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Marţi, 4 februarie 2020

Avertizări hidrologice în bazinul Crișuri

Cod portocaliu de inundaţii
„Având în vedere situația hidrometeorologică din ultimele 24 de
ore, în intervalul 3 februarie, ora
14.00 – 5 februarie, ora 12.00, se
instalează cod galben de inundații
pentru râurile Crişul Repede – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu, Crişul Negru – bazin superior şi afluenţii aferenţi sectorului

amonte Staţiei Hidrologice (SH)
Tinca, Crişul Alb – bazin superior
amonte SH Gurahonţ (judeţele Cluj,
Sălaj, Bihor, Arad şi Hunedoara)”,
se menționează în comunicat.
În intervalul 3 februarie, ora
14.00 – 5 februarie, ora 6.00, hidrologii au emis o avertizare de
cod portocaliu de inundații pentru
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Astfel, prin intervenția factorului subiectiv (omul), se urmărește
construirea unui anumit gen de
politică economică, în funcție de
obiectivele prezente și viitoare.
Componenta obiectivă a mecanismului economic constă în mijloacele la care recurge omul spre
a cuceri natura, prin crearea cadrului legislativ necesar derulării
acestui mecanism fără restricții,
respectiv să creeze condiții prin
care economia să fie capabilă să
dezvolte alte mecanisme autoreglatoare, pentru a depăși „penele”
ivite în cale, în funcție de filosofia
socială și politică a vremii (perioadei), de contextul istorico-social, de iscusința cu care omul știe
să aleagă și să discearnă, să stabilească rolul fiecărei componente
în cadrul angrenajului. Obiectivul
mecanismului economic trebuie
să fie subordonat, fără excepție,
satisfacerii nevoilor umane, exprimat în creșterea economică,
ocuparea cât mai eficientă a forței
de muncă, reducerea inflației,
stabilirea prețurilor etc. Instrumentele prin care se poate ajunge
la scopul propus și dorit pot fi:
prețul, dobânda, emisiunea monetară, creditul, investițiile, consumul, lichiditatea, impozitele etc.,
astfel ca, prin îmbinarea acestora
într-un anumit mod, să se ajungă
la echilibrarea cererii globale cu
oferta globală, la creșterea consumului, la ocuparea forței de
muncă, la stabilitatea prețurilor
etc. Spre exemplu, lupta împotriva șomajului se poate duce prin
admiterea unui anumit grad de
inflație, prin reducerea ratei dobânzii și ieftinirea creditului, prin
încurajarea investițiilor publice,
prin stimularea consumului etc.
Dacă obiectivul este reducerea inflației se poate recurge
la creșterea ratei dobânzii, la
creșterea fiscalității, la înghețarea
salariilor, la controlul strict al
emisiunii monetare, la încurajarea ofertei etc. Tipologia și filosofia mecanismului economic se înscrie pe o gamă destul de variată.
Astfel, una este cea a filosofiei „ultraliberale”, care constă în faptul
că statul nu are rolul decât al unui
„paznic de noapte”, însărcinat cu
stabilirea cadrului juridic-administrativ și cu înlăturarea a tot
ce deranjează libera concurență,
dând economei posibilitatea să se
autoregleze. O altă filosofie este
cea a economiei de cazarmă, în
care statul devine omniprezent și

sufocant și în care libera inițiativă
este înăbușită, totul planificându-se. În realitate, niciuna dintre aceste două filosofii nu poate
funcționa în stare pură, în funcție
de conjunctură și de obiective
recurgându-se la piață sau plan
într-o măsură mai mică sau mai
mare. Nu poate fi lăsat totul sau
aproape totul pe seama principiilor pieței libere, unde acționează
cererea și oferta, între care există
în permanență un raport tensionat, pe terenul unei concurențe
neîngrădite, desfășurată între
parteneri mai mult sau mai puțin
egali, căci piața reglează în mod
spontan raportul cerere-ofertă și
posteriori, astfel că această reglare vine prea târziu, adică după ce
oferta a depășit cu mult cererea și
marfa nu poate fi vândută în totalitate sau în timp util pentru a se
recupera costurile de producție și
obținerea profitului scontat, sau
invers, oferta nu acoperă cererea. De aceea, statul este chemat
să reglementeze, să promoveze și
să supravegheze piața, să ia măsuri de depășire a unor asemenea
situații (dar fără excese), prin
înlăturarea oricărei bariere ivită
în calea derulării mecanismelor
pieței, după principii consacrate
binelui individual și public, având
sarcina de a crea el însuși contextul în care să se manifeste ca un
agent economic supus acelorași
legi ale concurenței, pentru a
asigura un maximum de justiție
socială și pentru a crea climatul
social necesar, prin redistribuirea
veniturilor.
Având în vedere că mecanismele economice sunt concepute pentru a se derula în cadrul național,
statul are obligația de a-și proteja
economia, dar și de a-și proiecta
pista pe care să se miște cel mai
avantajos posibil în cadrul economiei mondiale, adoptând politici
protecționiste sau liber-schimbiste, în funcție de conjunctură și de
obiectivele urmărite. În concluzie,
piața rămâne principalul regulator
și barometru al economiei, apelându-se moderat la stat, numai
atunci și acolo unde este necesar,
în funcție de obiectivele micro
și macroeconomice și pentru a
înrâuri evoluția vieii economice într-un sens pozitiv și ferit de
consecințele fluctuațiilor ciclice.
n

