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CJ Bihor versus DGASPC Bihor

Agenda politică

Consiliul Judeţean Bihor a anunţat că o minoră,
K. A., al cărei tutore legal
este preşedintele instituţiei,
Pásztor Sándor, se aﬂă pe
teritoriul Statelor Unite fără
a avea acordul obligatoriu al
acestuia, motiv pentru care
a sesizat Poliţia. Având în
vedere că minora se aﬂa în
plasament la o fundaţie, CJ
cere şefului DGASPC Bihor,
Călin Puia, să-şi dea demisia
dacă se dovedeşte implicarea
instituţiei în acest caz.

PNL Bihor a organizat vineri, la Oradea,
o dezbatere cu tema „Fonduri Europene și
Dezvoltare Regională”, la care au participat
primari, membri ai mediului de afaceri şi
liberali din judeţ. La întâlnire a fost prezent
preşedintele PNL, Ludovic Orban, prim-vicepreşedintele Ilie Bolojan şi Petru Luhan,
preşedinte al Comisiei de fonduri europene
din partid.

Se cere demiterea conducerii

Printr-un comunicat de presă, Consiliul Judeţean Bihor a
anunţat ieri că, în urma unei informări primite de la Direcția
de Administrație Publică Locală – Serviciul Juridic-Contencios, serviciul de specialitate al Consiliului Județean pe
tematici de drepturi și obligații
părintești, s-a constatat că minora K.A., al cărei tutore este
președintele CJ Bihor, a părăsit
România, aﬂându-se în prezent
pe teritoriul Statelor Unite.
CJ Bihor precizează că deplasarea s-a făcut fără o informare și un acord prealabil al
tutorelui, Pasztor Sandor. Potrivit comunicatului, fundația
care a avut în îngrijire minora
a fost somată să prezinte do-

cumentele privind deplasarea
în străinătate și modalitatea de
întocmire a acestora.
„Din documentele depuse a rezultat că organizația a
prezentat doar un aviz favorabil emis de Comisia pentru
Protecția Copilului Bihor ce
funcționează cu suportul administrativ al DGASPC Bihor,
fără a avea acordul tutorelui”,
se menţionează în comunicat
de presă.
În aceste condiţii, conducerea Consiliului Județean Bihor
a hotărât sesizarea organelor
de poliție și de urmărire penală, precum și convocarea
de îndată a Comisiei de disciplină a funcționarilor publici
din cadrul instituției. Vinovată
este considerată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Bihor, conducerea Consiliului Judeţean
solicitând demisia directorului
acestei instituţii, Călin Puia.
„Analiza
documentelor
și informațiilor deținute de
Consiliul Județean Bihor în
legătură cu acest caz sunt de
competența organelor abilitate
sesizate. Având în vedere faptul că pe baza acestor elemente
anterior menționate există suspiciunea rezonabilă că este o
încălcare gravă a legislației în

Preşedintele CJ, Pasztor Sandor, cere demiterea directorului
Călin Puia (foto)
vigoare, directorul general al
DGASPC Bihor are obligația
de a colabora instituțional
pentru elucidarea cazului, iar
în situația în care se conﬁrmă
suspiciunea, să-și prezinte demisia”, suţine CJ Bihor.
Se pare că minora a mers
în SUA în excursie cu un reprezentant al fundaţiei care o
îngrijeşte şi, ulterior, s-ar ﬁ în-

scris acolo la o şcoală.
Şeful DGASPC Bihor respinge acuzaţiile care i se aduc,
aﬁrmând că fundaţia avea responsabilitatea să facă demersurile legale pentru a scoate
minora din ţară, iar DGASPC
nu are nicio implicare. În plus,
la ieşirea din ţară e obligatoriu
acordul tutorelui, semnat la
notar.
 R.C.

A început UNIFEST 2017

Distracție gratis, nu degeaba!
urmare din pagina 1
Asociația de Responsabilizare și Dezvoltare a Tineretului Oradea (ARDT) a pregătit,
pentru perioada 6-10 noiembrie, o campanie de promovare
a proiectului StudPass Card,
în campusul Universității din
Oradea, prin care vor promova un card cu ajutorul căruia
studenții obțin discount-uri
avantajoase la anumite produse și servicii. Asociația
Studenților Economiști din
Oradea revine cu „ASEO Movie Nights”, luni seara, de la
18.30.
Marți, 7 noiembrie, se va
organiza concursul de cultură
generală Quiz Event.
Pentru ziua de miercuri,
ASEO a pregătit o nouă
ediție a evenimentului „Forumul antreprenorial”, dedicat
studenților economiști, însă
sunt invitați toți cei care doresc
să cunoască cu adevărat viața
unui om de business.
Uniunea Studenților din
Oradea (USO) a pregătit pentru
joi o întâlnire între studenții
actuali ai Universității și foștii
studenți, pentru ca aceștia din
urmă să le împărtășească din
experiența lor.

