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Inﬁrmierele, îngrijitoarele şi brancardierii de la Spitalul Județean

Au câștigat procesul pentru
tichetele de vacanță
Cei 40 angajați ai Spitalului
Clinic Județean de Urgență
Bihor care au dat Spitalul
în judecată pentru că nu au
primit tichete de vacanță au
câștigat în prima fază procesul. Reprezentanții unității
medicale spun că vor face
apel întrucât, conform legii,
tichetele se dau doar dacă
sunt fonduri suﬁciente.

Săptămâna trecută, mai
exact pe 4 august, Tribunalul
Bihor a admis cererea formulată de 40 de angajați ai
Spitalului Județean, personal
auxiliar (inﬁrmiere, îngrijitoare şi brancardieri) care au solicitat să primească tichete de
vacanță.
Tribunalul „obligă pârâtul
Spitalul Clinic Județean de
Urgență Oradea la plata către
reclamanți a contravalorii tichetelor de vacanță aferente
anilor 2018 și 2019 în cuantum
de câte 1.450 de lei pentru ﬁecare an, sume ce vor ﬁ actualizate cu indicele de inﬂație
precum și dobânda legală începând cu data scadenței și
până la plata efectivă. Obligă
pârâtul să plătească în favoarea
reclamanților suma de 4.000
de lei cu titlul de cheltuieli de
judecată. Admite cererea de
chemare în garanție formulată
de Spitalul Clinic Județean de
Urgență Oradea în contradictoriu cu Ministerul Sănătății
și Direcția de Sănătate Publică Bihor. Obligă chemații în
garanție, Ministerul Sănătății

și Direcția de Sănătate Publică Bihor să aloce pârâtului
fondurile necesare achitării
către reclamanți a drepturilor
cuprinse în prezenta hotărâre.
Obligă chemații în garanție,
Ministerul Sănătății și Direcția
de Sănătate Publică Bihor să
achite pârâtului, Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, suma de 4.000 de lei cu
titlul de cheltuieli de judecată.
Numai cu drept de apel în 10
zile de la comunicare, care se
va depune la Tribunalul Bihor”, se aﬁrmă în sentința dată
pe 4 august.
Prins cu foarte multă treabă,
managerul Gheorghe Carp, cel
care se ocupă de managementul spitalelor în perioada pandemiei de Covid, a spus că va
face apel.
„Avem foarte mult de muncă
în această perioadă cu 50 de
infectați de Covid-19 pe zi, dar
în acest caz vom face apel. În
Lege scrie că aceste tichete se
dau doar dacă sunt fonduri suﬁciente iar acum chiar nu este
un moment potrivit pentru așa
ceva”, a spus Gheorghe Carp,
pentru Crișana.

Problemă veche

Situația tichetelor de vacanță
de la Spitalul Județean nu este
unică în țară. Spitalul de Urgenţă pentru Copii „Sfânta
Maria” şi Spitalul de Pneumoftiziologie Iaşi, Spitalul Municipal Rădăuți, Spitalul Județean
din Craiova, Spitalul Judeţean

Etapa a VII-a

Se reia acţiunea
de dezinsecție
Primăria Oradea anunță locuitorii că în perioada
10 – 12 august se execută prin tratament la sol lucrarea de dezinsecție în zonele publice, spații verzi, cursurile de apă, scuaruri, aliniamente stradale și zonele
verzi din cvartalele de locuit.
De asemenea, se vor efectua și tratamente ﬁtosanitare la arbori și arbuști din parcuri, scuaruri, aliniamente
stradale și zonele verzi din cvartalele de locuit de pe raza
Municipiului Oradea.
Produsele ce urmează a ﬁ folosite pentru activitatea de
dezinsecție sunt Exit 100 EC – insecticid special conceput pentru combaterea țânțarilor adulți și Dimilimn 25
WP – produs insecticid special conceput pentru combaterea țânțarilor aﬂați în stadiul de larvă. Produsele sunt
avizate de Ministerul Sănătății – Comisia Națională a
Produselor Biocide, fac parte din grupele Xi și Xn de toxicitate și se regăsesc în Registrul Național al Produselor
Biocide avizate pentru proﬁlaxia sanitar umană.
Pentru activitatea de tratamente ﬁtosanitare se vor
folosi Kaiso Sorbie, Mospilan 20 SG, Topsin 70 WDG,
Trend 90 – produse speciﬁce omologate de Ministerul
Agriculturii.
Totodată, Primăria Oradea recomandă populației să
evite contactul insecticidului cu ochii.
În caz de timp nefavorabil, lucrarea se va amâna pentru o perioadă imediat următoare. 

Avocatul Crișanei
Opinia ICCJ

Prescripția aplicării
contravențiilor în materi
construcțiilor realizate fără
autorizație
În şedinţa din 20
iulie 2020 Înalta
Curte de Casaţie
şi Justiţie, reunită
legal în Completul
competent să judece
recursul în interesul
legii, a admis cererea
formulată de către
procurorul general
al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie.

