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Fostul primar al Beiuşului, Adrian Domocoş, a mai scăpat de un dosar

Achitat deﬁnitiv

Consultare publică

Până la data de 21 august, toți cetățenii
interesați pot veni cu propuneri, sugestii și
opinii cu valoare de recomandare la proiectul de modiﬁcare și completare a HCL
nr. 207/26 martie 2015, privind aprobarea
Regulamentului Serviciului de Salubrizare a
Municipiului Oradea.

Curtea de Apel Oradea a
dispus achitări pe linie în
dosarul în care DNA Oradea
i-a trimis în judecată pe fostul primar al municipiului
Beiuş, Adrian Nicolae Domocoş, pe omul de afaceri Vasile
Lucuţ, , pe fostul şef al compartimentului urbanism din
Primaria Beiuş, Ioan Uşvat,
dar şi SC Unicarm SRL.

Curtea a menţinut practic
soluţia de achitare a Tribunalului Bihor, prima instanţă care
s-a pronunţat în acest dosar,
la sfârşitul anului trecut. Concret, Vasile Lucuţ a fost achitat
pentru dare de mită şi complicitate la spălare de bani, soluţiile ﬁind dispuse în temeiul art.
16 alin. 1 lit. a) din Codul de
procedura penală – „fapta nu
exista”. În ceea ce-l priveşte pe
fostul primar Adrian Domocoş, acesta a fost achitat pentru
toate cele opt acuzaţii de conﬂict de interese constatându-se
dezincriminarea. De asemenea, Domocoş a fost achitat şi
pentru luare de mită, spălare
de bani şi abuz în serviciu, magistraţii stabilind ﬁe că fapta
nu există ﬁe că fapta nu este
prevăzută de legea penală. Un
al treilea inculpat trimis în judecată de DNA Oradea, fostul
şef al compartimentului urbanism din Primaria Beiuş, Ioan
Uşvat, a fost la rândul său achitat pentru abuz în serviciu.
Domocoş şi patronul Unicarm au fost trimişi în judecată
în 2015. Conform rechizitoriului, în perioada 14.10.2010
26.04.2012,
inculpatul
Domocoș Adrian Nicolae, în

Fostul edil a fost achitat pentru toate cele opt acuzaţii din dosar
calitate de primar, a pretins și a primarul și Ușvat Ioan, în ca- nu exista acordul de mediu și
primit suma totală de 59.000 lei litate de șef al Compartimen- acordul proprietarilor vecini
de la Lucuț și societatea comer- tului de urbanism din cadrul afectați, cauzând o vătămare a
cială SC Unicarm SRL, pentru Primăriei Municipiului Beiuș, intereselor legale unei persoaca, prin încălcarea atribuțiilor deși cunoșteau faptul că soci- ne ﬁzice și obținând un avantaj
de serviciu, să elibereze în etatea comercială SC Unicarm pentru societatea comercială.
mod ilegal o autorizație de SRL nu deținea autorizație de În plus, arată anchetatorii, în
construire, având ca obiect construire pentru magazinul luna noiembrie 2010, Domocoş
construirea unui magazin uni- situat în municipiul Beiuș, prin a acceptat ca pe o suprafață
versal în municipiul Beiuș, să nerespectarea atribuțiilor de de 470 mp din domeniul puconfere un regim preferențial serviciu, nu au luat măsurile blic al municipiului Beiuș să
în soluționarea cererilor ul- necesare pentru sistarea lu- ﬁe construită o parcare neceterioare și să susțină inte- crărilor și intrarea în legalitate
sară funcționării magazinului
resele societății comerciale decât după ce Primăria Beiuș
aparținând societății Unicarm,
sus-menționate. Pentru a di- a fost somată în acest sens de
simula adevărata provenienţă către Inspectoratul Teritori- fără să ﬁ fost încheiat vreun
a banilor, Domocoş a încheiat al în Construcții Bihor. După contract de concesiune sau încontracte de sponsorizare între această somație, la data de chiriere și fără plată, cauzând
Unicarm şi Asociaţia „Fortu- 12 noiembrie 2010, inculpații un prejudiciu bugetului local
na” Beiuş, al cărui preşedinte au emis ilegal autorizația de al municipiului Beiuș, în cuaneste şi în prezent Domocoş. construire având ca obiect tum de 84.600 lei.
 Alina UNGUR
Tot potrivit rechizitoriului, construirea imobilului, deși

