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Majoritatea proiectelor de pe ordinea de zi au picat

O nouă şedinţă, alte scântei
Nicio şedinţă a Consiliului
Judeţean Bihor fără incidente. De această dată, consilierii liberali au decis să boicoteze şedinţa extraordinară de
ieri, considerând că punctele
de pe ordinea de zi nu justiﬁcă urgenţa. Pe de altă parte,
conducerea CJ Bihor susţine
că a convocat şedinţa pentru
a modiﬁca regulamentul de
funcţionare a Consiliului pe
baza problemelor sesizate de
Tribunalul Bihor în motivarea sentinţei. Coaliţia PSDUDMR-ALDE nu a reuşit
însă să-şi treacă proiectele.
Consiliul Judeţean Bihor a
fost convocat, ieri, la ora 11.00,
în şedinţă extraordinară, pe ordinea de zi ﬁgurând opt puncte, printre care modiﬁcarea regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului, dar
şi cel privind prelungirea contractului de comodat între CJ
Bihor şi Instituţia Prefectului
pentru spaţiile în care funcţionează serviciile de Permise,
Înmatriculări şi Paşapoarte.
Cu două excepţii, toate punctele de pe ordinea de zi aveau
nevoie de votul a două treimi
dintre consilieri, adică 24, iar
coaliţia PSD-UDMR-ALDE
are doar 18 consilieri. Consilierii PNL s-au prezentat la ora
11.00, însă au refuzat să intre
în sala de şedinţă. Consilierul
Dacian Foncea l-a anunţat pe
preşedintele CJ Bihor, Pasztor
Sandor, că liberalii nu vor participa la şedinţă pentru că proiectele propuse spre aprobare
nu au caracter extraordinar,
astfel că nu se justiﬁcă organizarea unei şedinţe în regim
de urgenţă. Pasztor a ţinut să
precizeze că a discutat cu o zi
înainte de şedinţă cu liderul
grupului PNL, Ionel Avrigeanu, care ar ﬁ fost de acord cu
o parte dintre proiectele supuse
dezbaterii şi că liberalii urmau
să vină la şedinţă. În plus, susţine Pasztor, convocarea şedinţei extraordinare a fost anunţată la ultima şedinţă ordinară,
astfel că nu a fost nicio surpriză. Totodată, preşedintele CJ

Bihor a menţionat că printre
proiectele propuse este cel prin
care se modiﬁcă regulamentul
de organizare şi funcţionare a
Consiliului pentru a ﬁ în concordanţă cu cele expuse de
Tribunalul Bihor în motivarea
sentinţei date în 10 martie prin
care se anulează alegerile pentru conducerea administraţiei
judeţene. Pasztor a precizat că
a luat decizia de a modiﬁca regulamentul în baza „recomandărilor” făcute de Tribunalul
Bihor deşi nu este de acord cu
decizia instanţei de judecată. „Nu există regulament de
funcţionare a vreunui consiliu
judeţean din România în care
să se prevadă alegerea unui
preşedinte interimar în şedinţa
de constituire a Consiliului”, a
enumerat preşedintele CJ Bihor una dintre obiecţiile sale
la decizia Tribunalului care a
dat câştig de cauză PNL. „Aşa
cum a recomandat Tribunalul
Bihor, am introdus alegerea
unui preşedinte interimar de
şedinţă până la alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean,
la şedinţa de constituire. Am
pus pe ordinea de zi şi modiﬁcarea comisiei de validare de
la 3 la 5 membri. Deşi nu pot
să ﬁu de acord cu faptul că doi
din trei membri nu constituie o
majoritate”, a aﬁrmat Pasztor,
adăugând că acest pas a fost
făcut pentru a arăta că există,
din partea coaliţiei, bunăvoinţă
şi dorinţă de cooperare. Pe de
altă parte, el i-a criticat pe liberali pentru că nu s-au prezentat
la şedinţă să voteze modiﬁcări
pe care chiar ei le-au solicitat
apelând la instanţă. La rândul său, vicepreşedintele Ioan
Mang a menţionat că decizia
de modiﬁcare a regulamentului a fost luată după discuţii
avute la nivelul celor trei partide care formează coaliţia care
conduce CJ Bihor.

