a statuii,
alocuţiuni privind însemnătatea evenimentului rostite de primarul municipiului Oradea –
Ilie Bolojan și directorul Colegiului Național
„Emanuil Gojdu” - Florin Nicoară, festivitatea
depunerii de coroane, jerbe şi buchete de ﬂori
la Statuia Emanuil Gojdu. Statuia a fost restaurată de restauratorul atestat Ștefan Valentin,
iar soclul este realizat din piatră travertin bloc compact. 
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...a adoptat o hotărâre prin care demarează procedura de selecţie a directorului
general”, a anunţat Bimbo, adăugând că
s-a luat această decizie pentru că, potrivit legii, procedura trebuie demarată în
termen de 30 de zile de la vacantarea
postului, altfel ﬁind sancţionaţi cu amendă contravenţională. El a mai anunţat
că marţi, 1 octombrie, au fost trimise
adrese către 10 entităţi – Consiliul Judeţean Bihor, Primăria Oradea, Instituţia
Prefectului judeţului Bihor, Agenţia de
Dezvoltare Locală Oradea, SC Parcuri
Industriale Bihor SA, Agenţia de Management al Destinaţiei, Asociația pentru
Promovarea Turismului din Oradea și
Regiune, Camera de Comerţ şi Industrie
Bihor, marii hotelieri şi Universitatea din
Oradea – să nominalizeze, până azi, câte
o persoană, specializată în recrutarea de
personal, pentru a face parte din comisia
de selecţie.
În privinţa faptului că CA a fost demis,
prin hotărâre a Consiliului Judeţean,
Bimbo-Szuhai a anunţat că reprezentanta Ministerului de Finanţe în CA, Doina
Drăghici, a decis să sesizeze Instituţia
Prefectului, solicitând anularea hotărârii autorităţii tutelare. El a precizat că
sesizarea a fost semnată de toţi membrii
CA, „din solidaritate”. „Din punctul
meu de vedere, în cazul în care Consiliul
Judeţean, ca autoritate tutelară, aduce o
Hotărâre, toţi trebuie să o respectăm, şi
eu o respect. În schimb, nu am putut să
nu ﬁu solidar şi am semnat şi eu această
iniţiativă”, a aﬁrmat Bimbo, adăugând că

„nu puteam să nu semnăm, pentru că nu
am făcut nicio ilegalitate”. Dacă juriştii
Prefecturii dau dreptate membrilor CA,
procedura de selecţie va continua, dacă
nu, CJ va trebui să desemneze un CA interimar. Bimbo susţine că cea mai bună
soluţie pentru aeroport este să se permită
derularea selecţiei aprobate luni de Consiliul de administraţie pe care el îl conduce, pentru că, astfel, „la sfârşitul lui
noiembrie, începutul lui decembrie vom
avea un director general”. În caz contrar,
procedura ar dura 6 luni, consideră Bimbo. Mai exact, acesta a aﬁrmat că un consiliu provizoriu nu ar avea dreptul, prin
lege, să se ocupe de selecţia directorului
general, ci doar de selecţia viitorului CA,
iar această procedură ar putea dura între
75 şi 150 de zile. Abia noul CA, susţine Bimbo, ar putea demara procedura
pentru alegerea şefului aeroportului, iar
noua procedură de selecţie ar putea dura
tot între 75 şi 150 zile. În conferinţa de
presă, Bimbo-Szuhai Tibor a promis că,
în momentul în care are perspectiva numirii unui director general, îşi va da demisia din CA. 

Agenda politică

Critică demolarea
caselor

Deputatul Silviu Dehelean, preşedintele
USR Bihor, a anunţat că, în această sesiune
parlamentară, va depune un proiect de lege
care să restabilească statutul excepțional al
exproprierilor.
Decizia a fost luată după ce Consiliul Local
Oradea a aprobat exproprierea a 19 case pentru
a amenaja 399 locuri de parcare, în cadrul unui
proiect de „regenerare urbană”.
„Proprietarii a 19 case din Oradea, ce vor ﬁ
demolate pentru parcări, nu au avut dreptul săși apere proprietățile în ședința Consiliului Local de săptămâna trecută. Decizia consilierilor
a trecut cu buldozerul peste viețile lor şi asta
pentru că imobilele acelea nu sunt doar niște
simple construcții, sunt acasă pentru câțiva
cetățeni ai acestui oraș, care merită ascultați
și respectați! Este inacceptabil să demolezi 19
case pentru a construi 390 de parcări, totul în
locul celor 400 de parcări care există în acest
moment”, susţine USR Bihor, care aminteşte că, în 2016, „mai mulți deputați PNL, la
presiunea liderilor locali, propuneau o lege a
exproprierilor (devenită Legea 233/2018) care,
lăsată în mâna baronilor locali, se poate transforma într-un instrument abuziv”. Mai exact,
menţionează USR, prin această lege dreptul de
proprietate este golit de garanții și este abandonat la bunul plac al șeﬁlor locali: „Consiliul
Local poate decide să exproprieze terenuri
întregi, să demoleze zeci de case, așa cum se
întâmplă astăzi, dacă s-a stabilit că proiectul
este parte din strategia de „regenerare urbană”,
dacă viziunea edilului cere un parc în acel loc,
ba mai mult, chiar și atunci când un partener
de casă al politicienilor locali îi convinge să
demareze un parteneriat public-privat pe acea
proprietate. Astfel, de unde exproprierea era o
excepție strictă, exclusiv pentru proiecte majore, proiecte de importanță națională sau zonală,
parlamentarii au transformat-o într-un instrument care poate ﬁ deturnat: exproprierile se
pot face pentru orice proiect pe care primarul
sau șeful de județ le consideră importante. Știm
cât interes există pentru proiecte bune pentru
oameni în administrațiile din România”.
În acest context, liderul USR Bihor, deputatul Silviu Dehelean, a anunţat că va depune,
în perioada următoare, un proiect de lege
care să restabilească statutul proprietății și
să restrângă cazurile pentru care excepția
exproprierii este permisă. „Cu siguranță, cazul
de la Oradea nu este singular din moment ce
legile au fost modiﬁcate, în ultimii ani, în așa
fel încât exproprierea să se poată face practic
pentru orice dorește o administrație locală”, a
precizat Dehelean, care consideră că legislația
privind exproprierea trebuie sa ﬁe cât mai strictă și explicită, pentru a nu lăsa nicio formă de
inﬂuență personală a decidenților să intre peste
dreptul de proprietate al ﬁecărui cetățean.
„Tocmai asta s-a întâmplat prin aducerea
deciziei la nivel de autorități locale în numele
așa-zisei „regenerare urbană“, pentru spații
verzi, parcări sau parteneriate private. Prin
aceste modiﬁcări dreptul de proprietate a ajuns
la discreția poftelor potentaților locali, baroni
sau nu, și al clientelei politice, îmbogățită în
ultimii treizeci de ani, care poate să invoce
oricând un parteneriat public-privat. Practic,
dreptul de proprietate este golit de componenta garanției constituționale și este abandonat
la bunul plac al șeﬁlor locali. De unde nu se
puteau face deloc exproprieri pentru proiecte
majore, parlamentarii au trecut procedura în
extrema cealaltă. Acum exproprierile se pot
face pentru orice proiect pe care primarul sau
șeful de județ le consideră importante, chiar
dacă nu sunt”, a mai declarat Silviu Dehelean,
deputat USR, membru al Comisiei Juridice și
unul dintre contestatarii la CCR ai acestei legi.
 I.M.

