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Ediţia a patra a Galei Responsabilităţii Sociale

Au premiat implicarea
în comunitate
Fundația Comunitară Oradea a organizat joi, 8 decembrie, Gala Responsabilității
Sociale Corporative, ediția
a IV-a, un eveniment unic
de premiere a companiilor din județul Bihor care
desfășoară activități de responsabilitate socială corporativă.

Evenimentul găzduit de Hotel Ramada are menirea de a
mulţumi, în numele comunităţii, companiilor care s-au
implicat în activităţi de responsabilitate socială, de a da
exemple de bună practică şi de
a arăta tuturor că doar împreună putem reuşi.
Premiile acordate au fost: la
categoria IMM - premiul pentru cel mai promițător new-entry în aplicarea de politici de
Responsabilitate Socială Corporativă (RSC) - Madrugada;
premiul pentru cea mai activă
companie în domeniul RSC –
Ared; premiul pentru cel mai
bun program de RSC – Decitex
RO cu programul „Susținerea
tinerilor proveniți din centrele
de plasament”; premiul pentru
cel mai implicat manager în
activităţi de RSC – Vlad Sarca
de la EGV Trust. La categoria Companii Mari - premiul
pentru implicarea angajaților
în acțiuni de RSC – Celestica
România; premiul pentru cea
mai activă companie în domeniul RSC – Celestica România;
premiul pentru cel mai bun
program de RSC – Holcim România cu programul „Atelierele Holcim”; premiul pentru cel
mai implicat manager în activităţi de RSC – Alina Cristea,
Holcim România.
Secțiunea cea mai dinami-

Acțiunea a fost organizată de Asociaţia Caritas Catolica Oradea
În cadrul evenimentului s-au adunat peste 100 de mii de lei
că din cadrul evenimentului a
fost prezentarea celor șase proiecte selectate la ediția a IV-a a
programului Bursa Talentelor.
„Participanții la Gala CSR
au ales să susțină ﬁnanciar și
logistic implementarea lor, arătând încă odată că facem parte
dintr-o comunitate generoasă
și implicată activ în creșterea
propriului nivel educațional și
cultural”, a spus Claudia Abrudan, director executiv Fundația
Comunitară Oradea.
Potrivit acesteia, în total, în
cadrul evenimentului s-a adunat suma de 105.160 lei. „Pe
lângă această sumă, s-au mai
realizat donații în natură constând în servicii și materiale
necesare implementării proiectelor”, a mai spus Claudia
Abrudan. Proiecte și sumele cu
care au fost ﬁnanțate sunt: „3D
for future” – club de programare pentru tineri, proiect inițiat
de Paul Dulău și Bianca Drinc,
elevi ai Colegiului Teodor Neș

din Salonta: 9.400 lei; „Antrenăm vocea tinerilor” – program de formare pentru actuala generație de reprezentanți ai
elevilor din Bihor, inițiat de Titus Maghiar (Colegiul Național
Mihai Eminescu) și Kristof
Korosi (Liceul Ady Endre):
17.060 lei; Festivalul județean
de teatru „Actori pentru o zi”
Tinca – un eveniment dedicat
întregii comunități bihorene
şi inițiat de eleva Elena Vidican, membră a trupei de teatru
TincArt din Tinca: 13.000 lei;
„Puși pe treabă” – cunoaşterea
meseriilor şi promovarea locurilor de muncă între tinerii
bihoreni, prin interviuri scrise
și ﬁlmate cu angajatori din Bihor. Proiectul a fost inițiat de
către Adriana Știube și Narcisa Dărăban, elevi ai secției de
jurnalism a liceului Onisifor
Ghibu: 12.400 lei; „Semnele
cerului” - crearea unor cercuri
de etnograﬁe și folclor la nivelul unor unități școlare din

Oradea, sub formă de șezători,
proiect inițiat de Andreea Mălan de la Colegiul Național
Mihai Eminescu: 14.850 lei;
„Pianul speranței” - concerte
de pian în tot judeţul în afara
sălilor de concert, în special în
orfelinate, spitale, cămine de
bătrâni și închisoare, susținute
de elevi cu talent musical. Proiectul a fost inițiat de Mihnea
Chișbora și Dominic Chivari
de la Liceul de Arte: 26.350
lei; Roxana Luncan și Marc
Lorincz, doi tineri dansatori
talentați care vor să cucerească
locul I la cel mai mare concurs
internaţional de dans sportiv
– GOC (German Open Championship): 7.600 lei; Fondul
Științescu este un program de
ﬁnanțare dezvoltat de Fundația
Comunitară Oradea în parteneriat cu Romanian American
Foundation cu scopul de a stimula pasiunea tinerilor pentru
științe: 4.500 lei.
 R.C.

Cetăţenii din Irak şi Maroc erau solicitanţi de azil în România

Grup de imigranţi oprit la frontieră
Poliţiştii de frontieră arădeni au depistat şapte cetăţeni irakieni, solicitanţi de
azil în România, care au încercat să iasă ilegal din ţară,
ascunşi într-un spaţiu special
amenajat într-un automarfar, fără încărcătură. Şi poliţiştii de frontieră bihoreni au
depistat trei cetăţeni irakieni
şi un marocan care au încercat să treacă ilegal frontiera
româno-ungară pe jos.

