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În sfârşit, aleşii bihorenilor au început să lucreze şi pentru judeţ

Pace temporară în CJ
urmare din pagina 1
Vineri, 8 iunie, instanţa de
recurs, Curtea de Apel Oradea, a decis deﬁnitiv că CJ
trebuie să valideze mandatul
lui Szatmari. Cu o zi înainte
de şedinţă, liderul PSD Bihor,
Ioan Mang, avertiza că CJ va
face plângeri penale consilierilor care vor absenta nemotivat
de la şedinţă sau celor care vor
vota împotrivă. În debutul şedinţei, consilierul PNL Dacian
Foncea a susţinut o declaraţie
politică în care a atras atenţia
că instanţa „nu reţine nicio
culpă” consilierilor PNL şi că
liberalii au decis să voteze validarea lui Szatmari „prin prisma hotărârii instanţei, nu în
urma ameninţărilor preşedintelui PSD Bihor”. „Eu unul voi
vota împotriva acestei validări
pentru a arăta că nu mă tem
de plângerea penală a domnului Mang”, a adăugat Dacian
Foncea. Tot el a menţionat că
apreciază faptul că instanţa
atenţionează CJ să intre într-o
normalitate funcţională. „Curtea de Apel a constatat o disfuncţionalitate majoră la Consiliul Judeţean şi a atras atenţia
că trebuie să lucrăm laolaltă”,
a mai precizat Foncea. La rândul său, liderul grupului PNL,
Ionel Avrigeanu, a menţionat
că deşi nu au primit motivarea
deciziei instanţei, liberalii vor
vota validarea consilierului
PSD. „Şi pe mine m-au deranjat ameninţările cu plângerile
penale, însă aceste lucruri nu
ne-au speriat”, a aﬁrmat Avrigeanu, avertizându-l pe Ioan
Mang să o lase mai uşor cu
ameninţările de plângeri penale. Până la urmă, mandatul lui
Adrian Szatmari a fost validat
cu 32 de voturi, Dacian Foncea
votând împotrivă, iar Peti Iosif
(PNL) alegând să se abţină, iar
social-democratul a putut depune jurământul.

Centru medical
regional al MAI

În privinţa celorlalte puncte
de pe ordinea de zi, cu puţine excepţii, liberalii au votat
pentru adoptarea proiectelor
propuse. Au fost respinse, con-

form „tradiţiei” deja, proiectele
privind însușirea inventarului
bunurilor ce aparțin domeniului public, respectiv privat
al județului Bihor. De asemenea, liberalii s-au opus vânzării unui imobil din Santăul
Mare, o fostă fermă agricolă
a DGASPC. Ionel Avrigeanu
a menţionat că şi în alte ocazii
s-a opus vânzării terenului, în
suprafaţă de aproximativ 3.800
mp, deoarece acesta este „foarte bine plasat”, lângă Oradea.
„Cred că trebuie să păstrăm
acest teren. E într-o zonă foarte bună, e şi gaz. În viitor îi
vom putea găsi o utilitate. Să
nu-l puneţi pe ordinea de zi
până nu-i găsiţi o utilitate”, a
insistat liderul grupului PNL.
„Voi propune să demolăm
clădirile, să igienizăm, să împrejmuim terenul, doar că trebuie mulţi bani. Nu ţinem neapărat să-l vindem. Vom veni
cu un material prin care vom
vedea ce destinaţie îi găsim”,
a fost răspunsul preşedintelui
CJ Bihor, Pasztor Sandor. Cele
trei proiecte nu au întrunit numărul de voturi necesar adoptării. Pe de altă parte, în şedinţa de ieri aleşii au aprobat,
în unanimitate, participarea
Județului Bihor în calitate de
membru fondator al Asociației
Bihor West Professional, cu
scopul de a demara, din toamnă, proiectul de învățământ
profesional dual în școli din
Cadea, Beiuș, Ștei. Au primit vot favorabil și proiectele
prin care au fost aprobate statul de funcții, organigrama și
regulamentul de organizare
și funcționare al Regiei Autonome Aeroportul Oradea,
respectiv statul de funcții al
Direcției de Evidență a Persoanelor. Aleșii județeni au votat,
de asemenea, caietele de sarcini și contractele pentru externalizarea serviciilor sociale
din cadrul DGASPC, prelungirea pentru încă o lună a chiriei
plătite Episcopiei Romano-Catolică pentru depozitarea unor
obiecte de patrimoniu şi mobilier aparţinând Muzeului Ţării
Crişurilor, însușirea planurilor

