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Prima zi de plată a impozitelor şi taxelor locale

Agenda politică

Cozi la ghişee

Plângeri la DNA
şi la CEDO

Orădenii s-au înghesuit
ieri să-şi plătească taxele şi
impozitele datorate la bugetul local, în prima zi de la
redeschiderea ghişeelor din
Primăria Oradea. În jurul
orei 14.00, peste 1.500 de orădeni îşi plătiseră deja dările
la bugetul local.
Începând de ieri dimineaţă,
s-a reluat încasarea impozitelor şi taxelor locale. Cei mai
conştiincioşi dintre contribuabili s-au prezentat încă de
la primele ore la ghişeele din
cadrul Centrului de relaţii cu
publicul situat la parterul Primăriei Oradea pentru a scăpa
cât mai repede de datoriile pe
care le au la bugetul local. Cozi
de zeci de persoane erau la fiecare dintre ghişee, astfel încât,
la ora 14.00, 1.546 de persoane
plătiseră deja taxele şi impozitele locale. Municipalitatea
orădeană le reaminteşte contribuabililor, persoane fizice şi
juridice, că îşi pot achita dările
atât la ghişeele din cadrul Centrului de relații cu publicul,
cât şi prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de
Plată Online cu Cardul Bancar
(www.ghiseul.ro), prin unităţile Direcţiei de Poştă, precum
şi prin unităţile CEC, conform
programului fiecărei unităţi.
„Primăria municipiului Oradea a pornit de azi, 16 ianuarie

Avocatul eurodeputatului Laszlo Tokes,
Kincses Elod, a anunţat că Asociaţia CNMT
- EMNT Egyesület şi Partidul Popular
Maghiar din Transilvania a depus la DNA
Bucureşti o plângere împotriva conducerilor ARACIS şi Universității de Medicină și
Farmacie din Tg. Mureş. De asemenea, el
a precizat că petiţia lui Laszlo Tokes împotriva României cu privire la arborarea
steagului secuiesc pe clădirea biroului său
parlamentar se află pe rolul Curţii Europene
a Drepturilor Omului de la Strasbourg.

Peste 1.500 de orădeni îşi achitaseră dările până ieri la ora 14.00
2017, sistemul de plată online,
prin card bancar, a impozitelor şi taxelor locale precum şi
a amenzilor contravenţionale.
Serviciul de plată online este
accesibil pe site-ul primăriei www.oradea.ro - la secţiunea
„Plăţi online” sau pe www.
ghiseul.ro”, se menţionează
într-un comunicat de presă al
municipalităţii orădene. De
asemenea, Primăria Oradea a
precizat că persoanele fizice
care își plătesc integral impo-

Urmărit cu focuri
de armă

urmare din pagina 1
...s-a făcut somație legală conform uzului de
armă, a fost executat un foc de avertisment în
plan vertical, și, pentru că acesta nu s-a supus
somației, au mai fost executate alte două focuri de armă în direcția acestuia. Cel în cauză și-a continuat fuga, abandonând geanta
în care, ulterior, a fost descoperită aparatură
electronică sustrasă, respectiv laptopuri, telefoane mobile și tablete”, a precizat subcomisarul Alina Dinu, purtătorul de cuvânt al IPJ
Bihor. În urma activităților specifice efectuate
de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului
Marghita, în jurul orei 07.30 a fost identificată
persoana bănuită de comiterea faptei ca fiind
un bărbat de 36 de ani, din comuna Ciumești,
județul Satu Mare. Acesta a fost depistat pe
raza municipiului Marghita, unde se ascunsese într-un cimitir. Pentru identificarea și
prinderea acestuia, polițiștii din Marghita au
solicitat sprijinul Serviciului Criminalistic din
cadrul IPJ Satu Mare, respectiv al conductorului câinelui de urmă. Prejudiciul, în valoare de
27.000 lei, a fost recuperat integral de polițiștii
marghitani. Suspectul a fost reținut pentru 24
ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean
Bihor, iar sâmbătă, 14 ianuarie a.c., a fost prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria
Marghita și la Judecătoria Marghita, cu propunere de arestare preventivă sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat. Magistrații
Judecătoriei Marghita au emis pe numele său
un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii eventuale
activități infracționale a suspectului. n

zitele şi taxele locale până la
data de 31 martie 2017 vor beneficia de o reducere de 10%.
În ceea ce priveşte persoanele
juridice, acestea vor beneficia
de o reducere de 5% dacă îşi
plătesc integral taxele și impozitele până la data de 31 martie
2017.
„În cazul în care contribuabilii plătesc impozitele prin
intermediul sistemului on-line, la consultarea sumei apare
suma integrală, iar în momen-

tul plății această sumă apare
calculată cu bonificația aferentă plății sumei integrale”,
precizează Primăria Oradea.
Trebuie menţionat că nu beneficiază de bonificații contribuabilii care au concesionat,
închiriat sau au în folosință
bunuri proprietate publică a
statului sau a unităților administrative publice locale care
datorează pentru acesta taxă
clădiri sau taxă teren.
n I.M.