Ieri dimineaţă în jurul orei
03.00, la P.T.F Nădlac II-Csanadpalota s-a prezentat la ieşirea din ţară cetăţeanul bulgar
Yulian N., în vârstă de 35 de
ani, conducând un automarfar marca Iveco, înmatriculat în Bulgaria. El era însoţit

de un conaţional Virzhniya
K., în vârstă de 32 de ani. La
controlul amănunţit efectuat
asupra mijlocului de transport, poliţiştii de frontieră au
descoperit, în partea din faţă
a compartimentului marfă, un
spaţiu special amenajat în spatele unui perete dublu. Astfel,
după înlăturarea peretelui fals
au fost descoperite ascunse
şapte persoane - patru bărbaţi,
o femeie şi doi minori.
În urma veriﬁcărilor efectuate, s-a stabilit că cei în cauză
sunt cetăţeni irakieni, solicitanţi de azil în România, cu
vârste cuprinse între 8 şi 34
ani. În cadrul primelor cercetări, persoanele au declarat că
doreau să ajungă într-un stat
din spaţiul Schengen şi au re-

curs la această metodă deoarece nu posedau documente de
călătorie pentru trecerea frontierei. Poliţiştii de frontieră au
întocmit cetăţenilor irakieni
acte de urmărire penală sub
aspectul săvârşirii infracţiunii
de tentativă de trecere ilegală a
frontierei de stat, iar celor doi
cetăţeni bulgari pentru traﬁc
de migranţi, urmând ca la ﬁnalizarea cercetărilor să ﬁe luate
măsurile legale ce se impun.
Cu o zi înainte, sâmbătă, 10
decembrie, în jurul orei 16.00,
o patrulă formată din poliţişti
de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Borş,
judeţul Bihor, pe timpul executării unei misiuni speciﬁce,
a observat, la aproximativ 100
de metri faţă de linia de fronti-

eră, patru persoane, două femei
şi doi bărbaţi care se deplasau
pe jos, pe câmp spre Ungaria.
Persoanele în cauză, care nu își
justiﬁcau prezenţa în zonă, au
fost conduse la sediul sectorului pentru cercetări. Astfel, s-a
stabilit că cei în cauză sunt trei
cetăţeni irakieni şi un marocan, cu vârste cuprinse între 21
şi 50 de ani, solicitanţi ai unei
forme de protecţie pe teritoriul
României, care au declarat că
intenţionau să ajungă în Germania.
Poliţiştii de frontieră au întocmit în cauze acte de urmărire penală pentru săvârşirea
infracţiunii de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de
stat, urmând ca la ﬁnalizarea
cercetărilor să ﬁe dispuse măsurile legale care se impun. 

Caracterul executoriu
al facturilor de utilități
publice. Legislație
Săptămâna
care a trecut,
timid pe canalele
de media a fost
difuzată o ştire
care viza modiﬁcările legislative în
materia desfăşurării activităţilor
asociaţiilor de
proprietari, modiﬁcare legislativă care este
una de substanţă şi vizează mai precis caracterul de titlu executoriu al facturilor privind
utilităţile publice.
În cadrul prezentului articol vom aborda
din punct de vedere juridic această modiﬁcare
legislativă, cu prezentarea actului normativ şi a
eventualelor consecinţe ale acestei modiﬁcări.
Asftel, prin Legea 225 din 2016 publicată în cadrul Monitorului Oﬁcial al României cu numărul 942 din 23 noiembrie 2016, a fost introdus
un aliniat nou la articolul 42 din Legea 51 din
2006 privind serviciile comunitare de utilităţi
publice. Conform acestui nou aliniat, 6 indice
1, factura emisă pentru serviciile de utilităţi
publice constituie titlu executoriu. Aşadar,
de la momentul intrării în vigoare a acestor
modiﬁcări legislative, factura emisă pentru
serviciul de utilitate publică poate să ﬁe pusă în
executare silită prin intermediul unui executor
judecătoresc, fără a ﬁ necesar vreun litigiu în
faţa instanţelor de judecată. În măsura în care,
persoane ﬁzică ori juridică vizată de executarea
silită, are vreo obiecţiune în ceea ce priveşte
conţinutul facturii ori corectitudinea calculelor,
poate să se apere prin formularea unei contestaţii la executarea silită declanşată, moment în
care toate argumentele acestuia vor ﬁ analizate
de către o instanţă de judecată. După cum bine
este ştiut, pănâ la momentul acestei modiﬁcări
legislative, pentru facturile de utilităţi publice,
trebuia declanşat un litigiu, în vederea obţinerii
titlului executoriu, după care odată ce hotărârea
judecătorească rămânea deﬁnitivă, trebuia să
se apeleze la serviciile unui executor judecătoresc în vederea recuperării debitului restant.
Prin intermediul inserării aliniatului 6 indice
1 în Legea 51 din 2006, mai precis conferirea
caracterului executoriu unei facturi care are ca
şi obiect serviciile de utilităţi publice, s-a dorit
comprimarea procedurii anterior menţionate.
Trebuie să evidenţiem însă, actul normativ
nu este unul strălucit în ceea ce priveşte tehnica
de redactare a acestuia (fapt care nu prea a fost
evidenţiat pe canalele de media), întrucît are un
conţinut contradictoriu.
Mai precis, deşi avem prevăzut în mod
expres caracterul de titlu executoriu al unei
facturi care vizează utilităţile publice, actul
normativ mai menţionează în cadrul aliniatului
11, faptul că sumele, inclusiv penalităţile, neachitate în termen de 45 de zile de la primirea
facturii, acordă dreptul operatorului să întrerupă furnizarea serviciului cu un preaviz de 5
zile lucrătoare şi să recupereze sumele restante
în instanţă.
 Av. Cristian CURPAȘ

