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Lapte şi biscuiţi rămaşi nedistribuiţi

Redistribuirea produselor
destinate elevilor
La nivelul județului Bihor
a fost convocată comisia de
inventariere cantitativă și
calitativă a produselor din
Programul pentru Școli a
României, rămase nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de
învățământ preuniversitar.

Consiliul Județean Bihor a
solicitat, printr-o adresă, în
data de 30 iulie, intervenția
Instituției Prefectului privind
convocarea comisiei pentru inventarierea produselor distribuite elevilor prin Programul
pentru Școli a României. Prin
ordin al Prefectului, în perioada 4-6 august, comisia din
care fac parte reprezentanții
Instituției Prefectului Bihor, CJ Bihor, Inspectoratului Școlar al Județului Bihor,
Direcției de Sănătate Publică
Bihor, Direcției de Finanțe
Publice Bihor, Oﬁciului pentru Protecția Consumatorului
Bihor, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor Bihor, Direcției
Agricole Bihor, Oﬁciului Fitosanitar Bihor a ﬁnalizat
procedura de inventariere a
stocurilor de la patru furnizori
în cadrul Programului pentru
școli în anul 2019/2020 (Der-

pan, Dorbob, Arlinea și Lactate Bios). Au fost inventariate
125.154 porții de lapte UHT,
respectiv 151.355 pachete de
biscuiți. Conform articolului I
din OUG 121 din 22 iulie 2020,
„disponibilul de produse contractate și nedistribuite se poate redistribui către organizații
umanitare, unități sanitare, de
asistență socială, de îngrijire
și asistență medico-socială sau
în favoarea beneﬁciarilor Legii
nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modiﬁcările și completările ulterioare, în
baza unei metodologii stabilite
prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
care se elaborează în termen
de maximum 30 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”.
Consiliul Județean a transmis
o solicitare către Guvernul
României cerând intervenția
acestuia pentru a face demersuri la Ministerul Agriculturii
și Dezvoltării Rurale în vederea elaborării și adoptării prin
hotărâre de guvern cu maximă
urgență a metodologiei prevăzute în OUG 121, fără de care
procedura de redistribuire a
produselor rămâne blocată la
nivelul inventarierii stocuri-

Parteneriat pentru
centura Marghita
Reprezentanții Agenției
de Dezvoltare Durabilă din
cadrul Consiliului Județean
Bihor, Primăriei Municipiului Marghita, Primăriei comunei Abrămuț și Primăriei
comunei Tăuteu au semnat,
joi, Acordul de Parteneriat
pentru realizarea studiului
de fezabilitate al viitoarei
centuri ocolitoare.

Obiectul Acordului de Parteneriat îl reprezintă realizarea
în comun a documentației tehnico-economice a Studiului
de Fezabilitate pentru demararea obiectivului de investiții
„Varianta ocolitoare Marghita
– Tăuteu – Abrămuț”. „Valoarea contractului este 135.000
lei ( plus TVA), iar Agenția
de Dezvoltare Durabilă din
cadrul Consiliului Județean
Bihor va asigura ﬁnanțarea.
Săptămâna viitoare va începe
procedura de achiziție”, a precizat Vitályos Barna, directorul ADD Bihor. Câștigătorul
ofertei va avea la dispoziție
două luni pentru a ﬁnaliza
SF-ul necesar demarării proiectului de infrastructură.
Documentația va propune
trei variante de construcție a
șoselei ocolitoare, ce vor ﬁ supuse dezbaterilor. „Astăzi, nu
avem variante, și tot traﬁcul

este direcționat prin municipiul Marghita. Se pierde timp,
se creează disconfort pentru
locuitori, dar și pentru șoferi.
Traﬁcul greu trebuie scos din
centrul municipiului Marghita, dar și din localitățile din
proximitate, și direcționat
spre o șosea ocolitoare. Pentru a înainta cu acest proiect
a fost nevoie de acordul de
parteneriat pentru că această
problemă afectează în egală
măsură și comunele Abrămuț
și Tăuteu”, a declarat Pocsaly
Zoltán, primarul municipiului Marghita. În urmă cu doi
ani, Consiliul Județean Bihor
a ﬁnanțat Studiul de Fezabilitate pentru construcția șoselei
ocolitoare a Municipiului
Salonta.
„Redirecționarea
traﬁcului în afara orașului înseamnă confort și siguranță.
Totodată, această investiție va
deschide oportunități și pentru investitori, care vor avea
acces rapid spre viitoarea autostradă. Este un proiect de
anvergură și ne vom asigura
să încheiem parteneriate cu
reprezentanții autorităților locale pentru a reuși ﬁnalizarea
proiectelor de infrastructură”, a adăugat administratorul public al Județului, Szabó
József. 