râurile Crișul Negru – bazin superior amonte confluență cu râul Valea
Roșie (judeţul Bihor).
Potrivit documentului, la ora
16.00, în Dispeceratul ABA Crișuri,
se înregistrau următoarele depășiri
de cote: în localitatea Pietroasa,
pe valea Galbena, cota de atenție
era depășită cu 35 de cm, pe valea
Boga se atingea cota de atenție iar
pe Crișul Pietros era depășită cota
de inundații cu 10 cm. În județul
Bihor se mai înregistrează depășiri
ale cotelor de atenție pe valea Iadei
și pe valea Fîntîna Galbenă.
„În perioada noiembrie-decembrie, formațiile de lucru din cadrul instituției au intervenit pentru
decolmatarea Crișului Pietros în
localitățile Cociuba Mică și Gurani, arondate comunei Pietroasa.
Fără aceste decolmatări situația
hidrologică de pe Crișul Pietros, ar
fi ridicat cu siguranță probleme de
inundații.
Chiar dacă ultimele date indică o
stagnare a nivelului și a debitului,
pe tot intervalul avertizării hidrologice, echipele ABA Crișuri sunt
pregătite să intervină cu utilaje,
baraje sau saci, dacă situația o va
impune”, anunță Dorel Dume, directorul ABA Crișuri. n
CONVOCATOR
Consiliul de administraţie al
TRICOTEXTIL S.C.M. din
Oradea, Str. M. Kogălniceanu,
Nr. 36-38, convoacă în data de
19.02.2020, ora 10.00, la sediul
societăţii, Adunarea Generală
Ordinară, cu următoarea

Anunţ public

GRAFITEC S.R.L.,
cu sediul în Oradea, jud. Bihor, anunţă intenţia de depunere
a documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru
desfăşurarea activităţii de
:
l Comerţ cu ridicata al produselor chimice cod CAEN 4675;
l Transport rutier de mărfuri
cod CAEN 4941;
l Depozitări cod CAEN 5210
pe amplasamentul din localitatea Sântion, nr. 13A, jud. Bihor.
Eventualele sugestii sau observaţii se vor depune în scris la
Agenţia pentru Protecţia Mediu-

ordine de zi:

lui Bihor, B-dul Dacia, nr. 25/A,

1. Raportul Consiliului de Administraţie privind activitatea
economică desfăşurată în anul
2019;
2. Aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi şi repartizarea profitului pe
anul 2019;
3. Raportul privind realizarea
bugetului de venituri şi cheltuieli
şi a criteriilor de performanţă la
contractul de administrare pe
anul 2019;
4. Raportul cenzorului la bilanţul contabil pe anul 2019; alegerea cenzorului;
5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020
şi stabilirea criteriilor de performanţă la contractul de administrare pe anul 2020;
6. Adoptarea hotărârii referitoare la Regulamentul de ordine
interioară, la clauzele generale
privind raporturile de muncă şi
sistemul de salarizare pe anul
2020 şi aprobarea remuneraţiei
administratorilor şi a cenzorului;
7. Excluderea membrilor cooperatori plecaţi.

Oradea, în termen de 15 zile de

În cazul în care cvorumul nu
este constituit, Adunarea Generală Ordinară se convoacă pentru
data de 19.02.2020, ora 12.00, la
sediul societăţii.
(61)

Administrația Bazinală de Apă Crișuri a transmis ieri, printr-un
comunicat de presă, că, în urma precipitaţiilor abundente căzute în
ultima perioadă, se instalează cod galben de inundații pentru râurile Crişul Repede și Crișul Negru.

CONSILIUL
DE ADMINISTRAŢIE

la apariţia anunţului.