unor terenuri din strada Ceyrat pe care urmează să se construiască Parcul Științiﬁc și
Tehnologic, un campus școlar
pentru învățământul special și
locuințe de serviciu. Totodată,
consilierii au aprobat majorarea tarifelor percepute celor
care închiriază spaţii de la CJ
Bihor. De asemenea, consilierii au aprobat însușirea planului de amplasament pentru
un teren de aproximativ 3.700
metri pătrați, situat în Oradea,
pe strada Traian Blajovici,
care ar urma să ﬁe transferat
Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit CJ Bihor, MAI are
la dispoziție 14 milioane lei și
intenționează să construiască
în Oradea un centru medical
regional.

Liberalii vor să vadă
contractul cu Ryanair

Printre temele dezbătute în
cadrul şedinţei CJ Bihor, la solicitarea liberalilor, a fost cea
legată de anunţul făcut de compania Ryanair privind introducerea a trei curse săptămânale
spre Londra din Cluj-Napoca
din aprilie 2019, în condiţiile
în care a renunţat la Oradea.
Avrigeanu a cerut conducerii
CJ Bihor să-i ﬁe pus la dispoziţie contractul încheiat de
Aeroportul Oradea cu Ryanair. După cum era de aşteptat,
Pasztor i-a transmis că pentru
a putea avea acces la contract
trebuie să aibă permisiunea
companiei aeriene. „Contractul nu este secret, însă au pus o
clauză, potrivit căreia poate ﬁ

pus la dispoziţie doar cu aprobarea părţilor. Noi nu avem
nicio problemă, mai trebuie să
cereţi aprobare de la Ryanair”,
a aﬁrmat Pasztor. În privinţa
curselor de pe Aeroportul din
Cluj, şeful CJ Bihor a menţionat că „Ryanair nu va opera decât probabil din aprilie 2019”,
între timp, de pe Aeroportul
din Oradea operează „cel puţin până în toamnă” curse spre
trei destinaţii: Memmingen,
Barcelona şi Milano. La insistenţele lui Avrigeanu, Pasztor
a aﬁrmat că CJ Bihor se va
îndrepta în instanţă împotriva
ﬁrmei Ryanair însă doar dacă
aceasta nu-şi respectă angajamentele asumate. Pe de altă
parte, Pasztor mizează că, în
două săptămâni, când Blue Air
îşi va prezenta orarul de iarnă,
va anunţa curse externe de pe
Aeroportul din Oradea. „Blue
Air a anunţat în 30 mai că se
retrage de pe Cluj. Poate are
intenţia de a se orienta spre alt
aeroport din zonă”, a declarat
Pasztor, adăugând că ﬁrma
aeriană românească a dublat
cursele Oradea – Constanţa şi
Oradea – Bucureşti.
La ﬁnal, liberalul Sebastian Lascu i-a cerut lui Pasztor
Sandor o informare scrisă cu
privire la numărul de persoane angajate la CJ Bihor şi la
instituţiile din subordine de
la preluarea mandatului de
preşedinte. El a mai cerut şi o
informare scrisă cu privire la
instituţiile din subordinea CJ
Bihor pentru care se plăteşte
chirie. 

