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Agenda politică

Discuţii cu reprezentanţii TransGaz

Strategia pe gaz a Bihorului
La inițiativa Consiliului
Județean Bihor, luni, 17 decembrie, a avut loc întrevederea de lucru dintre conducerea instituției și compania
națională TransGaz, respectiv, primarii și reprezentanții
unităţilor administrativ-teritoriale interesate în extinderea rețelelor de gaz.

„După întâlnirile zonale din
Beiuș, Aleșd, Săcueni și Marghita ce au avut loc la sfârșitul
lunii octombrie și începutul
lunii noiembrie, următoarea
etapă luată în calcul a fost
întâlnirea de lucru pentru a
cristaliza principalele elemente de ordin tehnic, ﬁnanciar
și calendaristic pentru implementarea acestui proiect de
prim-rang al județului”, susţine purtătorul de cuvântz al CJ
Bihor, Adrian Simon. Prima
rundă a discuțiilor a avut loc
între conducerea TransGaz şi
președintele CJ Pásztor Sándor
și vicepreședintele Traian Bodea. „Directorul departamentului Proiectare și Cercetare,
dl. Mihai Leahu, a precizat că
în momentul de față extinderea rețelelor de gaze reunește
un context favorabil. Pe de-o
parte, prin Planul Național
de Dezvoltare vor ﬁ cuprinși
aproximativ 300 milioane
euro, bani ce vor ﬁ principala
sursă pentru dezvoltarea de
noi rețele de distribuție pentru

gaze naturale în România. Pe
de altă parte, studiile de fezabilitate nu vor mai ﬁ aprobate
de ANRE, ci de asociațiile de
dezvoltare intercomunitare”, a
menţionat Simon.
Potrivit acestuia, principala
etapă pentru realizarea acestui
proiect amplu este înﬁințarea
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, entitatea care
ar urma să comande studiul
de fezabilitate. Pe baza acesteia, compania TransGaz ar
urma să întocmească studiu
tehnico-economic pentru a descrie principalele elemente ale
fezabilității proiectului pentru
UAT-urile care compun asociaţiile de dezvoltare respective.
„Există posibilitatea ca, pentru unele zone, ADI-urile să
vină cu aport propriu pentru
extindere dacă raportul dintre
cost și recuperarea investiției
necesită acest instrument. În
privința realizării studiilor
de fezabilitate, președintele
Pásztor Sándor a precizat că
rămâne consecvent celor declarate la întâlnirile de lucru
din județ și instituția noastră
va acorda co-ﬁnanțare pentru
realizarea acestora, doar să se
înregistreze în entitatea care
va coordona proiectul. Avantajul unui ADI cu mai multe
unități administrative-teritoriale este pe de-o parte unul de
ordin tehnic, adică, realizarea
unui studiu de fezabilitate unic

pentru o zonă implică un document de ansamblu pentru
aceea microregiune, pe de altă
parte, și costurile sunt semniﬁcativ mai mici”, precizează
purtătorul de cuvânt al CJ Bihor. Astfel, dacă în medie costul unui studiu de fezabilitate.
pentru o comună / oraș este
de aproximativ 30.000 euro,
această valoare nu se multiplică cu ﬁecare UAT în parte.
Pentru aceste asociații ce ar
urma să se înﬁințeze, directorul TransGaz, răspunzând la
întrebările primarilor a precizat următoarele: rețelele de
distribuție vor putea ﬁ operate
de un operator deja existent
cu licența aferentă, de asociaţia de dezvoltare intercomu-

nitară dacă va face demersurile pentru a ﬁ operator sau o
combinație între cele două.
Pe de altă parte, racordurile
și stațiile de reglare-măsurare vor ﬁ operate de compania
TransGaz S.A.
„La sfârșitul întrevederii de
lucru s-a reiterat importanța
înﬁințării cât de urgente a celor trei ADI-uri dedicate acestui subiect, în momentul de
față existând una în microregiunea Țara Beiușului, urmând
a se organiza procedurile formale pentru cele din zona Văii
Crișului Repede, Valea Barcăului și Valea Ierului de către UAT-urile interesate”, mai
menţionează Adrian Simon.
 R.C.