Agenda politică

Cseke Attila, din nou candidat

Preşedintele UDMR Bihor,
senatorul Cseke Attila, şi-a
lansat joi, 6 august, candidatura la funcţia de primar al
municipiului Oradea. La preşedinţia Consiliului Judeţean,
UDMR îl propune pe Szabo
Jozsef, în prezent administratorul public al judeţului.

„Campania
candidatului
Cseke Attila şi a UDMR-ului
nu se va îndrepta împotriva cuiva, împotriva altui candidat, nu
vom ataca alt candidat şi, desigur, ne dorim ca şi alţii să nu ne
atace decât cu proiecte şi idei.
Vom prezenta, în schimb, o serie de proiecte şi idei care credem noi că sunt necesare pentru
următorul mandat şi nu numai,
pentru dezvoltarea municipiului
Oradea. Va ﬁ o campanie de primar”, a anunţat joi Cseke Attila, în cadrul unei conferinţe de
presă organizată în Parcul 1 Decembrie. El a precizat că nu va
ﬁgura pe lista pentru Consiliul
Local Oradea, însă va deschide
lista UDMR pentru Consiliul
Judeţean Bihor. „Pachetul de

proiecte şi idei pe care le vom
propune sunt spre binele oraşului şi ele considerăm noi că trebuie implementate. După data
alegerilor, evident aceste proiecte sunt puse la dispoziţia tuturor celor care vor să le implementeze. Sigur, ne-am dori să le
punem noi în practică, dar vor ﬁ
puse la dispoziţia tuturor”, a declarat Cseke Attila. Candidatul
UDMR la fotoliul de primar al
Oradiei a menţionat că sloganul
campaniei sale este „Echilibru
sănătos”. Cseke a anunţat că, începând de azi, 7 august, şi până
în ziua alegerilor, va lansa, în
ﬁecare zi, alături de echipa sa,
câte un proiect (50 în total), pe
şapte domenii. Proiectele vor ﬁ
lansate online pe pagina sa de
Facebook şi a UDMR. Săptămânal, va avea loc o conferinţă de
presă pe ﬁecare domeniu. Cseke
a âinut să precizeze că mai multe proiecte lansate în campania
sa din 2012, considerate atunci
îndrăzneţe, au fost preluate şi
implementate sau sunt în curs
de implementare de către municipalitate. Mai exact, el s-a refe-

rit la: proiectul de construire a
campusului universitar, aﬂat în
prezent în licitaţie, în valoare
de 32 de milioane de lei, fără
TVA; vitalizarea Cetăţii Oradea
cu ateliere, săli de expoziţii şi
târguri; un palat al sporturilor
multifuncţional, care este acum
în curs de execuţie, în valoare
de aproape 28 milioane de euro
etc. De asemenea, el propunea,
în 2012, ca Oradea să ﬁe un centru regional turistic, fapt evident
astăzi, iar reabilitarea clădirilor
arhitectonice, inclusiv a celor în
proprietate privată, a beneﬁciat
de legea la care Cseke a contribuit prin vot şi amendamente. El
a mai propus extinderea sistemului de plăţi online care funcţiona la primărie pentru taxe şi
impozite şi pentru plata facilităţilor la utilităţi. Nu în cele din
urmă, el a propus, în 2012, amenajarea centrului civic cu un sistem de pasaje supra şi subterane,
astăzi acest proiect asemănător
urmează să ﬁe implementat cu
fonduri europene. „Toate au fost
proiecte corecte, considerate îndrăzneţe pentru anul 2012, dar