La ﬁnalul zilei, se va da startul la „Party Unifest” , unde
tinerii vor avea parte de o petrecere tematică.
Weekendul se anunţă cu
distracție și voie-bună, datorită Asociației Studenților Ingineri din Oradea, care va organiza, pentru cel de-al treilea
an consecutiv, „Cupa Tesla”,
o competiție sportivă dedicată tinerilor de la facultățile cu
proﬁl tehnic. Competiția însumează trei campionate de fotbal, baschet și tenis de masă.
Echipele participante vor ﬁ alcătuite din studenți, profesori
și angajați ai companiilor din
domeniul ingineriei. Duminică, 12 noiembrie, Asociația
Studenților Mediciniști din
Oradea derulează două campanii de informare a populației,
intitulate „Ana și Mia m-au
ucis”, respectiv „Antidiabet World Diabetes Day”.
Scopul proiectului „World
Diabetes Day” este de a informa populația orașului
despre ce înseamnă diabetul
zaharat, precum și care sunt
complicațiile acestei afecțiuni.
Proiectul „Ana și Mia m-au
ucis” a prins contur prin

dorința voluntarilor de a aduce
la cunoștința tineretului pericolele anorexiei și bulimiei și
de a explica de ce ele nu sunt
diete, ci boli mortale. Scopul

este de a promova o viață sănătoasă și un corp sănătos, în
paralel cu dezvăluirea adevărului despre pericolele acestor
afecțiuni. 

Studenții orădeni au început UNIFEST cu un ﬂash-mob

Consultanţă pentru
proiecte europene

„Este o întrunire a Comisiei de fonduri europene și dezvoltare regională a partidului, cu
primari, reprezentanți în administrația locală,
oameni de afaceri. Obiectivele acestei întruniri
sunt, în primul rând, informarea participanților
privitor la toate măsurile care sunt active sau
urmează să devină active și care sunt ﬁnanțate
din fonduri europene. În al doilea rând, o identiﬁcare a obstacolelor care există în absorbția
fondurilor europene și generarea unor proiecte
legislative, generarea unor demersuri care
sa ducă la îndepărtarea acestor obstacole și
asigurarea unei mai bune absorbții a fondurilor
europene”, a declarat preşedintele PNL, Ludovic Orban. Potrivit acestuia, situaţia privind
absorbţia fondurilor europene este „mai proastă
în acest al doilea exerciţiu ﬁnanciar decât în
primul. Suntem la sfârşitul celui de-al patrulea an din acest exerciţiu şi, la nivel naţional,
ministerele n-au fost capabile să înceapă niciun
proiect nou, ceea ce arată că Guvernul îşi bate
joc de banii europeni”. El a acuzat faptul că
Ministerul Dezvoltării a devenit „un soi de
notariat, unde se plimbă nişte bani publici”,
neexistând o direcţionare raţională a investiţiilor. „Din câte ştiu, la Ministerul Dezvoltării
nu mai există niciun arhitect specializat în
amenajarea teritoriului”, a mai aﬁrmat Orban.
Potrivit acestuia, PNL a identiﬁcat deja câteva
obstacole în atragerea de fonduri europene:
birocratizarea excesivă provenită din reglementările naţionale, lipsa coﬁnanţării şi lipsa unei
campanii de informare. Liderul PNL a menţionat că liberalii au depus o Lege antibirocraţie,
prin care să se interzică instituţiilor statului
„să plimbe cetăţenii de la Ana la Caiafa”
pentru a face rost de documente pe care acele
instituţii le pot obţine singure. „În maximum
două săptămâni vom depune alt proiect. Pentru
derularea unor proiecte, autorităţile locale sunt
obligate să cheltuie bani pentru avize emise de
instituţii ale statului român. Prin această iniţiativă legislativă, autorităţile locale vor ﬁ scutite
de plata acestor taxe dacă proiectele vizate sunt
de interes local”, a aﬁrmat Ludovic Orban.
În cadrul dezbaterii de vineri, Petru Luhan
le-a prezentat participanţilor oportunităţile de
ﬁnanţare europeană atât pentru administraţiile
publice, cât şi pentru mediul de afaceri. De
asemenea, au fost preluate proiecte pe care
administraţiile liberale sau afacerişti bihoreni
doresc să le implementeze pentru ca, ulterior,
să poată ﬁ anunţaţi când se deschid liniile
de ﬁnanţare pe care le pot accesa. „Cerem
Guvernului să aloce bani pentru coﬁnanţarea
proiectelor publice, dar şi înﬁinţarea unui
fond de garantare pentru proiectele din mediul
privat”, a aﬁrmat Luhan. El a mai anunţat că
ar ﬁ bine ca România să preia modelul polonez, care a alocat un procent important din
fondurile europene direct regiunilor, fără să
mai ﬁe nevoie de coordonare de la centru. „Noi
susţinem alocarea a 25% din aceste fonduri
direct consiliilor judeţene”, a mai aﬁrmat Petru
Luhan, care a acuzat faptul că, în prezent, în
România, managementul fondurilor europene
este dezastruos.
 Ioana MATEAŞ