Instanţa de contencios a Tribunalului Bihor a suspendat trei hotărâri

Bugetul judeţului, blocat
urmare din pagina 1
...Bihor a decis suspendarea celor trei hotărâri. De azi,
bugetul este suspendat. Puteţi
face plăţi după bugetul pe anul
trecut, sau după regula 1/12”,
a anunţat Gal, adăugând că
solicită retragerea de pe ordinea de zi a tuturor proiectelor
care presupun alocare de bani,
altfel urmând să ﬁe lovite de
nulitate. Reamintim că, în luna
septembrie, Gal anunţa că atacă celel trei hotărâri în instanţă
pe motiv că o parte dintre cei
care le-au votat se aﬂau în incompatibilitate,
votându-şi
bani din care le-ar ﬁ fost plătite salariile. De asemenea, el
a acuzat „disimularea destinaţiei reale a fondurilor”. Trebuie
precizat că bugetul a fost votat,
după multe amânări, cu sprijinul consilierului liberal Cornel
Borza, care nu a respectat decizia luată la nivelul partidului
de a vota împotrivă. În privinţa
deciziei de luni a Tribunalului
Bihor, aceasta menţionează că
„dispune suspendarea executării Hotărîrii Consiliului Judeţean Bihor nr.46/25.04.2018,
privind aprobarea bugetului
Judeţului Bihor şi a instituţiilor subordonate pe anul 2018,
a Hotărîrii Consiliului Jude-

ţean Bihor nr.111/17.07.2018,
privind aprobarea bugetului
Judeţului Bihor şi a instituţiilor subordonate pe anul
2018 – rectiﬁcat 1 şi a Hotărîrii Consiliului Judeţean Bihor nr.146/28.08.2018, privind
aprobarea bugetului Judeţului
Bihor şi a instituţiilor subordonate pe anul 2018 – rectiﬁcat 2, emise de pârât, până la
pronunţarea instanţei de fond,
asupra acţiunilor în anulare a
acestor hotărâri. Obligă pârâtul să plătească reclamantului
cheltuieli de judecată în sumă
de 60 de lei, reprezentând taxă
judiciară de timbru. Executorie
de drept. Cu drept de recurs în
termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Bihor.” Cu
toate acestea, şefa serviciului
juridic, Mihaela Roşan, a insistat că executorie este sentinţa
judecătorească nu soluţia, adăugând că sentinţa nu le-a fost
comunicată.
Avocatul Janos Kiss, consilier PNL, i-a atras atenţia însă
că deciziile de suspendare date
în contencios administrativ se
pun în aplicare de la momentul
aﬁşării lor pe portalul instanţei. „În contencios, în momen-

tul în care Tribunalul a pus pe
site soluţia, ea este executorie”,
a intervenit Călin Gal, adăugând: „De ce aţi făcut bugetul
fără să respectaţi legislaţia în
vigoare?”.
Vicepreşedintele Traian Bodea i-a cerut lui
Gal să explice bihorenilor ce
are de câştigat dacă blochează plăţile pentru patru zile.
„Văd că prezentaţi totul ca pe
un succes. Bugetul a produs
deja efecte”, a adăugat Bodea.
Vicepreşedintele Ioan Mang a
precizat că instanţa nu s-a pronunţat pe fond, adică „nu a spus
că bugetul este greşit”, ci doar
a suspendat hotărîrile. Mang a
adăugat că bugetul a fost votat
în aprilie, când angajaţii din
subordinea instituţiei protestau
pentru că nu-şi primiseră salariile. „Atunci a votat domnul
Borza, altfel nu puteam adopta
bugetul. Practic, Gal Călin a
contestat salariile. Şi ce a obţinut? Până în 21 decembrie
nu mai putem face plăţi. Mare
câştig. I-am bloca pe cei care
fac lucrări, nu i-am mai putea
plăti. Asta vrea dl Gal pentru
că dl Borza a votat bugetul”, a
aﬁrmat, iritat, vicepreşedintele
CJ. Călin Gal a intervenit spunând că bugetul nu înseamnă

doar salarii, ci şi asociaţii, direcţii şi societăţi către care „au
mers bani nelegal”. „Să nu mai
implicaţi salariile oamenilor în
asta. Sunt un om al legii, vin
din Fisc, daţi-mi voie să-mi
respect meseria”, a replicat
Gal. Consilierul PSD Gheorghe Ţara a menţionat că, în cel
mai rău caz, în următoarele
zile nu vor mai putea ﬁ făcute
plăţi la nivelul 1/12 din bugetul
anului 2017. „Da, bugetul este
contestat, însă execuţiile bugetare au fost votate şi de către
dumneavoastră. Asta înseamnă că aţi recunoscut bugetul.
Haideţi să ne gândim mai bine
ce câştigăm în faţa cetăţenilor,
ce obţinem din acest demers.
Oprirea plăţilor în ultimele
zile din an?”, a precizat Ţara.
Până la urmă, Pasztor a decis
scoaterea de pe ordinea de zi a
punctului doi, referitor la aprobarea execuţiei bugetare.
Conducerea CJ Bihor nu ştia,
la ﬁnalul şedinţei, în ce fel va
afecta decizia instanţei plăţile
care mai trebuiau făcute până
în data de 21 decembrie, însă
a precizat că salariile aferente
lunii noiembrie au fost plătite
deja. 

