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Noua staţie pentru tratarea deşeurilor din Episcopia

Recepţionată de CJ Bihor
Președintele
Consiliului
Judeţean Bihor, Pasztor Sandor, a recepţionat săptămâna
trecută stația de tratare mecano-biologică a deşeurilor
din Episcopia Bihor. Stația
e parte a sistemului de management integrat al deșeurilor, un proiect în valoare
totală de 199.895.470 lei fără
TVA, finanţat prin POS Mediu.

Stația de tratare mecano-biologică, situată în Episcopia,
lângă halda de gunoi ecologică, are ca obiectiv reducerea
la depozitare a cantităţilor de
deşeuri biodegradabile. Valoarea contractului de execuţie a
lucrării a fost de 27 de milioane lei fără TVA şi a prevăzut construirea unor hale de
primire şi pretratare, o zonă
de biostabilizare, un şopron
de maturare, alimentarea cu
apă, dotări cu echipamente şi
construirea clădirii administrative. Noua facilitate este
parte a unui proiect de care
vor beneficia aproape 500.000
locuitori din judeţul Bihor, ai
căror reprezentanţi, în baza
deciziilor a 101 consilii locale,
au adunat unităţile administrativ-teritoriale din judeţ într-o
singură asociaţie, Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară
Ecolect Bihor, care va asigura,
după implementare, funcţionarea sistemului de management
integrat al deşeurilor. Prin im-

Stația de sortare va deservi întreg județul
plementarea acestui proiect,
nu vor mai exista depozite de
deşeuri în judeţul Bihor, deşeurile colectate din cele 101 unităţi administratuiv-teritoriale
urmând să fie duse întâi în 6
zone unde vor funcţiona staţii
de transfer şi sortare (Oradea,
Aleşd, Salonta, Beiuş, Marghita şi Săcueni), iar de aici
vor fi transportate la Oradea.
„A venit momentul ca Bihorul
să dispună de unul dintre cele
mai moderne facilităţi pentru managementul integrat al
deşeurilor din această parte a
Europei, sunt foarte mândru de
acest fapt”, a menţionat preşe-

dintele CJ Bihor. Pasztor Sandor a mai subliniat că întregul
sistem va deveni funcţional în
prima parte a anului viitor.
Lucrările la staţia de tratare
mecano-biologică (MBT) au
început în luna august a anului
trecut şi au fost realizate de firma orădeană Euriteh.
Staţia din Episcopia face
parte din proiectul privind sistemul de management integrat
al deşeurilor, al cărui valoare
se ridică la 199,8 milioane lei
fără TVA, din care 99% provin
din fonduri europene şi de la
bugetul naţional, contribuţia
administraţiei judeţene fiind

de 1%. Proiectul mai prevede construirea a şase staţii
de transfer şi sortare şi a unei
platforme de stocare temporară în Ştei, precum şi închiderea
depozitelor neconforme.
Pentru staţiile de transfer şi
sortare, suma alocată este de
63,1 milioane lei fără TVA, iar
pentru închiderea depozitelor
neconforme, valoarea contractului se ridică la 44 milioane
lei fără TVA şi vizează închiderea deponeurilor din Oradea, Beiuş, Marghita, Salonta,
Aleşd, Sacueni, Ştei şi Valea
lui Mihai.
n Ioana MATEAŞ

Un nou curs pentru clovni

„Profesorii” clovni îi vor

Competenţa în soluţionarea
cererilor privind
sancţionarea discriminării
După cum s-a putut observa de către cititorii noştri,
ultimele articole
au avut ca şi obiect
analiza legislaţiei
care reglementează fie elemente de
protecţie socială a
unor categorii de
persoane defavorizate, fie elemente de protecţie juridică
a unor categorii de persoane care deţin
calitatea de victime ale unor acte materiale
de violenţă.

Caritas Eparhial

Trupa „Prieteni pentru
un zâmbet” caută voluntari
care doresc să aducă bucurie
copiilor internaţi la Spitalul
Clinic Municipal „Dr. Gavril
Curteanu” din Oradea. Asociaţia Caritas Eparhial Oradea organizează un nou curs
pentru clovni care va începe
în 5 septembrie 2016. Acesta
va consta în cinci întâlniri,
pe parcursul a două săptămâni, la finalul cărora absolvenţii cursului vor susţine un
examen.

