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Inteligent, independent,
impertinent
urmare din pagina 1
... pe partea aialaltă. Când să-şi
trântească moţiunea pe masa Parlamentului, Opoziţia s-a trezit că
nu are destule voturi. Şi dacă te
gândeşti că Ludovic Orban se lăuda că „a depăşit planul”... Mai că
îţi vine să-i dai dreptate Vioricăi
Dăncilă, neserioşi şi fără alternative. Până la urmă, cu spijinul a patru pesedişti pârâţi, moţiunea tot a
fost depusă. Acum să vedem votul.
Că, aşa cum fotbalul e pe goluri,
moţiunea e pe voturi şi cozi de topor sunt destule în... popor. * Deşi
şi-a plătit, cu două apartamente
din Bucureşti, datoriile la care a
strâmbat din nas Europa, Rovana
Plumb a picat şi a doua oară la examenul pentru funcţia de comisar
european. N-a convins! C(i)olac
peste pupăză, s-a aflat că, după
declaraţia de avere, imobilele date
ca plată nu erau ale europarlamentarului PSD. Când intri în spirala
minciunii, nu-i deloc exclus să te
ia cu ameţeală. Mai ales dacă nu
ai ţinere de minte. * Iohannis şi-a
pus pe site-ul de campanie şi câteva imagini din tinereţe. Fiindcă
viitorul cam lasă de dorit, un candidat încearcă să ne vrăjească cu...
trecutul său. * Bomba săptămânii:
două fufe pesediste îşi povestesc,
la telefon, cum, în statul român,
se împart funcţii strategice, poziţii în care se gestionează milioane de euro, pe „ridicat fusta”.
Ţoapele astea, angajate şi ele prin
ministere, fiecare cu câte un salariu de 12.000 de lei pe lună, mor
de grija lui Teodorovici. Cel puţin
una din ele se teme rău de tot că ar
putea fi decuplată de la sursa lui
de... fericire. Că, vezi Doamne!,
Lordul circulă tot mai des cu o
blondă. Avem, vorba aia de toate,
numai asta ne mai lipsea! Statul e
un bordel, pe bani din privat. Adică, pe banii noştri. Noi plătim şi
alţii fu...ră! * Reglare de conturi
în lumea interlopă, cu arme de
foc, săbii şi topoare, în faţa Parlamentului, sub ferestrele SRI şi ale
Parchetului General. Din păcate,
ţintele adevărate au fost ratate de
beligeranţii absolut neştiutori în
politică. * Noua propunere a PSD
pentru postul de comisar european al Transporturilor, Dan Nica.
Cum s-a ivit iar o problemă, fiindcă nominalizarea României riscă
să strice balanţa de gen în Comisie, PSD a organizat un concurs
de miss şi aşa a ieşit mustăciosul
ăsta. Pe locul doi, rezervă, pentru
orice eventualitate, au pus-o şi pe
Daniela Ciot. Profesor universitar
la Cluj, Ciot a fost reclamată de
studenţi că nu prea vine pe la cursuri. Aşa ceva! S-a întors lumea
cu curu’n sus, mai nou studenţii
s-ar duce să înveţe, dar le chiulesc
profesorii?!* Mai mult decât atât,
dna Ciot e acuzată de plagiat. Dar,
spre meritul ei, n-a copiat oricum,