(63)

Întreruperi energie electrică
Perioada:
06.02.2020 – 07.02.2020
Anunțate cu 2 zile
1. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Oradea - Punct de lucru Oradea
06-07.02.2020
12:00-18:00
Loc. Oradea cu străzile: Matei
Corvin (p), Fabricilor (p).
06-07.02.2020
09:00-17:00
Loc. Oradea cu străzile: Aleea
Emanuil Gojdu (p), Spiru Haret
(p), Independenței (p), Piața 1
Decembrie (p).
2. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Oradea - Punct de lucru Rural
06.02.2020 09:00-17:00 Loc.
Bicăcel (p), Chioag (p), Almașu
Mic (p), Leș (p), Cheriu.
07.02.2020 09:00-17:00 Loc.
Chioag (p), Almașu Mic (p), Leș
(p), Cheresig.

Cabinet Individual Practician
în Insolvenţă Rusu Constantin
organizează
LICITAŢIE PUBLICĂ
CU STRIGARE
Pentru valorificarea bunurilor următoarelor falite:
S.C. THOMAS PROTECT S.R.L.bunuri mobile cu specific de tipărire;
S.C. AGROCONSTRUCT GHEORGHE S.R.L.- mijloace fixe, Casă de
locuit şi teren aferent, situată în sat Bobohalma, jud. Mureş;
S.C. GIADANA TRADING S.R.L:
- teren intravilan 6.800 mp şi construcţie
(suprafaţă construită 223 mp. suprafaţa
construită desfăşurată 549 mp), situate
în comuna Dorolt, sat Petea nr. 260/A.,
SATU-MARE;
S.C. FIZIOGAF S.R.L. – bunuri
mobile de natură utilaje din domeniul
aparaturii medicale (fizioterapie);
S.C. LINEA CAROL S.R.L. – imobil situat în Oradea, str. Cuza Vodă, nr.
32, ap. 7 (suprafaţa construită 29mp);
S.C. BEMET S.R.L. - teren extravilan, 23.695 mp, situat în mun. Oșorhei,
FN, CF nr. 56266/Oșorhei nr. topo 458,
CF nr. 56269/Oșorhei nr. topo 457 și CF
nr. 56277/Oșorhei, nr. cad. 1773;
S.C. DISTRY TRANS S.R.L. - Autoutilitară Ford Transit 2002, Încărcător
frontal Hanomag 50E, anterior 1990;
S.C. SPEED CARIER SOLUTION
S.R.L.-D - cap tractor Mercedes Benz
2006 , 2 remorci Krone 2006;
S.C. PARTERAL EXIM S.R.L.: teren intravilan în suprafaţă de 8.600 mp
situat în Oradea, str. Ogorului FN (lângă
CET 2);
Societate Cooperativa de Consum
Consumcoop Diosig – construcţie şi
teren aferent parţial în indiviziune., în
suprafaţă de 266 mp, proprietate înscrisă în CF 7160 şi CF 7150 /Diosig, şi
350 mp teren în indiviziunea înscris în
CF cu nr. 7150/Diosig situată în comuna
Diosig, str. Livezilor, nr. 146, jud. Bihor
- construcţie şi teren aferent, CF nr. 771/
Vaida şi CF cu nr. 848/Vaida, situată în
localitatea Vaida nr. 213, comuna Roşiori, jud. Bihor;
S.C. MOTOR STAR S.R.L.- – teren
intravilan (11.509 mp), Oradea, Calea
Aradului, nr 127A;
S.C. MEGAWAT S.R.L. - utilaje pt.
termopane;
SOCIETATEA
COMERCIALĂ
DE COMERŢ RENO S.R.L.- stoc de
marfă (confecţii damă), bunuri mobile
(maşini şi utilaje pentru confecţii);
S.C. DACIA SAMIR S.R.L. – construcţie şi teren aferent, comuna Borş,
DN E60, jud. Bihor, înscrise în CF NDF
220/A, Borş, cu nr. cadastral 434;
S.C. AMENAJĂRI TERITORIALE ŞI EXPLOATĂRI RESURSE
FORUM S.R.L.– materiale schelărie,
generator curent, post trafo;
S.C. OCCIDENT MARKET S.R.L.
– buncăr dozare alimentare, ponton, spălător nisip, bandă dozare, rezervor combustibil, generator curent.
Licitaţia va avea loc în fiecare zi de
luni ora 10.00, în Oradea, str. Aleea
Sulfinei, nr. 8, bl. G1, sc. B, ap. 22, parter, Bihor.
Relaţii la tel.: 0741/50/46/29, orele
8.00 – 14.00.
(60)