lor. În cadrul adresei înaintate
a fost speciﬁcat inclusiv faptul că, în data de 15 august,
va expira 23% din stocul de
lapte UHT, respectiv 35% din
stocul de biscuiți. Adoptarea
metodologiei este urgentă și
din cauza faptului că pentru
a putea redistribui produsele din programul „Lapte și
Corn”, administrația publică
județeană trebuie, ulterior hotărârii de guvern, să adopte un
proiect de hotărâre. „Prin acesta se va aproba procesul verbal
de inventariere a produselor
contractate. Consiliul Județean
adoptă toate măsurile necesare în vederea modiﬁcării
clauzelor contractuale pentru
asigurarea posibilității redistribuirii produselor. Ordonanța

de Urgență prevede un termen
de 30 de zile pentru elaborarea metodologiei. Or, în aceste
condiții, din cauza întârzierilor
legislative, furnizorii vor rămâne cu stocuri pe inventar, cu
produse, din care o bună parte
își vor pierde termenul de valabilitate, pentru că la ora actuală nu avem posibilitatea legală
de a le redistribui”, transmite
președintele Pásztor Sándor.
OUG 121/22.07.2020 prevede o serie de condiții pentru
redistribuirea produselor, stabilind ca la data redistribuirii
produsele să nu aibă termenul
de valabilitate depășit.
 R.C.

Un bihorean decedat, alte 52 de noi
îmbolnăviri de sâmbătă până duminică

Creşte numărul bihorenilor
infectaţi cu Covid-19

Conform Grupului de Comunicare Strategică, de sâmbătă până duminică, au fost
depistaţi 52 de noi bolnavi în
Bihor, după ce, de vineri până
sâmbătă, au fost înregistrate
alte 48 de cazuri noi. De asemenea, încă un bihorean a decedat.

Pe teritoriul României au
fost conﬁrmate, până ieri,
61.768 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 30.119 pacienți au fost
declarați vindecați și 6.371 de
pacienți asimptomatici au fost
externați la 10 zile după depistare. În urma testelor efectuate
la nivel național, față de ultima
raportare, au fost înregistrate
1.145 de cazuri noi de persoane
infectate cu SARS – CoV - 2,
acestea ﬁind cazuri care nu au
mai avut anterior un test pozitiv. În intervalul 08.08.2020
(10.00) – 09.08.2020 (10.00) au
fost înregistrate 41 de decese
(30 bărbați și 11 femei), ale unor
pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele
din Arad, Argeș, Bacău, Bihor,
Brăila, Buzău, Caraș-Severin,
Cluj, Dâmbovița, Dolj, Galați,
Gorj, Hunedoara, Ialomița,

Maramureș, Mureș, Neamț,
Prahova, Sălaj, Vaslui, Vrancea
și Municipiul București. Dintre
acestea, 4 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă
40-49 ani, 5 decese la categoria
de vârstă 50-59 ani, 12 decese la categoria de vârstă 60-69
ani, 11 decese la categoria de
vârstă 70-79 ani și 9 decese la
categoria de peste 80 de ani. 36
dintre decesele înregistrate sunt
ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 4 pacienți
decedați nu au prezentat
comorbitidăți, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate până în prezent comorbidități.
În unitățile sanitare de proﬁl,
numărul total de persoane internate cu Covid-19 este de 7.640.
Dintre acestea, 458 sunt internate la ATI. La nivel național,
au fost prelucrate 1.378.727 de
teste. Pe teritoriul României,
6.636 de persoane conﬁrmate
cu infecție cu noul coronavirus
sunt în izolare la domiciliu, iar
5.272 de persoane se aﬂă în izolare instituționalizată. De asemenea, 20.463 de persoane se
aﬂă în carantină la domiciliu, iar
în carantină instituționalizată se
aﬂă 168 de persoane. 