ci împreună cu profesorul Vasile
Puşcaş, negociatorul integrării, şi
nici de oriunde, ci din surse Oxford şi Cambridge. Hoţi, hoţi, da’
cu ştaif. Asta merită postul de
comisar! Cum, se vede, nici alţii
propuşi la Bruxelles nu-s uşă de
altar, Europei nu iar fi ruşine cu
ea. * Listele depuse de aspiranţii
prezidenţiabili, la Biroul Electoral Central, sunt pline de falsuri.
Funcţionarii BEC şi-au găsit prin
tabele propriile nume, asta în condiţiile în care, treaz fiind, nici unul
dintre ei nu semnase! Plus, într-un
alt caz, era acolo toată familia
unuia, cu vii şi cu morţii laolaltă. De ce ne-am mira? În ţara în
care, prin tradiţie, morţii votează,
fireşte, ei şi semnează! * Plumb,
Manda, Nica şi alţi cotizanţi la
campania PSD pentru europarlamentare riscă să nu îşi recupereze
contribuţiile de sute de mii de lei.
Dăncilă le-ar fi spus, sec, că, dacă
îşi vor banii înapoi, n-au decât să
dea partidul în judecată. De văzut!
Poate europarlamentarii socotesc
că oricum ies în câştig. Bună investiţie şi politica asta! Pe de altă
parte, ar fi chiar culmea să-i vezi
executându-şi propriul partid, sediul din Kiselef, la mijloace fixe,
şi pe Iliescu pe post de „patrimoniu imaterial al umanităţii”. Sau al
inumanităţii? * Aplicaţia de plăţi
Revolut îşi întreabă utilizatorii
dacă sunt membri ai PSD, consilieri în Teleorman sau ocupă funcţii publice în Guvern. Cică ar fi o
măsură solicitată de bănci, pentru
a preveni spălarea banilor. Cum
s-ar spune aceste trei situaţii au
devenit sinonime cu a fi corupt?!
* Pe fondul unor discuţii contradictorii, în plenul Consiliului
Judeţean Vrancea, preşedintele
Marian Oprişan le-a spus consilierilor liberali: „Vă bat de vă sună
apa’n cap, vă sună apa’n cap! Asta
pentru că m-aţi enervat. Aţi trezit
uriaşul care dormea”. Ce-ar fi ca
uriaşul să meargă să se culce în
altă parte, în Coreea de Nord sau
într-o tabără Al-Qaeda? Să doarmă până i-o suna apa’n cap. * În
ţara în care copiii sunt răpiţi când
vin de la şcoală, fiindcă ei nu au
autobuze, deputaţii şi-au comandat maşini 4X4. La ce le trebuie
oare, că doar premierul a anunţat
că a scos România „din noroaie”?
Ori, te pomeneşti că avem de-a
face cu o recunoaştere oficială, de
la nivel parlamentar, a falimentului tuturor politicilor privind
infractructura rutieră, câte or fi
fost, dacă au fost, de până acum?!
* Zvonul săptămânii: cică, noul
guvern, ăla de după ce pică Dăncilă, nu va fi format nici de PNL,
nici de USR, aşa cum se aşteaptă
unii. Că, vorba aia; „nu e pentru
cine să pregăteşte...”. E pentru
cine socoteşte! Şi s-ar părea că
Ponta a făcut bine socotelile. Ar

aduna, deci, Pro România, cu
ALDE, cu ce mai rămâne din PSD
şi, culmea!, i-ar da de o guvernare. Deci, d’aia se tot oferă Puie...
ăsta la putere?! Da, nu poate fără!
* În plus, dacă lui Dragnea îi iese
figura cu dizolvarea PSD, pe motiv că alegerea actualei conduceri
a fost cras nestatutară, Ponta chiar
va avea ce culege! Caz, probabil
unic în lume, Parlamentul României ar putea avea o majoritate
formată din senatori şi deputaţi
fără partid! * Dăncilă trebuie să
plece! Nu pentru ce a făcut sau nu
a făcut, ci pentru că şi-a pierdut
simţul ridicolului. Păi, nu e de neimaginat ca premierul României să
fie umilit de un primar, în faţa a
sute de oameni, şi el să tacă mâlc?!
S-a întâmplat la Ploieşti, unde, cu
ocazia deschiderii festive a anului
universitar, primarul liberal Adrian Dobre le-a cerut studenţilor de
la Petrol şi Gaze să se pregătească
foarte bine, atât de bine încât să
nu aibă probleme cu „gramatica
şi cu topica limbii române”. Aflată
în sală, Viorica Dăncilă a suportat
afrontul fără să clipească. Clar, ori
e atât de proastă încât nu s-a prins,
ori e atât de nesimţită că a înghiţito şi pe asta! * Cum declaraţia lui
Dobre numai una curtenitoare la
adresa înaltului oaspete nu a fost,
ne-am putea pune nişte semne de
întrebare şi în ceea ce-i priveşte pe
„domnii” de la PNL. De pildă Cătălin Iordache, consilier liberal la
Brăila, s-a apucat să-i facă „melteni” pe cei care nu văd cu ochi
buni plicul dat doctorilor. „Fără
plic, ajungeaţi să fiţi trataţi de
veterinari”, tună şi fulgeră alesul
PNL. Dincolo de faptul că omul
presupune din capul locului că toţi
medicii din România mai sunt în
ţară numai motivaţi de şpăgi, am
putea întreba, apropo de veterinari, dacă nu cumva e chiar aşa?!
* Minunea săptămânii; familia
Ciorbea s-a izbăvit de datorii. Victor Ciorbea şi soţia lui au achitat
zilele astea 100.000 de lei, o parte
din impozitele pe care le datorau
încă din 2008. Cei doi au beneficiat astfel de prevederile amnistiei
fiscale, fiind iertaţi de plata diferenţei de 270.000 de lei(!). Când te
gândeşti că noi stăm la cozi pentru
a plăti, conştiincioşi, taxe şi impozite pe puţinul pe care îl avem, nu
poţi să tragi altă concluzie decât
că suntem proşti şi că orice amnistie e pentru cine ştie! * Meleşcanu
e mereu acelaşi sau, cum s-a exprimat el însuşi într-una din zilele
trecute, e „mereu de partea echipei câştigătoare”. Uite aşa, prin
dinozauri ca el, oportunismul, arivismul, interesul şi trădarea fără
scrupule străbat istoria. De atâta
bine, nu mai ştie de ruşine! *
n Guşă şi căpuşă,
plus încă o mătuşă