R.I.L.

pregăti pe voluntarii care se
vor înscrie la curs. Aceştia vor
învăţa cum să modeleze baloane, cum să se transforme cu
ajutorul machiajului în clovni,
vor învăţa jocuri şi mişcare
scenică, dar şi cum să vorbească cu copiii care sunt internaţi
în spital pentru a le putea aduce un zâmbet pe chip.
Dacă îţi place să te distrezi
şi să îi ajuţi pe cei mici să
zâmbească, trupa de clovni
„Prieteni pentru un zâmbet”
te aşteaptă cu braţele deschise
să vii să înveţi tainele meseriei
de clovn - aducător de bucurii.

Cerinţele sunt următoarele:
vârsta minimă 14 ani; să fii
voluntar Caritas Eparhial Oradea (Nu eşti? Nicio problemă!
Înscrierea se face cât ai zice
„Hocus Pocus!”) și să participi la minimum 80% din durata
cursului.
Înscrierile la curs se fac până
în data de 2 septembrie 2016,
la telefon 0785-284.472 - Alessandra Crovasce, coordonator
voluntari, sau la 0773-752.816
- Cristina Todorean voluntar,
sau pe adresa de e-mail voluntariatcaritas@yahoo.com.
n L. I.

Azi, şedință specială de guvern
Guvernul va discuta într-o
ședință specială, azi, despre
situația românilor din Italia,
care au fost afectați de cutremurul de miercuri și care
au nevoie inclusiv de sprijin
finaciar.
Premierul Dacian Cioloș a
declarat că situația din Italia
este un subiect de care este
preocupat, mai ales că printre
victime sunt români (11 morţi

şi 16 dispăruţi). Sprijinul românilor afectați de cutremur
va fi subiectul principal atât
în ședința extraordinară a Guvernului de azi, cât și în cea de
miercuri.
Ministerul Afacerilor Externe a mobilizat două echipe
consulare de urgență, care lucrează în teren pentru a-i sprijini pe românii care sunt acolo
sau pe rudele celor afectați de
cutremur. n

Prin următoarele articole vom continua în acelaşi spirit, analizând legislaţia privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. De reţinut, cu titlu de premisă faptul că
la nivelul legislaţiei naţionale, există legislaţie
specială, care reglementează măsurile de protecţie, prevenire şi sancţionare a oricărei forme
de discriminare, adică Ordonanţa Guvernului
cu numărul 137 din 2000. În Monitorul Oficial
al României partea I cu numărul 505 din 5 iulie
2016 a fost publicată decizia cu numărul 10 din
2016, pronunţată în cadrul unei proceduri de
emitere a unui recurs în interesul legii, de către
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Prin această
decizie, obligatorie faţă de toate instanţele de
judecată din sistemul judecătoresc naţional,
a fost stabilit faptul că în ceea ce priveşte
competenţa instanţelor de judecată să soluţioneze cererile prin care se solicită acordarea de
despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare
discriminării sau anularea situaţiei create prin
discriminare, aceasta revine fie judecătoriei,
fie tribunalului ca şi instanţe civile. Alegerea
instanţei competente din punct de vedere material civil, se va face în raport cu obiectul învestirii şi valoarea acestuia. Însă, în contextul în
care cererile în care acţiunea de discriminarea
a survenit în contextul unor raporturi juridice
guvernate de legi speciale şi în care protecţia
drepturilor subiective se realizează în faţa unor
jurisdicţii speciale, soluţionarea unor astfel
de cereri se va face de către aceste instanţe,
potrivit dispoziţiilor legale speciale. Aşadar,
prin această decizie, Înalta Curte de Casaţei şi
Justiţie, a reglementat problema competenţei de
soluţionare a unor cereri adresate justiţiei, prin
care se reclamă existenţa unei activităţi materiale de discriminare. Conform deciziei pronunţate, s-a stabilit faptul că, astfel de cereri sunt
de competenţa, exclusivă a instanţelor civile
(excepţie ipoteza în care activitatea materială
a generat şi săvârşirea unor infracţiuni, caz în
care vorbim despre o competenţă a organelor
de cercetare penală), cu atenţie specifică asupra
obiectului şi valorii cererii. Competenţa instanţelor de drept comun, în cazul unor cereri
privind sancţionarea formelor de discriminare,
putând să fie exclusă doar prin efectul unor
prevederi legale speciale care reglementează o
jurisdicţie specială.
n Avocat Florian Cristian CURPAŞ