Conferinţă. „În căutarea bunei guvernări

Cum au scăpat alte ţări de corupţie?”
„Una dintre cele mai importante cărți scrise vreodată despre principala provocare pentru guvernarea
timpurilor noastre” - Larry
Diamond, Stanford University
Marţi, 19 iunie, de la ora
17.00, în sala mare a Primăriei
Oradea va avea loc conferinţa
,,În căutarea bunei guvernări
- Cum au scăpat alte ţări de
corupție?”, susţinută de Alina
Mungiu - Pippidi.
Tema conferinţei este identică cu titlul unui volum excelent, autor ﬁind Alina Mungiu

- Pipidi. Principala întrebare
pe care o pune cartea este: care
sunt lecţiile de învăţat din experienţele istorice şi din cele
contemporane privind dezvoltarea controlului corupţiei?
„O contribuție unică în încercarea de a lega teoria de
practică.” (Robert Klitgaard,
Claremont Graduate University)
De ce unele societăţi reuşesc să controleze corupţia în
aşa măsură încât aceasta se
manifestă doar ocazional, pe
când alte societăţi rămân sistematic corupte? Cartea, a cărei
versiune originală a apărut la

Cambridge University Press în
2015, analizează felul în care
evoluează societăţile până la
punctul în care integritatea devine regula şi corupţia devine
excepţia în gestionarea afacerilor publice şi alocarea resurselor publice.
Marea provocare a guvernelor democratice la ora actuală,
dar şi alte câteva teme cuprinse în volum: Cum să înţelegem
controlul corupţiei • Cum devii Danemarca: încercări istorice de a controla corupţia
• Factori structurali şi umani:
cauzele corupţiei • Ce învăţăm
din cazurile contemporane de

succes? • Capacitatea naţională
de acţiune colectivă • Factorul
internaţional şi impactul său
anticorupţie • Ce e de făcut? 

Modiﬁcări legislative în favoarea
potențialilor consumatori

Gazul, tot mai aproape
Veste excelentă pentru toți cetățenii:
Camera Deputaților a completat Legea
123/2012 a energiei electrice și a gazelor
naturale, statuând facilități pentru unitățile
administrativ-teritoriale care optează pentru utilizarea gazului ca resursă energetică.
De acum, unitățile administrative și alte
persoane juridice, cum ar ﬁ agenții economici, pot încheia direct contracte cu ﬁrmele
specializate în introducerea rețelei de gaz.
Modiﬁcarea legislativă era foarte așteptată,
deoarece, din 2012, nu s-au mai făcut investiții
majore pentru extinderea rețelelor de gaz.
După cum declara deputatul social-democrat
Gheorghe Bogdan, circa un sfert din totalul
petițiilor și sesizărilor înaintate către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul
Energiei reclamau tocmai această situație.
Actul normativ adoptat, zilele trecute, de
Camera Deputaților este beneﬁc și din punctul
de vedere al consumatorului casnic, asta în
condițiile creșterii prețului la lemnul de foc și
a diﬁcultăților în procurarea acestuia. Și din
acest motiv, deputatul Gheorghe Bogdan a luat
legătura cu majoritatea primarilor de pe magistrala Cefa-Căpâlna-Ștei, constatând că aceștia
sunt interesați de introducerea gazului natural
în așezările ai căror edili sunt.
Parlamentarul bihorean a prezentat și pașii
legali pe care autoritățile locale trebuie să-i
facă în demersul lor de extindere a rețelei de
distribuție a gazului natural. Pentru început,
consiliile locale trebuie să înﬁințeze un serviciu local de distribuție a gazului, după care
primăriile solicită acordul furnizorului de gaz
și pe cel al A.N.R.E. referitor la racordarea la
rețeaua de alimentare cu gaz. În următoarea
etapă, unitățile administrativ-teritoriale vor
obține, de la ministerul de resort, caietul de
sarcini și contractul-cadru, care sunt comune
la nivel național, după care va ﬁ organizată
licitația în vederea atribuirii lucrărilor de
execuție a noilor rețele de distribuție a gazelor.
Investițiile pot ﬁ acoperite din fonduri proprii,
de la bugetele consiliilor județene sau prin
încheierea de contracte de parteneriat publicprivat.
Deputatul Bogdan își exprima speranța că
atât edilii, cât și agenții economici vor proﬁta
de facilitățile legislative adoptate și, în viitorul
apropiat, tot mai multe localități și platforme
industriale vor beneﬁcia de gazul natural.
Deocamdată, sublinia interlocutorul nostru,
pe magistrala Căpâlna-Ștei, există un singur
consumator major și anume fabricile de la
Sudrigiu.
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