Agenda politică

„Apucături de mic
jupân de provincie”

Preşedintele PSD Bihor, Ioan Mang, îl
atacă pe primarul Ilie Bolojan, susţinând
că acesta „are apucături de mic jupân de
provincie” şi că „urmărește un singur țel:
puterea personală absolută”, dorind să
conducă atât judeţul cât şi Primăria Oradea
„printr-un interpus docil”. Reacţia vine
după ce Bolojan a anunţat că va candida la
şeﬁa CJ Bihor.
„Consiliul Județean Bihor nu trebuie să ﬁe o
anexă a Primăriei Oradea și nici subordonată
grupului de interese din PNL, așa cum vor
peneliștii”, a fost reacţia preşedintelui PSD
Bihor, Ioan Mang. Potrivit lui Mang, rolul Consiliului Judeţean este să sprijine toate administraţiile locale din Bihor, nu doar Oradea. „În
plus, județul nostru are de administrat aproape
900 de km de drumuri, numeroase instituții
de cultură (pentru care Primăria Oradea nu dă
niciun leu), școli, întregul sistem de protecție
a copiilor și adulților, colectarea deșeurilor
și are în subordine multe alte instituții. Dacă
tot vorbește de mediocritatea stângii, îi aduc
aminte lui Ilie Bolojan că Dreapta și PNL au
mai condus județul Bihor și cam degeaba. În
aceea perioadă, domnia sa a fost primar, iar
Radu Țîrle și Popa Cornel au fost președinți. Și
așa „bine” au colaborat între ei peneliștii, încât,
la ﬁnal, nu au avut nicio realizare notabilă împreună”, susţine Ioan Mang. Liderul PSD Bihor
s-a referit şi la acuzaţiile aduse de Bolojan
cu privire la eşecul gestionării Aeroportului:
„De un an de zile, Ilie Bolojan și PNL Bihor
au conducerea acestei regii, prin Consiliul de
Administrație pe care și l-au dorit. Câte curse
externe au adus la Oradea? Zero! Nu au fost
în stare de nimic, nici măcar să demareze concursul pentru ocuparea postului de director. Și
atunci ei vorbesc despre dezvoltare și curse externe? Cât tupeu!”. Potrivit lui Mang, în ultimii
4 ani, CJ Bihor a modernizat terminalul vechi
şi a construit un terminal nou. „Nu trebuie să
uităm că, sub actuala conducere a Consiliului
Județean, în anii 2017 și 2018, Aeroportul din
Oradea a avut una dintre cele mai spectaculoase creșteri a numărului de pasageri nu doar din
România, dar și din Europa.
Consiliul Județean nu putea face însă un
lucru la Aeroportul din Oradea: nu avea voie
să plătească biletele de avion ale călătorilor.
Ne interzicea atât legislația românească, cât și
Comisia Europeană, transportul aerian având
caracter comercial și nu public. Acum însă, în
noua conjunctură economică, de criză mondială, Uniunea Europeană a devenit mai permisivă și anul acesta Consiliul Județean Bihor va
putea subvenționa biletele de avion.
Pentru corecta informare a bihorenilor încă
un lucru mai trebuie spus vizavi de problema aeroportului: cursele internaționale de la
Oradea nu s-au oprit din cauza Consiliului
Județean Bihor sau a conducerii acestuia! S-au
oprit pentru că așa au vrut companiile aeriene.
Cursele nu au mai fost rentabile din punct de
vedere ﬁnanciar! Iar aici, o mare parte din vină
o are și Primăria Oradea, care de 12 ani îi ține
pe orădeni cu salariile cele mai mici din țară.
Când tu, ca primărie, te lauzi cu parcuri industriale unde orădenii câștigă salariul minim pe
economie, te mai miri că aceștia nu cumpără
suﬁciente bilete de avion astfel încât să merite
pentru companii să opereze de pe acest aeroport? Acesta e adevărul pe care Ilie Bolojan
uită să îl spună!”, a mai aﬁrmat Ioan Mang.
Liderul social-democar consideră că „PNL
și Ilie Bolojan nu vor o conducere unitară a
județului. De fapt, ei vor o conducere unică. Și
o gândire unică. Ca pe vremea comuniștilor!
Ca un adevărat politruc, Ilie Bolojan vrea să
ﬁe prim-secretar al județului. Și ca un adevărat
lider comunist, el ar lăsa scaunul de primar
moștenire partidului său unic. Desigur, spre
„binele” orădenilor, care ar ﬁ scutiți de problema alegerilor”.
 I.M.

