Actualitate 3

Joi, 2 august 2018

Prejudiciu recunoscut de doar 180.000 lei la CJ Bihor

„Să-mi arate unde e frauda
de 2,5 milioane lei”
Vicepreşedintele CJ, Traian Bodea, susţine că acuzaţiile venite din partea
consilierilor judeţeni PNL
potrivit cărora instituţia ar ﬁ
fraudat 2,5 milioane lei sunt
eronate şi tendenţioase. Bodea a menţionat că prejudiciul constatat de Camera de
Conturi Oradea se ridică la
aproximativ 180.000 lei, din
care administraţia judeţeană
a contestat suma de 112.000
lei.
Într-o conferinţă de presă
organizată miercuri, 1 august,
vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Bihor responsabil cu
departamentul economic, Traian Bodea, a prezentat o parte
dintre abaterile constatate de
Camera de Conturi Oradea
în raportul de audit. Bodea a
menţionat că prejudiciul care
trebuie recuperat este de aproximativ 180.000 lei, deci nici
vorbă de 2,5 milioane lei de
care vorbeau liberalii. „S-au
făcut aﬁrmații cu referire la
fraudare. La o fraudă de 2,5
milioane lei. Este total greșit.
Sunt tendențios spuse. Nu
există așa ceva în decizia și
raportul Camerei de Conturi”,
susţine Traian Bodea. Potrivit
acestuia, în decizia Camerei de
Conturi din 11 iulie, cea mai
mare sumă care trebuie recuperată este de 112.000 lei, bani
plătiţi de CJ Bihor pentru organizarea Festivalului Festum
Varadinum, unde a fost descoperită o necorelare în datele
de înregistrare a documentelor.
Vicepreşedintele CJ a anunţat
că, în acest caz, administraţia
judeţeană a contestat raportul.
Pentru restul sumelor, acestea
sunt în curs de recuperare, termenul de conformare la decizia Camerei de Conturi ﬁind
31 ianuarie 2019. Traian Bodea
a insistat că, în ceea ce priveşte investiţiile derulate de CJ
Bihor, s-a dispus recuperarea
a 7.698 lei, abatere constatată la drumul Beliu-Tinca-Leş,
bani care au fost recuperaţi

Polițiștii din Curtuișeni au fost sesizați,
marţi, de un localnic de 49 de ani, că duminică,
29 iulie a.c., în intervalul orar 15.30 – 16.30,
o persoană necunoscută de sex masculin ar ﬁ
proﬁtat de neatenția soacrei sale și ar ﬁ sustras de pe banca din fața locuinței acesteia din
Curtuișeni un telefon mobil în valoare estimată
la 1.200 de lei. În urma cercetărilor efectuate,
polițiștii din Curtuișeni au identiﬁcat persoana
bănuită de comiterea faptei ca ﬁind un bărbat
de 26 de ani, din localitatea Pișcolt, județul
Satu Mare. Polițiștii au recuperat de la cel în
cauză telefonul reclamat sustras și l-au restituit
proprietarului. Polițiștii din Curtuișeni continuă
cercetările pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a celui în cauză. 

Accident produs
de un adolescent băut

Trei răniţi, unul în
stare gravă

Trei adolescenţi au fost răniţi, dintre care
unul grav, după ce motociclul condus de
unul dintre ei, în vârstă de 15 ani, s-a izbit
de un zid. Adolescentul de 15 ani era băut.