Salvatorii au încercat şi ieri să îl găsească pe
bărbatul căzut în Criş

Pompierii au reînceput căutările
Mai multe echipaje de salvatori din
cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” au reînceput, ieri, căutările în cazul bărbatului înghiţit de apele Crişului Repede
în zona centrală a municipiului Oradea, săptămâna trecută.
Miercurea trecută, mai mulţi trecători
au sesizat Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă, spunându-le salvatorilor
că au văzut o persoană căzând în apele
Crişului, în apropiere de Pasarela Intelectualilor. Potrivit martorilor, persoana, din descrierile lor, cel mai probabil
un bărbat, a căzut în apă de pe mal şi a
dispărut repede sub sloiurile de gheaţă.
ISU a mobilizat atunci la faţa locului
mai multe echipaje, nu doar în locul în
care bărbatul a fost văzut ultima dată,
ci şi în aval. „Au fost mobilizate la
faţa locului echipajul de descarcerare
cu barcă din cadrul Detaşamentului 1
de Pompieri Oradea, echipajul de scafandri, echipajul de prim ajutor calificat
din cadrul Detaşamentului 2 Oradea şi
un echipaj cu un autocamion de intervenţie”, a precizat cpt. Camelia Roşca,
purtătorul de cuvânt al ISU Crişana.
Misiunea s-a dovedit extrem de dificilă.
Scafandrii au utilizat tărgi de salvare
pentru a se deplasa pe apa îngheţată şi

o barcă pneumatică. Cu ajutorul căngilor au spart pe alocuri stratul de gheaţă,
care în zonă atingea 30 de cm, însă, din
cauza curenţilor şi a vizibilităţii scăzute, nu au reuşit să dea de urma bărbatului. Eforturile lor s-au dovedit a fi
zadarnice, din cauza sloiurilor de gheaţă şi a temperaturii foarte scăzute. Ieri,
căutările au fost reluate cu două bărci
pneumatice, căngi şi scafandri. Spre
deosebire de săptămâna trecută, când
Crişul era îngheţat, ieri, vremea a fost
mai favorabilă, scafandrii reuşind şi să
se scufunde. Pe de altă parte, în ziua
în care bărbatul a fost văzut căzând în
apă, la Poliţia Municipiului Oradea a
fost semnalată dispariţia unui orădean.
Deocamdată, trupul neînsufleţit nu a
fost găsit, pompierii retrăgându-se, ieri,
după câteva ore de căutări.
n A. UNGUR

Preşedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, ieri, la Oradea, că sunt „trei cazuri care
dovedesc că drepturile persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale, drepturile omului,
drepturile comunităţii maghiare, dar şi legile
din România nu sunt respectate”. Primul dintre
cele trei cazuri este legat de Universitatea de
Medicină din Tg. Mureş. Avocatul lui Laszlo
Tokes, Kincses Elod, a precizat că în data de 15
decembrie 2016 a fost depusă la DNA, Serviciul Teritorial Bucureşti, o plângere penală formulată de Asociaţia CNMT - EMNT Egyesület
şi de PPMT împotriva celor care conduc Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi a celor din conducerea
UMF Tg. Mureş, „pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi uzurparea funcţiei”.
Mai exact, motivul este includerea în Carta
universităţii a prevederii potrivit căreia stagiile
practice ale studenţilor nu pot fi desfăşurate decât în limba română, ceea ce, susţine avocatul
Kincses Elod, contravine Legii Educaţiei, care
prevede că acestea pot fi desfăşurate în limba
maternă de către studenţii liniilor cu predare în
limbile minorităţilor. Iniţial, această problemă
a fost sesizată la Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării, care însă a luat „o
decizie politică”: membrii români (şase) au votat că nu e discriminare, iar membrii maghiari
(doi) au spus că e vorba de discriminare. Nemulţumiţi, reclamanţii au atacat decizia CNCD
în instanţă, însă au pierdut la Curtea de Apel
Bucureşti, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
urmează să se pronunţe.
Celelalte două cazuri de discriminare se referă la steagurile arborate la biroul parlamentar
al lui Laszlo Tokes din Oradea. Dacă în cazul
steagului secuiesc instanţele din România s-au
pronunţat deja, Laszlo Tokes pierzând procesele, cel privind arborarea steagului Ţinutului
Partium se află încă pe rol. După ce Judecătoria Oradea a respins ca neîntemeiată, în luna
aprilie, contestaţia depusă la avertismentul
primit de Tokes din partea Poliţiei Locale Oradea, în prezent procesul a ajuns la Tribunalul
Bihor. Poliţia Locală l-a sancţionat pe Tokes
cu un avertisment pentru arborarea steagului
secuiesc în urmă cu doi ani, considerând că a
fost încălcat Regulamentul local de publicitate.
Mai exact, Tokes ar fi arborat steagul secuiesc
ca mijloc publicitar fără să achite, în prealabil,
taxa de publicitate. Anul trecut, eurodeputatul
a arborat un nou steag, cel al regiunii Partium,
pentru care, de asemenea, a primit avertisment
din partea Poliţiei Locale, pe acelaşi motiv.
Kincses Elod a precizat că, în cazul steagului
secuiesc, Laszlo Tokes a înregistrat la Curtea
Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, în luna februarie a anului trecut, o petiţie
împotriva hotărârilor instanţelor din Oradea
referitoare la menţinerea sancţiunii contravenţionale aplicate pentru arborarea steagului
secuiesc pe clădirea biroului parlamentar.
„Cererea noastră a fost acceptată”, a menţionat
Kincses, adăugând că petiţia a fost înregistrată
în data de 30 noiembrie 2016.
n Ioana MATEAŞ