Spitalele regionale,
amânate

Spitalele regionale vor ﬁ construite după
2021, dar cu fonduri mai mari din partea
Uniunii Europene, anunță ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, precizând că s-a întârziat
din cauza unor proceduri pe care consultanţii străini le-au respectat.
„În momentul în care am avut ultimele
discuții, la Bruxelles, cu consultanții Băncii
Europene de Investiții, pentru că Ministerul
Sănătății a fost la Bruxelles să solicite fonduri
suplimentare în septembrie, iar răspunsul a fost
„Nu avem” - în momentul în care consultații
au spus „Vom preda studiul de fezabilitate”,
am luat legislația și am veriﬁcat care sunt
termenele. Ajungeam cu începutul construcției
efectiv 2020-2021. Și atunci, după o discuție cu
doamna prim-ministru, și ulterior cu doamna
comisar Corina Crețu, s-a decis că fazarea ar ﬁ
o soluție foarte bună”, a declarat ieri, ministrul
Sănătăţii, Sorina Pintea.
Astfel, construcţia celor trei spitale regionale
va ﬁ începută pe exercițiul ﬁnanciar 2021-2027.
De asemenea, ministrul Sănătății a spus că nu
s-a întârziat pentru că nu a vrut Guvernul sau
nu a vrut Ministerul Sănătății, ci pentru că
există niște proceduri pe care acești consultanți
le-au respectat.
„Pe mine mă mâhnește că anumite
comunități locale care nu au fost atât de implicate spun că Ministerul Sănătății și Guvernul
nu vor. Vrem, o să atragem aceste fonduri și
vom construi aceste spitale, dar cred că trebuie
să le construim cu costuri cât mai mici pentru
România, dacă există aceste fonduri europene. Eu sper că s-a înțeles exact și că nu există
niciun exercițiu de imagine”, a mai adăugat
Sorina Pintea.
Ministrul Sănătăţii anunţă că Spitalul din
Craiova a fost ultimul care a transmis terenul.
„Totul a început în august 2017, când
Banca Europeană de Investiții și-a desemnat
consultanții pentru aceste studii de fezabilitate
pentru trei spitale din Iași, Craiova, Cluj. În
octombrie 2017, Iași este primul care transmite terenul Ministerului Sănătății. Pentru că,
știți foarte bine, un studiu de fezabilitate nu se
poate face dacă nu ai toate elementele. Craiova
a fost ultimul, în 2018, în mai”, a spus Sorina
Pintea.
„Valoarea unui spital este de 400 de milioane de euro - construcție plus dotare. Pentru
că în 2014, când s-au cerut bani pentru spitale
regionale, s-au cerut doar pentru construcție,
co-ﬁnanțarea României ﬁind de 50% și coﬁnanțarea Europei de 50%. De aceea, sumele
alocate erau mai mici. Așa s-au făcut estimările în 2014. De la 100 de milioane de euro pe
spital la 400 de milioane de euro este o mare
diferență și cred că era de datoria noastră să
găsim surse viabile astfel încât aceste spitale să
se facă”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Romii ardeleni merg
singuri

Reprezentanții mai multor organizații ale
romilor din Transilvania au decis, marți, să
aibă un candidat propriu la alegerile europarlamentare de anul viitor. Ei se gândesc ﬁe
la un loc eligibil pe lista unui partid românesc, ﬁe la un candidat independent.
„Cu ocazia Zilei minorităților naționale din
România, mai multe organizații ale romilor din
Ardeal au luat o decizie istorică pentru etnia
romă, și anume să aibă un candidat la alegerile
europarlamentare de anul viitor. Este ﬁresc
ca romii să aibă un reprezentant în Parlamentul European, deoarece există probleme
ale comunității romilor care trebuie aduce la
cunoștința Uniunii Europene. În cei 29 de ani
care au trecut de la Revoluție, romii au primit
doar promisiuni. În prima fază, vom avea negocieri cu partidele din întreg spectrul politic
românesc pentru a desemna un reprezentant
al etniei pe un loc eligibil pe listele lor, iar în
cazul în care discuțiile vor eșua, vom avea un
candidat independent al romilor la PE”, a spus
reprezentantul organizațiilor romilor din Ardeal, Aurel Pascu.