în timpul controlului. „Îl felicit pe dl director tehnic, Filip
Cheşeli, pentru că la toate investiţiile derulate, prejudiciul a
fost de doar 7.698 lei”, a menţionat Bodea. El a mai aﬁrmat
că pentru Resurse Umane nu
s-a dispus nicio măsură, iar la
Serviciul Achizții Publice nu
s-a constatat nicio abatere de
la legislație și procedurile întreprinse. În schimb, la două
instituții subordonate, Direcția
de Dezvoltare și Implementare Proiecte și Direcția Social
Comunitară, trebuie recuperaţi
aproximativ 48.000 lei, respectiv 5.000 lei. „La DSC trebuie
de recuperat 5.000 lei, alte probleme nu au fost. Contrar celor
spuse, alocarea banilor pentru
proiecte nu s-a făcut pe criterii
politice. În acest an, au fost ﬁnanţate 10 proiecte pentru sărbătorirea Centenarului, tabere
de copii, evenimente culturale
şi sociale şi alte proiecte necesare în comunităţi. Astfel de
evenimente trebuie susţinute,
organizate”, a aﬁrmat Traian
Bodea. În privinţa DDIP, unde
prejudiciul a fost de 48.000
lei, vicepreşedintele CJ Bihor
susţine că problemele constatate au avut legătură cu „înregistrarea în conturi diferite a
anumitor sume, ceea ce vom

modiﬁca până la 31 ianuarie
2019”. De asemenea, o parte
dintre documentele justiﬁcative cerute pentru asigurarea
ﬁnanţării nu au fost depuse
de unele fundaţii, asociaţii
sau ONG-uri, în aceste cazuri
urmând să se vadă cum va
putea ﬁ recuperat prejudiciul.
Suma imputată direct CJ Bihor - 100.000 lei + accesorii de
12.000 lei - cu care administraţia judeţeană a ﬁnanţat Festum
Varadinum, a fost contestată,
Traian Bodea susţinând că, cel
mai probabil, contractul de ﬁnanţare a fost ţinut prea mult în
instituţie pentru semnare, iar
între timp începuse festivalul.
„Noi am respectat procedurile
legale, evenimentul s-a organizat. Recuperarea nu avem
de unde să o facem pentru că
banii s-au cheltuit. Ei au spus
că nu există corelare în cronologia documentelor. Se poate
interpreta buna noastră intenţie, dar în niciun caz nu poate
ﬁ vorba de sifonarea banilor
publici”, a mai declarat Traian
Bodea. El s-a arătat deranjat
de faptul că liberalii au atacat
Direcţia Economică din CJ Bihor, considerând munca angajaţilor ca ﬁind nelegală, „deşi
cu aceeaşi echipă a lucrat şi
domnul Avrigeanu când a fost

vicepreşedinte şi a răspuns de
Direcţia Economică”. „Nu mă
interesează lupta politică, dar
dacă vor să se lupte să o facă
pe alt câmp nu pe Direcţia
Economică de care mă ocup
eu. Cuvintele astea măreţe de
fraudă de 2,5 milioane lei, de
sifonare a banilor publici nu
sunt adevărate. Îi primesc la
mine (pe liberali-n.r.) sau merg
eu la ei, dacă vor, să-mi arate
unde e frauda de 2,5 milioane lei. Nu-mi pot imagina că
se fac aﬁrmaţii spirtoase doar
pentru a ieşi în faţa bihorenilor
să spui uite ce nenorociţi sunt
în fruntea judeţului. Nu cred
că sunt mai nenorocit decât alţii”, a aﬁrmat vicepreşedintele
CJ Bihor.
La ﬁnalul conferinţei, Traian Bodea a anunţat că, până
în toamnă, CJ Bihor va avea o
nouă organigramă, redusă cu
10-15%. „Ne gândim la o reducere a cheluielilor.
Prin urmare, va trebui să reducem cu 10-15% personalul
aparatului propriu și gândim
o eﬁcientizare a activității și
implicit, a cheltuielilor. În prezent, există aproximativ 200
de posturi în aparatul propriu”,
a declarat vicepreședintele CJ
Bihor.
 Ioana MATEAŞ

Peste 53.000 de ţigarete, depistate ascunse într-un autoturism la Borș

Anchetat pentru contrabandă
Poliţiştii de frontieră din
cadrul Sectorului Poliţiei de
Frontieră Borș – ITPF Oradea au descoperit, ascunse în diferite locuri special
amenajate din autoturismul
unui cetăţean român, 2.660
pachete de ţigări pentru care
șoferul nu deţinea documente de provenienţă.