Atacuri politice

Potrivit lui Mang, liberalii
„nu au dorit decât să creeze
probleme Consiliului Judeţean” şi să obţină avantaje pe
baza acestor probleme. „Au

demonstrat asta din plin prin
crearea de oportunităţi pentru a putea merge în instanţă.
Vom lua măsurile cuvenite şi
vom demonstra că este abuz
de drept ceea ce fac colegii
din PNL”, susţine Ioan Mang,
adăugând că liberalii au premeditat ceea ce s-a întâmplat
în şedinţa de constituire a CJ
Bihor. De asemenea, liderul
PSD Bihor a criticat faptul că
liberalii nu au venit să voteze
prelungirea contractului de comodat pentru pentru spaţiile
în care funcţionează serviciile
de Permise, Înmatriculări şi
Paşapoarte, astfel că acestea
ar trebui evacuate din sediile pe care le folosesc. „Poate
ar trebui să-i trimitem în faţa
sediului PNL pe cei care vor
să-şi schimbe paşapoartele.
Să-i ceară lui Ilie Bolojan să
le schimbe documentele”, a
mai declarat Mang. „Dacă tot
e Săptămâna Patimilor, observ
că colegii de la PNL au patimă
pe ceea ce vrea să facă CJ, probabil au patimă şi pe bihoreni”,
amenţionat vicepreşedintele
Traian Bodea.
Până la urmă din cele opt
proiecte unul a fost retras, şase
nu au întrunit numărul necesar de voturi, unul singur ﬁind
adoptat – cel privind neexercitarea dreptului de preemţiune
asupra unui apartament situat
în Casa Adorjan II.

Explicaţiile liberalilor
Ulterior, grupul consilierilor

PNL a trimis un comunicat de
presă în care îşi justiﬁcă decizia de a nu participa la şedinţa de ieri. „Motivul principal
pentru care s-a adoptat această
abordare a consilierilor judeţeni este că nu se justiﬁcă acest
caracter extradionar pentru şedinţa CJ de azi (ieri - n.n.) deoarece proiectele de pe ordinea
de zi propuse spre dezbatere
şi aprobare de către iniţiatorul
şedinţei extraordinare, nu se
încadrează în prevederile art.
94 aliniatul (2) teza ﬁnală din
Legea 215/2001 republicată,
cu modiﬁcările si completările ulterioare”, susţin liberalii.
În articolul invocat se menţionează că CJ se poate întruni în
şedinţe extraordinare „în cazuri excepţionale care necesită
adoptarea de măsuri imediate
sau prevenirea, limitarea sau
înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea
ordinii şi liniştii publice”.
Astfel, grupul PNL susţine
că modiﬁcarea regulamentului, însuşirea inventarului
actualizat (public şi privat),
modiﬁcarea Componenţei Comisiei de validare „nu justiﬁcă
caracterul urgent stipulat în
prevederile legale”. În ceea ce
priveşte contractul de comodat, liberalii menţionează că
acesta expiră în 21 aprilie, motiv pentru care „suferă o amânare până la o viitoare şedinţă
ordinară”.
 Ioana MATEAŞ

Reabilitarea sistemului de termoﬁcare în Oradea, etapa a II-a

S-a semnat ﬁnanțarea

urmare din pagina 1
...transportul energiei termice, în vederea asigurării
viabilității acestui sistem pe
termen lung și reducerea pierderilor de energie termică.
„Am semnat azi (ieri - n.n.),
la Bucureşti, contractul de ﬁnanţare din fonduri europene
pentru continuarea reabilitării
magistralelor de termoﬁcare
din Oradea, în vederea reducerii pierderilor din reţelele de
transport, în aşa fel încât să

avem un sistem de încălzire eﬁcient şi sustenabil pentru orădeni. Valoarea acestei a doua
etape a proiectului de reabilitare a termoﬁcării este de peste
20 milioane de euro, ﬁind primul proiect de investiţii semnat
prin Programul Operaţional
Infrastructura Mare 2014-2020.
Lucrările au început în avans
de anul trecut, ﬁind executate
pe cheltuiala ﬁmelor care au
câştigat licitaţia.

Acestea vor reîncepe lucrările imediat după Paşti, în aşa fel
încât să se poată lucra la maximum în perioada de vară. Pregătirea contractelor a început
anul trecut.
Le mulţumesc colegilor din
PMO şi de la Termoﬁcare care
s-au implicat în acest proiect,
precum şi partenerilor noştri,
ﬁrmelor de consultanţă şi, nu
în ultimul rând, reprezentanţilor Autorităţii de Management

a POIM din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene, precum
și tuturor celor care ne-au
sprijinit pe toată durata perioadei de pregătire a aplicației
de ﬁnanțare și a documentelor aferente acestui proiect”, a
spus primarul Ilie Bolojan la
semnarea contractului.
 R.C.

