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La 100 de ani de la Marea Unire,

97 de ani de istorie a profesiei
contabile în România
Filiala din Bihor a Corpului Experților Contabili și
Contabililor Autorizați din
România (CECCAR) a săbătorit vineri, 13 iulie, începând cu ora 13.00, la Sala de
Evenimente „Club Art”, din
Băile Felix, Ziua Națională a
Contabilului Român.

În anul Centenarului, evenimentul a purtat o puternică amprentă istorică. După
intonarea Imnului Național
al României și mesajul Consiliului Superior, transmis de
presedintele CECCAR, prof.
univ. dr. Robert Aurelian Sova,
participanții la eveniment au
urmărit documentarul cinematograﬁc „Trecutul, prezentul și
viitorul CECCAR și al profesiei contabile în România”.
Au urmat mesajele transmise
de reprezentanții instituțiilor și
autorităților publice care au dat
curs invitației (BNR, Administratia Județeană a Finanțelor
Publice Bihor, AJOFM Bihor,
Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității
Oradea, Baroul Bihor, etc)
și ai mediului de afaceri, reprezentat de Ioan Micula –
președintele Camerei de Comert și Industrie (CCI) Bihor,
Constantin Badea – secretar
general al CCI Bihor și Mina
Giurea – director economic.
Mesajul transmis de mediul
de afaceri, prin președintele
Ioan Micula, a atins o problemă stringentă cu care se
confruntă atât mediul de afa-

Ioan Micula a criticat lipsa predictibilității și clarității legilor
ceri, cât și profesioniștii din e sabotat”. Aceste probleme
domeniul contabilității: lipsa ar putea ﬁ rezolvate printr-o
predictibilității și clarității relație de colaborare dintre
legislative și, implicit, nece- mediul de afaceri și autorități,
sitatea unei interpretări con- exploatarea judicioasă a resursecvente în timp a legislației selor naturale și bogățiilor țării
ﬁscale de către autorități. Tot- în beneﬁciul întregii populații,
odată a subliniat o realitate pentru ridicarea nivelului de
tristă a societății românești din trai, asigurarea unor salarii și
prezent și anume exodul româ- pensii decente și încurajarea
nilor alungați din propria țară românilor să se întoarcă în
de lipsa locurilor de muncă: „E țară, alături de familiile lor.
o tragedie. Când noi investim
În ﬁnal au fost premiați cei
atât de mult în acești tineri, au mai performanți membri CEatâtea cunoștinte și (…) mili- CAR Bihor: societăți de exoane au părăsit țara să lucreze, pertiză contabilă, societăți
de multe ori, pe posturi mult de contabilitate, experți consub caliﬁcarea lor. Nicăieri tabili și contabili autorizați.
nu poate să traiască omul mai Distincțiile au fost înmânate
bine decât la el acasă, dacă nu de Valerian Pavel Susa în ca-

litate de președinte al ﬁlialei
bihorene, care a fost de altfel
moderatorul întregului eveniment.
Ziua Națională a Contabilului Român nu a fost aleasă întamplător, ea având o
semniﬁcație istorică deosebită.
În urmă cu 97 de ani, la 13 iulie 1921, Regele Fedinand I al
României a aprobat Legea pentru organizarea Corpului de
Contabili Autorizați și Experți
Contabili din România ca organism profesional independent, prin Decretul Regal nr.
3036, ﬁind astfel reglementată
profesia contabilă din România.
 R.C.

Judeţul ar putea pierde 30 milioane lei

Doar 17 consilieri s-au prezentat la şedinţa extraordinară
a CJ Bihor de vineri, 13 iulie,
absentând toţi cei 16 consilieri
liberali (al 17-lea, Dacian Foncea a renunţat la mandat), dar şi
social-democratul Dorel Dume,
plecat din ţară.
În aceste condiţii, şedinţa nu
s-a putut desfăşura. Preşedintele
Pasztor Sandor a menţionat că
motivul pentru care a fost convocată şedinţa extraordinară o

reprezintă oportunitatea recuperării a peste 30 milioane lei pe
care judeţul i-a folosit pentru trei
investiţii.
Mai exact, pe ordinea de zi
ﬁgurau proiecte privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru drumurile Beliu
- Tinca - Leş, Uileacu de Criş
- Sîrbi, dar şi pentru reparaţiile
capitale şi amenajările interioare aderulate la Muzeul Ţării
Crişurilor. „Avem posibilitatea
de a recupera nişte bani pentru
lucrări de acum 4-5 ani, unde
s-au cheltuit bani de la bugetul
judeţului. Avem posibilitatea
de a depune spre ﬁnanţare, retroactiv, proiecte pentru aceste
lucrări.
E vorba, în total, de peste 30
de milioane de lei”, a precizat
Pasztor Sandor, adăugând că
proiectele trebuie depuse azi,
16 iulie, ora 10.00. Posibilitatea
recuperării acestor bani le-a fost

