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Un an complicat, dar fără probleme majore în judeţ

Beiuș. Consiliul Local a decis:

Bilanţ la Prefectură
Prefectul Claudiu Pop a
prezentat, ieri, un bilanţ al
activităţii din acest an desfăşurată de instituţia pe care o
conduce. Potrivit acestuia, a
fost un an „nu uşor”, dar în
care a crescut calitatea serviciilor oferite cetăţenilor.
„Anul 2016 a fost un an nu
uşor, însă am reuşit să facem
lucrurile să se mişte înspre
bine în judeţul Bihor. Avem
şi lacune, zone unde lucrurile
nu merg tocmai bine, dar încercăm să ﬁm cât se poate de
activi, să luăm măsuri. Mi-aş
dori ca lucrurile să se întâmple mai repede, mai bine, mai
profesionist”, a declarat, ieri,
prefectul de Bihor, Claudiu
Pop. El a menţionat că, la alegerile parlamentare din 11 decembrie, nu au fost înregistrate
incidente. „Buletinele de vot
au fost tipărite în termen, iar
zilele acestea colegii mei ﬁnalizează toate plăţile. Suma totală pentru organizarea alegerilor în judeţul Bihor a fost de
3.283.000 lei, din care 97.228
lei pentru tipărirea şi ambalarea buletinelor de vot, iar
2.454.780 lei au fost cheltuieli
de personal”, a declarat Claudiu Pop. În ceea ce priveşte audienţele, în perioada ianuariedecembrie 2016, au fost 253,
în scădere faţă de anul trecut.
Cu această ocazie au fost sesizate probleme legate de fondul
funciar, probleme personale,
probleme sociale, retrocedări
etc. De asemenea, la Telefonul
Prefectului s-au înregistrat 148
de sesizări în acest an, faţă de
247 anul trecut.
Pe de altă parte, prefectul
Claudiu Pop a anunţat că, potrivit site-ului LikeAlyzer,

care efectuează sondaje online
gratuite, pagina de Facebook
a Instituţiei Prefectului Bihor
se situează pe locul 11 între
instituţiile publice din România, iar la nivel de instituţii ale
prefectului se situează pe locul
1. Tot în anul 2016, reprezentantul Guvernului în teritoriu a
contabilizat ca realizări pentru
judeţul Bihor: pasajul peste calea ferată în zona Metro (14,59
milioane lei fără TVA), pasajul
suprateran peste drumul de
centură al municipiului Oradea
în zona străzii Ciheiului (26,95
milioane lei), pasajul suprateran peste drumul de centură al
municipiului Oradea în zona
străzii Nojoridului (31,76 milioane lei). De asemenea, Claudiu Pop a remarcat că lucrările
la DN 76 se apropie de ﬁnal,
drumul ﬁind circulabil.

Proces câştigat cu
primarul din Paleu

Un alt aspect al activităţii
desfăşurate de instituţia Prefectului Bihor în acest an este
cel legat de controlul de legalitate al documentelor emise
de autorităţile locale. Prefectul
Claudiu Pop a menţionat că
după constituirea noilor consilii locale în luna iunie 2016
activitatea acestora s-a desfăşurat fără probleme deosebite,
toate trimiţând pentru controlul de legalitate hotărârile pe
care le-au emis. În ceea ce-i
priveşte pe primari, Pop susţine că „în activitatea acestora
nu au fost semnalate deﬁcienţe administrative”. Excepţia a
fost reprezentată de primarul
comunei Paleu, Somogyi Ludovic. În 6 septembrie, prefectul a emis un ordin prin
care s-a constatat încetarea de

drept a mandatului primarului
Somogyi Ludovic, pe motiv
că acesta nu avea dreptul să
ocupe nicio funcţie publică
pentru că fusese condamnat
penal pentru fals în acte publice comis în mandatul precedent. Prefectura a luat această
decizie bazată pe aplicarea
prevederilor legale, dar şi ţinându-se cont de decizia Curţii Constituţionale nr. 536/2016
şi în Decizia Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie nr 18/2015.
„Ordinul a fost atacat de primar la instanţa de contencios administrativ - Tribunalul
Bihor, care încă de la primul
termen de judecată a soluţionat
dosarul. Astfel, în data de 29
noiembrie, Tribunalul Bihor a
respins acţiunea intentată de
Somogyi Ludovic”, a anunţat prefectul Potrivit acestuia,
însă, deşi Legea administraţiei
publice locale prevede faptul
că în cazul încetării mandatelor aleşilor locali hotărârea judecătorească este deﬁnitivă şi
irevocabilă, aceasta a fost dată
cu drept de recurs. Din acest
motiv, Instituţia Prefectului a
solicitat instanţei îndreptarea

Revelionul pensionarilor
va avea loc

Printre punctele de pe ordinea de zi a
ședinței extraordinare a Consiliului Local
Beiuș s-a aﬂat și „Proiectul de hotărâre
privind aprobarea organizării evenimentului „Revelionul pensionarilor” la data de 31
decembrie 2016, la cantina Colegiului Tehnic
„Ioan Ciordaș” Beiuș”.

erorii, dar cererea a fost respinsă. „Urmează ca, în cazul
în care se va declara recurs la
Curtea de Apel Oradea, să solicităm acesteia să constate că
acesta este inadmisibil şi să-l
respingă ca atare. După ﬁnalizarea procesului, postul de
primar ﬁind vacant, este la latitudinea Guvernului României
să organizeze alegeri parţiale
de primar în comuna Paleu”, a
mai declarat Claudiu Pop.
Reamintim că Somogyi Ludovic a fost condamnat pentru
falsiﬁcarea unor acte funciare
în baza cărora doi orădeni, între care şi preotul Vasile Bicăzan, au devenit proprietari pe
terenuri din intravilanul comunei la care nu aveau dreptul. El
a primit un an şi două luni de
închisoare cu suspendarea executării pedepsei şi un termen
de încercare de 3 ani şi 2 luni,
perioadă în care i-au fost interzise anumite drepturi, între
care şi cel de a ocupa o funcţie
ori de a exercita o profesie sau
de a desfăşura o activitate de
natura celei de care s-a folosit
pentru săvârşirea infracţiunii.
 Ioana MATEAŞ