Regulamentul serviciului de
salubrizare a municipiului Oradea

iată că, după opt ani, multe dintre ele ori sunt în implementare
ori au fost deja realizate. Noi ne
bucurăm de acest lucru. Ele au
fost propuse pentru dezvoltarea
oraşului, nu pentru altceva şi
dorim ca şi în această precampanie şi campanie electorală să
propunem la fel proiecte care,
deşi îndrăzneţe, se vor dovedi ca
absolut necesare pentru oraş”, a
aﬁrmat Cseke.
Candidatul la Primăria Oradea a prezentat şi primii 11 candidaţi pentru funcţiile de consilieri municipali. Cu excepţia
unuia, care este propus de Biserica Romano-Catolică – Derzsi
Akos, toţi ceilalţi sunt propuşi
de UDMR şi fac parte din generaţia de mijloc, cu vârste până
la 50 de ani. Dintre consilierii
locali actuali pe listă se regăseşte doar Peto Dalma. „Ne dorim
să obţinem un rezultat mai bun
decât acum patru ani”, a conchis
Cseke Attila.
 R.C.

Toate detaliile privind consultarea publică se
găsesc pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea – www.oradea.ro, la secțiunea din stânga
paginii web – Informații de interes public –
Dezbateri publice. Transmiterea propunerilor,
sugestiilor și opiniilor se poate face: prin email
pe adresa primarie@oradea.ro; prin fax la nr.
0259/440.746; prin poștă pe adresa Primăriei
Municipiului Oradea, Piața Unirii nr. 1 sau se
pot depune la Centrul de relații cu publicul –
Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii nr.
1.
Materialele transmise vor purta mențiunea:
„Recomandare privind Modiﬁcarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 207 din
26 martie 2015 privind aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului
Oradea”. 

Vineri, 14 august

Ședință extraordinară
a Consiliului Local

În conformitate cu prevederile art. 133 alin.
(2) lit. a) şi art. 134 alin. (3) lit. b) și ale art. 196
alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului
Oradea, care va avea loc în data de 14 august
2020, ora 14.00, în Sala Mare de şedinţe a
Primăriei municipiului Oradea.
Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Oradea, şi este
publicată pe site-ul oﬁcial al instituţiei www.
oradea.ro, potrivit dispoziţiilor art. 135 alin.
(4) și alin. (5) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Anunţul Societăţii Române
de Epidemiologie

Epidemia a intrat
în scădere

urmare din pagina 1
Dacă numărul bazal ar ﬁ, teoretic, 15, o persoană pozitivă infectează alte 15.
Acest număr arată, de fapt, rata de transmisibilitate. Un număr care trece de 1 ne arată o
epidemie în creştere, iar sub 1 arată o epidemie
cu tendinţe de scădere.
„Cu cât va scădea mai mult sub 1, cu atât va
ﬁ mai bine, şi eu sper ca oamenii să ﬁe conştienţi de responsabilitatea pe care o au faţă
de ei şi faţă de cei din jur. În mod logic dacă
transmisibilitatea scade, şi numărul de infectaţi
noi va scădea, pe cale de consecinţă şi numărul de infectaţi noi va scădea, şi numărul de
forme grave de boală va scădea, şi cazurile din
terapie vor scădea, şi decesele vor scădea. Este
vorba despre oferta pe care i-o faci virusului.
Dacă nu respecţi măsurile faci o ofertă mare
şi el va infecta mulţi oameni, iar dacă respecţi
măsurile îi faci o ofertă mică şi el va infecta
mai puţini oameni”, a spus Emilian Popovici,
vicepreşedintele Societăţii Române de Epidemiologie.
Evoluţia acestui număr în luna august va
depinde enorm de cât de responsabili vom
ﬁ. Dacă vom respecta cu stricteţe regulile de
igienă, portul măştii şi distanţarea socială
acest număr ar putea ﬁ şi mai mic, scenariu
de dorit, spune epidemiologul, mai ales că din
toamnă lucrurile s-ar putea complica, pentru că
epidemia de Covid se va suprapune peste cea
de gripă.
 Mediafax