SC DRINI PAN SRL

cu sediul în Beiuş, str. Pandurilor, nr. 4A, jud. Bihor,
identificată prin CUI 41706969,
J5/2298/2019
angajează
r 1 ambalator manual cod
COR 921201.
Selecția se face pe baza CVurilor depuse până la 11.10.2019.
Contact: 0787/46-09-07. (1616)
Titular S.C. ALFIM IMPEX
S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: „Construire
Spălătorie Auto”, propus a fi
amplasat în localitatea Oradea,
str. Matei Corvin nr. 15A, jud.
Bihor.
Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autorităţii competente pentru
protecţia mediului APM Bihor
Oradea, Bd. Dacia nr. 25A şi la
sediul S.C. Alfim Impex S.R.L.,
str. Cântareţului nr. 9, din data
de 7 octombrie, între orele 9.0014.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului, A.P.M. Bihor, Oradea, Bdul Dacia nr. 25/A, e-mail apm@
apmbh.ro în zilele de luni-vineri,
între orele 9.00-14.00.
(1617)
S.C. JVC ENERGY SOLAR
S.R.L. şi S.C. IMPERIAL SOLAR ENERGY S.R.L., cu sediul în Oradea, str. Prunilor nr. 2
anunţă publicul interesat asupra
declanşării etapei de încadrare
cf. HG 1076/2004 (actualizat)
privind procedura evaluării de
mediu pentru planuri şi programe, în vederea obţinerii avizului
de mediul pentru PUZ-Parcelare teren pentru locuinţe, com.
Paleu, sat Paleu, CF 58715,
cad. 58715 Paleu.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul APM
Bihor, Oradea, Bd Dacia nr.
25/A din data de 7 octombrie,
între orele 9.00-14.00. Publicul
interesat poate transmite în scris
comentarii şi sugestii, până în
data de 30 octombrie, la A.P.M.
Bihor, Oradea, B-dul Dacia nr.
25/A, e-mail office@apmbh.
anpm.ro în zilele de luni-vineri,
între orele 9.00-14.00.
(1618)

SC NEVRA
LOJISTIK SRL

cu sediul în Aleşd, str. Mihai
Viteazu, nr 7, jud. Bihor, identificată prin CUI 40264877,
J5/3039/2018
angajează
r 1 şofer autocamion/maşină de mare tonaj cod COR
83321.
Selecția se face pe baza CVurilor depuse până la 11.10.2019.
Contact: 0745/62-19-93. (1615)

Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă Oradea,

cu sediul în Oradea, str. Republicii nr. 37
organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante:
m în data de 29.10.2019 concurs pentru ocuparea unui post
vacant de şofer II la Serviciul
Achiziţii Publice, Contractare,
Aprovizionare şi transport
m în data de 06.11.2019 concurs pentru ocuparea a 2 posturi
vacante de muncitor necalificat
I la Serviciul Administrativ, Securitate şi Sănătate în muncă
m în data de 12.11.2019 concurs pentru ocuparea unui post
vacant de muncitor calificat IVinstalator la Serviciul Tehnic,
Aparatură medicală, PSI
Depunerea dosarelor: în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării.
Bibliografia şi actele solicitate
candidaţilor pentru dosarul de
înscriere se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet
www.spitaljudetean-oradea.ro.
Informaţii suplimentare se
pot obţine la Serviciul Resurse
Umane, str. Republicii nr. 37, et
III, cam. 37, tel. 0259-43.77.50
int. 111. (1608)

SC HILMI SEN
TRANSPORT SRL

cu sediul în Tileagd, str.
Mioriței, nr 32, jud. Bihor,
identificată prin CUI 40592165,
J5/586/2019
angajează
r 1 şofer autocamion/maşină
de mare tonaj cod COR 83321.
Selecția se face pe baza CV-urilor depuse până la 11.10.2019. Contact 0770/16-17-35.
(1613)

SC ALPECOM IMPEX
SRL

cu sediul în Oradea, str. Târnavelor, nr 2A, jud. Bihor, identificată prin CUI 10853404,
J5/779/1998
angajează
r 1 îngrijitor animale cod
COR 921201.
Selecția se face pe baza CVurilor depuse până la 11.10.2019.
Contact: 0722/24-01-13. (1614)

Întreruperi energie electrică
Perioada:
07.10.2019 – 11.10.2019
Anunțate cu 2 zile
1. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Aleșd - Punct de lucru
Marghita
10.10.2019, 15:00–20:00 L o c.:
Marghita (p): str. Tudor Vladimirescu, zona Viscuta, Ghenetea,
Izvoarele, Viișoara.