Investiţie de 10 milioane euro

Parc ştiinţiﬁc şi
tehnologic la Oradea

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Bihor, Ioan Mang, a anunţat ieri, la ﬁnalul
şedinţei extraordinare, că administraţia
judeţeană a demarat procedurile pentru
înﬁinţarea unui parc ştiinţiﬁc şi tehnologic
la Oradea, proiect estimat la aproape 10
milioane euro. Parcul ar urma să ﬁe amenajat pe un teren de aproximativ 5 hectare, din
vecinătatea Universităţii din Oradea.
Potrivit vicepreşedintelui Ioan Mang,
scrisoarea de intenţie depusă de judeţul Bihor
la ADR Nord-Vest a obţinut cel mai mare
punctaj. Proiectul, estimat la 44,7 milioane lei
(aproximativ 10 milioane euro), a fost demarat
de Consiliul Judeţean Bihor, în asociere cu
Universitatea din Oradea şi Compania Parcuri
Industriale Bihor, şi vizează dezvoltarea unui
parc ştiinţiﬁc şi tehnologic pe un teren al CJ
Bihor cu o suprafaţă de 48.000 mp, situat în
vecinătatea Universităţii din Oradea. Parcul
Ştiinţiﬁc şi Tehnologic MedTech va ﬁ realizat
într-o perioadă de doi ani şi va crea minimum 500 de noi locuri de muncă. În cadrul
proiectului se doreşte construirea unei clădiri
multifuncţionale (Bihor MedTech Innovation
& Business Center), cu o suprafaţă de 7.000 mp
de spaţii de birouri clasa A. Clădirea va găzdui
un centru de conferinţe de 500 de persoane
(Bihor MedTech Conference Center), 1.000
mp de birouri de tip serviced oﬃce, centrul de
prototipare FabLab, data center şi o platformă
cloud integrată. Investiţia în construcţia clădirii este estimată la 5,6 milioane euro. „Parcul
MedTech îşi propune să furnizeze activităţi de
învăţământ, de cercetare, de transfer tehnologic
(TT) al rezultatelor cercetării şi valoriﬁcarea
acestora prin activităţi economice. Estimăm
că în trei luni de zile vom ﬁnaliza studiul de
fezabilitate, urmând că până la ﬁnalul anului
să obţinem şi ﬁnanţarea investiţiei din fonduri
europene”, a declarat, pentru ZF Transilvania, Adina Rada, director general al Parcuri
Industriale Bihor. În continuare, se lucrează la
studiul de fezabilitate şi la acreditarea MedTech Bihor ca institut de cercetare.
În şedinţa CJ Bihor de ieri, Ioan Mang a
menţionat că parcul ştiinţiﬁc şi tehnologic va
contribui la dezvoltarea regiunii, inclusiv a
municipiului Oradea, adăugând că această investiţie este „mai importantă decât un pod sau
un pasaj subteran”.
 I. MATEAŞ

În direct de la Poliţie

Hoţi prinşi

Marţi, poliţiştii Postului de Poliţie Sânnicolau Român au acţionat pe raza de competenţă
pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii rurale şi pentru menţinerea climatului de
ordine şi siguranţă publică. În cadrul acţiunii
a fost identiﬁcat un bărbat de 34 de ani, din
comuna Sânnicolau Român, care a fost condus
la sediul Postului de Poliție în vederea cercetărilor, ﬁind bănuit de comiterea infracţiunii
de furt caliﬁcat. Poliţiştii îl bănuiesc pe acesta
că, în noaptea de 4 spre 5 septembrie 2016, ar
ﬁ sustras aproximativ 50 m cablu electric din
anexa unei locuințe din localitatea Sânnicolau
Român, provocând un prejudiciu total estimat
la 200 lei. Prejudiciul a fost recuperat integral
de poliţişti. De asemenea, a fost identiﬁcat
şi cercetat un tânăr de 18 ani, din comuna
bihoreană Cefa, bănuit că în noaptea de 8 spre
9 decembrie 2016 ar ﬁ pătruns într-un imobil
din localitatea Berechiu, judeţul Bihor şi ar ﬁ
sustras două motoﬁerăstraie electrice, provocând un prejudiciu estimat la 1.500 lei. Şi în
acest caz prejudiciul a fost recuperat integral
de poliţişti. 

