Comunitate 11

Luni, 16 iulie 2018

Consiliul Local Beiuş

Adresă CAO… sﬁdare!
Pe ordinea de zi a ultimei
ședințe ordinare a Consiliului Local Beiuș s-a aﬂat și
proiectul de hotărâre privind
aprobarea modiﬁcării tarifului practicat de Compania
de Apă Oradea SA pentru
serviciul public de canalizare-epurare, începând cu 1
iulie 2018.
Conform solicitării celor de
la CAO, tariful la canal-epurare ape uzate menajere ar ﬁ
trebuit să crească de la 2 lei și
14 bani, cu TVA inclusă, la 2
lei și 37 de bani, cu peste 10,
7 la sută.
Deși
primarul
Petru
Mlendea-Căluș și unii dintre
consilierii locali – cum ar ﬁ
Nicolae Foﬁu – s-au exprimat ferm în favoarea majorării de tarif propuse de CAO,
pesediștii prezenți și Ovidiu
Bunta (de la Partidul M10)
s-au abținut și, astfel, proiectul de hotărâre a fost respins.
Aceștia au motivat votul lor
prin aceea că adresa Companiei de Apă nu conținea argumente explicite, detaliate, în
favoarea majorării tarifului la
canalizare-epurare și că aleșii
locali trebuie să apere interesele concitadinilor și nu pe ale
unui agent economic, indiferent care ar ﬁ acesta.
Se părea că beiușenii au scăpat, măcar pentru o vreme, de

De la Valea lui Mihai,

Familie de vulpi
roșcate la Zoo Oradea
O familie de vulpi roșcate, formată din
șase femele și un mascul, face parte, începând din luna aprilie, din colecția de animale a Grădinii Zoologice Oradea. Acestea
au fost donate de un localnic din Valea lui
Mihai, care le-a găsit în propria curte, pitite
sub o grămadă de lemne.

noua scumpire pusă la cale de
Compania de Apă Oradea și
de Primăria Beiuș, numai că
situația nu este nici pe departe clariﬁcată: CAO a trimis
asociațiilor de proprietari o
adresă prin care îi înștiința pe
beiușeni că tariful aplicat, de la
1 iulie, pentru canalizare-epurare va ﬁ cel... majorat!
Deplasându-ne la sediile
asociațiilor de proprietari din
cele trei cartiere de blocuri din
urbe, am aﬂat ceva și mai grav:
adresa fusese trimisă chiar
înainte de ședința Consiliului

Local Beiuș, care a avut loc
la 29 iunie! După cum declarau Marin Alecu, președintele
Asociației de Proprietari „Aurel Vlaicu”, Lucia Busuioc și
Codruța Pătcaș, administratoarele celorlalte asociații de
proprietari – „Samuil Vulcan”
și „Aleea Padișului”, adresa
CAO le-a fost transmisă în
perioada 25-27 iunie, așa cum
arată și datele de înregistrare a
acesteia.
Prin urmare, luând act și de
faptul că proiectul de hotărâre
„privind aprobarea modiﬁcării

tarifului practicat de Compania de Apă Oradea S.A. pentru
serviciul public de canalizareepurare, începând cu 1 iulie
2018” a fost respins de consilieri, conducătorii asociațiilor
de proprietari nu știu cum să
procedeze în momentul sosirii
facturilor emise de CAO pentru luna iulie.
Problema este cu ce tarif vor
opera cei de la Compania de
Apă? Asta, atâta timp cât propunerea lor nu a fost aprobată
de Consiliul Local Beiuș!
 Dan ISPAS

Recunoscute pentru faţa care seamănă cu a
câinelui, coada stufoasă şi şiretenia devenită
subiect de poveşti, cele șapte vulpi roșcate de
la Zoo Oradea au o poveste de viață interesantă. Ele au fost găsite în curtea unei gospodării
din Valea lui Mihai, ascunse sub o grămadă
de lemne, abandonate ﬁind de cea care le-a
dat viață. Proprietarul gospodăriei în care s-au
instalat vulpițele, medic de profesie, le-a donat
Grădinii Zoologice, personalul de aici stabilind
că puii sunt născuți în luna martie. De atunci
și până în prezent, micile vietăți au fost ținute
în interior, ﬁind hrănite cu carne de pui și ulei
de somon, iar acum sunt pregătite pentru a ﬁ
eliberate în țarcul special amenajat.
Vulpile roșcate aparţin familiei Canidae, care
mai include lupii, câinii, şacalii, câinele enot
etc. Un animal extrem de vânat pentru blana
sa, dar și pentru faptul că și-a câștigat faima de
devoratoare de găini, vulpea este un mamifer
omnivor, de dimensiune mică spre medie. Este
mai mică decât câinele obișnuit și evident mai
mică decât lupul. Are între 7 și 10 kg, rareori
depășind această greutate. Corpul are sub 1 m
lungime, iar coada stufoasă, circa 30-40 cm. 