din Braşov, sunt doar câteva
din unitățile medicale în care
au existat, în ultimul an, conﬂicte cauzate de neacordarea
tichetelor de vacanță. În unele cazuri s-a ajuns la proces,
Spitalul din Rădăuți a câștigat
chiar un proces, obligând conducerea să achite contravaloarea tichetelor. În alte cazuri,
oameni au protestat în stradă.
Conform Legii 165 din 10
iulie 2018 privind acordarea
biletelor de valoare „angajatorii pot ﬁ: instituţiile publice centrale şi locale, aşa cum
sunt deﬁnite la art. 2 pct. 30
din Legea nr. 500/2002 privind
ﬁnanţele publice, cu modiﬁcările şi completările ulterioare,
şi la art. 2 pct. 39 din Legea
nr. 273/2006 privind ﬁnanţele
publice locale, cu modiﬁcările
şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de ﬁnanţare
şi de subordonare, inclusiv cele
ﬁnanţate integral din venituri
proprii”, iar la art. 4 se subli-

niază „Biletele de valoare se
acordă în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în
bugetul de stat sau, după caz,
în bugetele locale, pentru unităţile din domeniul bugetar, şi
în limitele sumelor prevăzute
cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli
aprobat, pentru celelalte categorii de angajatori”. În aceeași
Lege, la capitolul 10, se aﬁrmă:
„Angajatorii, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este
constituit un sindicat, cu reprezentanţii salariaţilor, stabilesc
de comun acord categoriile de
bilete de valoare care se acordă
angajaţilor, frecvenţa acordării
acestora, precum şi valoarea
lor, acolo unde este cazul, unitatea emitentă şi modalitatea
de acordare, pe suport hârtie
şi/sau pe suport electronic”.
 Vasilică ICHIM

Începând cu luna august

Contribuția la creșă, și online
Direcția de Asistență Socială Oradea aduce la cunoștința
părinților ai căror copii frecventează sau urmează să frecventeze creșele orădene faptul că,
începând cu luna august, plata
contribuției de întreținere la
creșă poate ﬁ efectuată și online.
Dacă până în luna iulie, părinții
achitau contribuția la sediul ﬁecărei creșe, în vederea asigurării măsurilor dispuse de legislația pe sănătate publică și pentru siguranța
copiilor, conducerea DAS Oradea
a regândit tot sistemul de plată.
Astfel, începând cu luna august
2020, părinții au posibilitatea să
aleagă între mai multe modalități
de efectuare a plății după cum
urmează: la casieria din Centrul
de Relații cu Publicul din cadrul
Primăriei Municipiului Oradea,
la ghișeele 5 - 7 sau 21 – 27; prin
unitățile Direcției de Poștă, conform programului ﬁecărei unități;

prin unitățile CEC Bank; online,
prin secțiunea de Ghișeul Online
de pe site-ul Primăriei Oradea,
respectiv www.oradea.ro. „Acest
demers derivă din grija pe care o
purtăm față de copiii din creșele
noastre, cel mai important lucru pentru noi ﬁind sănătatea și
siguranța lor, iar pentru a evita
pe cât posibil contactul direct al
părinților cu educatorii și coordonatoarele din creșe, care sunt alături
de copiii dumneavoastră în ﬁecare
zi, am hotărât ca plata contribuției
pentru creșă să se desfășoare în
condiții de siguranță”, anunță directorul executiv al DAS Oradea,
Arina Moș.
De precizat că data scadentă a plății contribuției părinților
la creșă este data de 20 a ﬁecărei
luni. Informații suplimentare se
pot obține de pe site-ul Direcției
de Asistență Socială Oradea sau al
Primăriei Oradea. 

Pe cale de consecinţă a dispus: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 13 alin. (2)
din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată
cu modiﬁcări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modiﬁcările şi completările
ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 31,
coroborate cu cele ale art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, termenul
de prescripție a răspunderii contravenționale
pentru contravențiile prevăzute de art. 26
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, republicată, constând în executarea, fără autorizație
de construire, a unei construcții ce cuprinde
toate elementele structurale necesare pentru
a ﬁ considerată terminată la data constatării
contravenției, curge de la data terminării în
fapt a construcției”.
Această decizie va face obiectul prezentului articol, ﬁindcă soluţia pronunţată de către
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este una
extrem de importantă, afectând soarta juridică
a proceselor verbal de constatare şi sancţionare
a contravenţiilor dresate de către organele de
poliţie locală, în materia lucrărilor de construcţii realizate fără autorizaţie.
După cum bine cunosc cititorii noştrii, majoritatea lucrărilor care au ca şi obiect construcţiile se pot realiza doar dacă sunt emise autorizaţii de contrucţie de către autorităţile locale, iar
efectuarea de lucrări fără deţinerea unor astfel
de autorizaţii duce la aplicarea de sancţiuni
contravenţionale în cuantum însemnat.
De altfel, conform articolului 26 aliniatul 1
litera a Legea 50/1991 – „Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite
în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să ﬁe
considerate infracţiuni: executarea sau desﬁinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie a
lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor
menţionate la lit. b), c), e) şi g), de către investitor şi executant”.
Cu toate acestea, chiar dacă textul legal este
cât se poate de clar, în practică se pune problema momentul de la care se naşte răspunderea
contravenientului şi momentul de la care începe să curgă prescripţia aplicării sancţiunii.
Instanţa supremă a stabilit în mod obligatoriu
faptul că momentul de la care începe să curgă
termenul pentru aplicarea sancţiunii contravenţionale, mai precis cel de 6 luni reglementat de
articolul 13 aliniatul 1 OG 2/2001, este identic
cu data de la care a fost terminată construcţia
în fapt.
Aşadar, dacă procesul verbal de constatare
şi sancţionare a contravenţiilor nu este întocmit în termen de 6 luni de la data la care a fost
ﬁnalizată construcţia, intervine prescripţia
aplicării sancţiunii contravenţionale.
 Avocat Florian Cristian CURPAȘ