Butonul de panică și cursul de prim ajutor de la Era, cap de listă

An bun pentru Ambulanța Bihor
Anul 2016 a fost unul
bun pentru Serviciul de
Ambulanță Județean (SAJ)
Bihor. Cel puțin așa susține
managerul Gheorghe Pintea,
care a explicat că, deși ar mai
ﬁ nevoie de câteva autospeciale, foarte multe dintre lucrurile lăsate neterminate de
fosta conducere au fost puse
în ordine.
Listă importantă de realizări
prezentată de managerul SAJ
Bihor într-o conferință de presă de sfârșit de an.
„Cea mai importantă realizare a acestui an a fost butonul de panică pentru aplicarea
codului roșu. Chiar ieri (n.r.
- marți, 20 decembrie) a avut
loc o simulare pe un accident
la Celestica și în 10-15 minute
au fost prezente toate echipajele, în jur de 280 de persoane.

Acest buton ne va ajuta foarte
mult dacă vom avea un incident de proporții în următorii
ani.
O altă realizare notabilă
este cursul de prim ajutor de
la Era, unde au participat în
jur de 1.300-1.400 de oameni.
Am primit solicitări și am fost
rugați de multe persoane să organizăm astfel de cursuri măcar de două ori pe an. Foarte
important este și faptul că am
recepționat, în sfârșit, clădirea
în care se aﬂă sediul principal
al ambulanței, care fusese terminată în 2013, dar lucrările
nu fuseseră recepționate până
anul acesta”, a explicat Gheorghe Pintea, care a mai spus că
a reușit să facă acte și să aducă
la normalitate și substația de la
Aleșd.
„Substația Ștei a fost alimentată cu gaz până anul aces-

ta prin Spitalul din localitate.
De anul acesta substația va ﬁ
alimentată separat, așa că vom
plăti exact cât vom consuma.
În plus, s-au făcut amenajări
pe substații, tot personalul are
dulap de schimb și am rezolvat
și problemele legate de spațiile
de depozitare a deșeurilor bi-

ologice. Toate substațiile au
acum astfel de spații, avizate
de DSP Bihor. Tichetele de
masă au fost mărite la maximul admis, 15 lei, pentru că
eu cred că acești oameni chiar
merită aceste lucruri”, a mai
spus Gheorghe Pintea.
 Vasilică ICHIM

Primarul Petru Mlendea-Căluș a precizat că
inițiativa a fost a organizațiilor de pensionari
din municipiul Beiuș și a precizat că de la
bugetul local va ﬁ alocată suma de 30 de mii
de lei. Ținând cont de capacitatea cantinei și
a Clubului Colegiului Tehnic „Ioan Ciordaș”,
la Revelionul pensionarilor vor putea lua parte
circa patru sute de persoane, participanții
având de achitat numai un sfert din valoarea
meniului, care este de o sută de lei.
Pentru că unii dintre consilierii locali au propus drept criteriu de selecție a participanților
la Revelionul pensionarilor „primul venit,
primul servit”, fără să țină cont de tenta socială
pe care o astfel de activitate, organizată din
bani publici, ar trebui să o aibă și pentru că
nu s-a stabilit cum vor aﬂa la timp pensionarii
beiușeni despre această inițiativă, consilierul
Dan Ispas a propus reguli clare de mediatizare
a acestui eveniment.
Ispas a cerut ca evenimentul să ﬁe adus la
cunoștința tuturor beiușenilor prin lipirea de
anunțuri în punctele circulate ale urbei, cum ar
ﬁ piața agro-alimentară, pe panourile de aﬁșaj
și la instituții precum școlile, Spitalul municipal sau Edilul, acesta considerând că numai
așa li se vor da șanse egale tuturor doritorilor
să se înscrie la Revelionul pensionarilor și să
beneﬁcieze de această inițiativă ﬁnanțată 75%
din bani publici.
Totodată, consilierul pesedist a solicitat
primarului Petru Mlendea-Căluș ca, în numele
administrației locale, să-i invite la această
acțiune festivă pe toți cetățenii de onoare ai
urbei care sunt pensionari. Cu amendamentele consilierului municipal Dan
Ispas, proiectul de
hotărâre referitor la
organizarea Revelionului pensionarilor
a fost aprobat în
unanimitate.
 D.H.

Preţul plătit de populaţie
rămâne acelaşi

Creşte preţul
gigacaloriei

Consiliul Local Oradea a aprobat în
şedinţa de marţi, 20 decembrie, majorarea
preţului local al energiei termice, începând
cu data de 1 ianuarie 2017.
De anul viitor, preţul energiei termice în
Oradea va ajunge de la 297,31 lei/gcal la 303,04
lei/gcal (inclusiv TVA), însă preţul de facturare
la populaţie va ﬁ menţinut la nivelul actual, de
240 lei/gcal, prin majorarea subvenţiei acordate
de la bugetul local. „Preţul local de facturare
a energiei termice furnizate populaţiei prin
sistemul centralizat rămâne la nivelul de 240
lei/gcal (inclusiv TVA), stabilit în anul 2013,
prin creşterea subvenţiei unitare acordate de
la bugetul local de la 57,31 lei/gcal la 63,04 lei/
gcal”, se menţionează într-un comunicat de
presă al Primăriei Oradea.