Avertizare de la DSVSA Bihor

Noi focare de pestă porcină africană
DSVSA Bihor a anunţat că,
în judeţul nostru, a fost conﬁrmată evoluţia a patru noi
focare de pestă porcină africană în gospodării din Olosig. De asemenea, sunt suspiciuni privind focare noi la
porci domestici în localităţile
Olosig, Cherechiu, Cheşereu,
Cubulcut şi Sânnicolau de
Munte şi la porci mistreţi în
Marghita şi Cubulcut.
Direcţia Sanitară Veterinară
şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor a anunţat că, în
cursul zilei de marţi, 10 iulie, Institutul de Diagnostic şi
Sănătate Animală București
– Laboratorul Național de
Referință pentru Pestă Porcină
Africană a conﬁrmat, pe probe
recoltate de către specialiștii
DSVSA Bihor, în cadrul programului de măsuri elaborat și
implementat de Centrul Local
de Combatere a Bolilor Bihor,
evoluția a patru noi focare a
Pestei Porcine Africane (PPA)
în gospodării din localitatea
Olosig. De asemenea, în baza

activităților speciﬁce de supraveghere și control a zonelor
de restricții, în cursul zilei de
miercuri, 11 iulie, s-a notiﬁcat
suspiciunea evoluției unor noi
focare la porcii domestici în
localitățile Olosig, Cherechiu,
Cheșereu, Cubulcut și Sânnicolau de Munte, respectiv la
porcii mistreți în Marghita și
Cubulcut.
În urma noilor evoluţii, s-a
reunit Centrul Local de Combatere a Bolilor Bihor, pentru
stabilirea și adoptarea noilor
zone de restricție, supraveghere și control. Conform procedurilor, specialiștii din cadrul
DSVSA Bihor au luat imediat
măsuri privind punerea sub supraveghere sanitară veterinară
a exploatațiilor, impunerea de
restricții de mișcare, efectuarea dezinfecţiei exploatațiilor
afectate, a spaţiilor de cazare a
porcilor, a aleilor, a perimetrelor, a ustensilelor şi a obiectelor potenţial contaminate.
„DSVSA solicită sprijinul şi
înţelegerea cetăţenilor pentru
respectarea acestor măsuri,

având în vedere gravitatea bolii şi consecinţele economice
grave generate de apariţia ei.
Pentru a preveni răspândirea bolii, au fost sacriﬁcați atât
porcii bolnavi, cât și cei care
au fost în contact cu aceștia
și au fost recoltate probe pentru examene de laborator de la
animalele moarte și sacriﬁcate
(30 de capete suine în focare
conﬁrmate). De asemenea s-a
dispus suspendarea pe termen
nederterminat a funcționării
tuturor târgurilor/piețelor de
animale la nivelul întregului
teritoriu național. Această măsură are ca scop limitarea diseminării bolii prin intermediul
contactului direct sau indirect
(prin intermediul vectorilor
– oameni, autovehicule, echipamente sau animale din alte
specii) între animalele bolnave”, se menţionează într-un
comunicat de presă al DSVSA
Bihor.
Instituţia roagă toţi bihorenii „să anunțe fără întârziere ﬁe medicul veterinar din
localitate sau direct Direcția

Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor Bihor,
ﬁe autoritățile publice locale
asupra oricărui caz de îmbolnăvire sau moarte la porcii
domestici sau sălbătici de care
au cunoștință”, astfel încât să
poată ﬁ depistate cât mai repede eventuale noi îmbonăviri
şi pentru a putea ﬁ eradicată
boala. „Toate animalele suspecte trebuie sacriﬁcate şi neutralizate, iar proprietarii vor
ﬁ despăgubiţi de către stat, în
condițiile prevăzute de legislaţie. Facem precizarea că pesta
porcină africană nu afectează
oamenii, neexistând nici cel
mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus
având, însă, impact la nivel
social din punct de vedere economic. DSVSA Bihor va informa periodic publicul din județ,
cu privire la evoluția bolii, respectiv măsurile ce se impun
în scopul combaterii acesteia”,
precizează Remus Moţoc, şeful DSVSA Bihor. 

Pe ruta Oradea - Nădlac

Transport agabaritic
În perioada 15–20 iulie se efectuează un
transport cu depășiri pe ruta: Oradea – DN
1 – Centura Oradea – DN 79 – Arad – DN 7
– A11 – A1 – Nădlac II (Punctul de Trecere
al Frontierei).
Etapele de desfășurare ale transportului
sunt stabilite de poliția rutieră, care asigură
însoțirea vehiculului cu depășiri. Transportul nu se va desfășura în perioadele și pe
sectoarele de drum pe care sunt semnalate
fenomene meteorologice periculoase, prin
codurile galben, portocaliu sau roșu. Informaţii
suplimentare privind starea reţelei de drumuri
naţionale pot ﬁ obţinute de la Dispeceratul
Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numerele de telefon
021/264.33.33; 021/9360 și pot accesa pe prima
pagina în caseta din stânga: www.cnadnr.ro
- DISPECERAT - Situatia Drumurilor Naţionale, dar și pagina de FB https://www.facebook.
com/cnadnr/ și de TWITTER, @CNADNR. 