Telefon mobil
recuperat

Marţi, în jurul orei 11.00, la
Punctul de Trecere a Frontierei Borș s-a prezentat, pentru
efectuarea formalităților de
frontieră, cetăţeanul român
Alexandru A., în vârstă de 27
ani, la volanul unui autoturism
marca Citroen, înmatriculat
în Lituania. La controlul speciﬁc, poliţiştii de frontieră au
descoperit, ascunse în diferi-

te locuri din autoturismul pe
care îl conducea (sub scaunul
șoferului și sub bancheta din
spate), cantitatea de 2.660 pachete de ţigări, diferite mărci,
pentru care persoana în cauză
nu poseda documente de provenienţă. La cercetări, bărbatul a declarat că a împrumutat autoturismul și nu știa de
existența țigărilor, el intenţi-

onând să ajungă la muncă în
Germania. Cantitatea de ţigări,
în valoare de 37.500 lei, a fost
ridicată în vederea conﬁscării, iar în cauză s-au întocmit
acte de urmărire penală sub
aspectul săvărşirii infracţiunii
de contrabandă, urmând ca la
ﬁnalizarea cercetărilor să ﬁe
dispuse măsurile legale ce se
impun. 

Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, miercuri, 1
august a.c., la ora 02.00, pe drumul județean
768, în afara localitãții bihorene Lăzăreni, un
minor de 15 ani, din localitatea Cărăndeni, în
timp ce conducea un motociclu, fără a poseda permis de conducere și aﬂându-se sub
inﬂuența băuturilor alcoolice (0,18 mg/l alcool
pur în aerul expirat), a pierdut controlul asupra
direcției de deplasare, motociclul a intrat în
coliziune frontală cu un zid din cărămidă de
pe partea dreaptă a direcției sale de deplasare
și s-a răsturnat în afara părții carosabile, în
partea stângă. „În urma accidentului rutier, un
minor de 14 ani, din localitatea Bicăcel, județul
Bihor, pasager pe motociclu, a suferit multiple
leziuni pentru îngrijirea cărora a fost internat
în spital. Totodată, conducătorul motociclului
și un alt pasager al său, un minor de 15 ani, din
localitatea Cărăndeni, au suferit leziuni ușoare
pentru îngrijirea cărora au fost transportați la
spital”, se arată într-o informare transmisă de
IPJ Bihor. Polițiștii rutieri continuă cercetările
pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor
și cauzelor producerii accidentului rutier. 

Un primar renunţă
la pensia specială

Este „un măr otrăvit”

Primarul PMP al oraşului Ulmeni (Maramureş), Lucian Morar, renunţă la pensia specială de care ar beneﬁcia prin Codul Administrativ, considerând-o „un măr otrăvit” al PSD
pentru decredibilizarea edililor.
„Cred că noul Cod Administrativ este o dovadă a faptului că PSD face orice pentru a cumpăra
inﬂuenţa primarilor, ﬁind cunoscut faptul că, în
special în mediul rural şi mic urban, electoratul
este uşor de inﬂuenţat de primari. Prin pensiile
speciale se doreşte decredibilizarea primarilor,
care se bucură de încredere în rândul românilor,
astfel încât aceştia să ﬁe băgaţi în aceeaşi oală cu
parlamentarii. Dacă în urma sesizării CCR de către preşedintele Klaus Iohannis, Codul Administrativ va ﬁ declarat constituţional, voi semna în
faţa unui notar o declaraţie pe proprie răspundere
prin care voi renunţa la pensia specială de care
aş beneﬁcia ca primar şi voi notiﬁca Casa Naţională de Pensii. Consider această pensie specială
pentru primari un măr otrăvit al PSD şi fac apel
la colegii din asociaţiile de primari din comune,
oraşe şi municipii să renunţe şi ei”, a spus Morar.
„Noi, primarii, având salarii decente, vom avea
şi contribuții mai mari la pensii şi vom beneﬁcia
de pensii mai mari. Prin aceste pensii speciale, de
care beneﬁciază tot mai multe categorii profesionale, se creează o discrepanţă cu restul societăţii”, a subliniat primarul. 