Alimente pentru
sinistraţi

Bihorenii pot ajuta, în funcţie de posibilităţi, donând alimente neperisabile și produse
de igienă personală în favoarea persoanelor
sinistrate. Perioada de colectare a donaţiilor: 9-20 iulie, la sediile ISU din Oradea şi
Marghita.
Având în vedere evoluția situației meteorologice din ultima perioadă (ploi abundente,
furtuni, inundații etc.) și efectele acesteia
asupra unui număr mare de cetățeni și situația
critică în care se aﬂă aceștia, bihorenii sunt invitaţi să contribuie, în măsura posibilităților, cu
alimente neperisabile (ulei, făină de grâu, făină
de porumb, zahăr, orez, conserve de carne,
conserve de pește, apă, paste făinoase etc.) și
produse de igienă personală, pentru ajutorarea
celor sinistrați.
În acest sens Instituția Prefectului a înﬁințat
„două centre de colectare de bunuri, care vor
proveni din donațiile făcute în mod voluntar de
populație pentru a veni în sprijinul persoanelor
sinistrate”, se menţionează într-un comunicat
de presă al Prefecturii Bihor.
Cele două puncte de colectare: Oradea - la
Sediul Inspectoratului pentru Situații de
Urgență „Crișana” de pe str. Avram Iancu nr.
9; Marghita - la Detașamentul de Pompieri
Marghita de pe str. Liliacului nr. 22.
Perioada de colectare se desfășoară începând
din 9 iulie până în data de 20 iulie, între orele
10.00 – 18.00.
 R.C.

În zona centrală a Oradiei
Noi restricții de circulație
„Comisia de circulație din cadrul Primăriei Oradea a aprobat în ședința de azi, 13
iulie, la solicitarea Companiei de Apă Oradea, închiderea circulației rutiere pe strada
Teatrului, în perioada 16 iulie – 3 septembrie 2018, pentru reabilitarea rețelei de apă
și canal pluvial”, se arată într-un comunicat
de presă al Primăriei Oradea.
„Tot în cadrul ședinței de azi, s-a aprobat
închiderea circulației rutiere pe strada Mihai Eminescu, între strada Gheorghe Lazăr
și strada Ady Endre, în perioada 16 iulie – 7
septembrie, tot pentru reabilitarea rețelelor de
apă, canalizare menajeră și pluvială, tronsonul I și tronsonul II. Ne cerem scuze pentru
disconfortul creat”, se arată în comunicatul
municipalităţii. 

Lipsă de cvorum la şedinţa CJ Bihor
Din lipsă de cvorum, şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Bihor convocată
pentru vineri, ora 10.00, nu
s-a mai ţinut. Pe ordinea de zi
ﬁgurau şase proiecte de hotărâre care ar ﬁ trebuit votate în
regim de urgenţă pentru ca judeţul Bihor să poată recupera
fonduri de peste 30 milioane
lei pentru lucrări de investiţie
vechi de 4-5 ani.

Apel la implicare civică

Şedinţă extraordinară
a CLO

adusă la cunoştinţă celor care
conduc CJ Bihor de către şeful
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Marcel Boloş.
„Din păcate, lipseşte o persoană din coaliţie, care este plecată
din ţară”, a adăugat preşedintele
CJ Bihor, adăugând că a trimis
SMS ﬁecărui consilier judeţean
pentru a le explica de ce a fost
convocată şedinţa. „Ne vom

ntâlni din nou cu dl Boloş, care
este acum la Oradea, pentru a
vedea ce putem face pentru a nu
pierde aceşti bani pe care îi putem folosi pentru alte investiţii”,
a mai precizat Pasztor.
Cel mai probabil, proiectele
vor ﬁ repuse pe ordinea de zi a
şedinţei ordinare de marţi, 17
iulie.
 I. MATEAŞ

În conformitate cu prevederile art. 39 alin.
2 şi 3 din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local
al Municipiului Oradea, care va avea loc în
data de 19 iulie 2018, ora 14.00, în Sala Mare
de şedinţe a Primăriei municipiului Oradea.
Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Oradea şi este
publicată pe site-ul oﬁcial al instituţiei www.
oradea.ro, potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. 6 şi
7 din Legea 215/2001, republicată.
 Secretar al Municipiului Oradea
jr. Ionel VILA

