Diverse 13

Miercuri, 20 februarie 2019

O nouă şedinţă a CJ Bihor, acelaşi rezultat negativ

Proiectele judeţului, blocate
urmare din pagina 1
...pentru validarea lui Carmen
Pantiş, consilierii puterii s-au răzgândit după ce liberalul Călin Gal
a făcut plângere penală prin care
contestă modul în care a fost validat, în şedinţa ordinară din ianuarie, mandatul social-democratului
Cosmin Durnea, care i-a luat locul
lui Gheorghe Ţara.
„În ianuarie am lansat oﬁcial
propunerea privind validarea ambilor consilieri (Durnea şi Pantiş – n.r.). Recunoaşteţi domnule
Avrigeanu? Atunci nu s-a putut
pentru că doar 18 consilieri au fost
prezenţi la şedinţă. Acest fax (prin
care conducerea CJ a fost înştiinţată de plângerea penală făcută
de Călin Gal – n.r.) schimbă total
lucrurile”, a explicat preşedintele
CJ Bihor, Pasztor Sandor, decizia
de a nu o valida pe Carmen Pantiş.
Potrivit acestuia, în cazul în care
instanţa i-ar da câştig de cauză lui
Gal, s-ar ajunge din nou în situaţia de 17 consilieri ai puterii la 17
consilieri ai opoziţiei şi, implicit,
la un nou blocaj.
Pe de altă parte, consilierii PNL
au refuzat să-şi dea acordul pentru
două proiecte necesare pentru realizarea lucrărilor de modernizare
a drumului judeţean Salonta-Tinca, aﬂat într-o stare deplorabilă,
cu foarte multe gropi. Cele două
proiecte prevedeau preluarea în
administrarea CJ Bihor a unor
suprafeţe de teren din Salonta,
astfel că aveau nevoie de votul a
24 dintre consilierii judeţeni. Şiau dat acordul doar 21 de aleşi
locali – PSD-UDMR-ALDE şi
liberalii Ovidiu Bezi, Moisa Madear şi Constantin Neniu, ceilalţi
12 consilieri liberali prezenţi votând împotrivă. Vicepreşedintele
CJ Bihor, Ioan Mang, a menţionat că prin cele două proiecte se
aproba doar preluarea unor bucăţi
din drumurile laterale de pe teritoriul Salontei, pentru realizarea
racordurilor. „Noi avem proiectul
pregătit. Vrem să începem lucrările. Din păcate, de mai bine de
jumătate de an consilierii liberali
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Majoritatea PSD-UDMR-ALDE nu reuşeşte să treacă la vot proiectele judeţului
refuză să-şi dea acordul. La fel s-a
întâmplat şi în cadrul drumului
Beiuş-Stâna de Vale. Atâta timp
cât nu avem în administrare întregul drum nu putem începe lucrările”, a aﬁrmat Mang, care i-a ameninţat pe consilierii liberali că vor
împărţii bihorenilor de pe traseul
drumului fotograﬁi cu aleşii care
se opun reabilitării infrastructurii.
Liderul grupului PNL, Ionel
Avrigeanu, a explicat că liberalii
sunt nemulţumiţi că, în proiectul
de modernizare, se prevede realizarea de canale pluviale, pistă de
biciclete, sens giratoriu şi trotuare
pe tronsonul din Salonta, în timp
ce la Tinca şi în celelalte localităţi
traversate de acest drum, nu sunt
prevăzute. Paztor Sandor i-a acuzat pe liberali că „aruncă în aer” o
investiţie de aproape 95 milioane
lei (TVA inclus) „pentru 1,8 km
de drum în Salonta”. „Mi se pare
trist că aşa luaţi lucrurile. Fiindcă
e Salonta, ﬁindcă e vorba de Marghita, ﬁindcă e vorba de Săcueni
nu votăm”, a aﬁrmat Pasztor.
Alte proiecte care nu au reuşit să
obţină cele 24 de voturi necesare
au fost cele legate de construirea
unor autogări în Săcueni, Marghita şi Beiuş. Aceste proiecte au
fost respinse în ﬁecare şedinţă ordionară din ultimele câteva luni.
Conform scenariului din celelalte
şedinţe, liberalii s-au opus construirii autogărilor din Săcueni
şi Marghita (în cazul Marghitei

doi liberali au votat în favoarea
autogării şi unul s-a abţinut). În
replică, Autogara din Beiuş a obţinut doar 20 de voturi pentru din
24 necesare, 11 consilieri au votat împotrivă şi trei s-au abţinut.
„Poate ar trebui să înţelegem că
interesul bihorenilor este să votăm
cele trei autogări”, a fost apelul
social-democratului Bujor Chirilă înainte de vot, acesta susţinând
toate cele trei proiecte. „Eu înţeleg
că aţi uitat cum e să stai în ploaie
aşteptând autobuzul, de aceea vă
opuneţi.
Nu cred că trebuie să-i pedepsim pe cei din Marghita şi să-i
favorizăm pe cei din Beiuş. Staţii
trebuie în toate localităţile”, a încercat şi vicepreşedintele Traian
Bodea să-i convingă pe liberali să
voteze. „Dumneavoastră nu votaţi
Săcueni şi Marghita, ﬁindcă sunt
primari UDMR. În contrapartidă, noi nu votăm Beiuş. Promit
că pentru data viitoare vom veni
cu un material care să le cuprindă
pe toate trei să vedem cum votaţi
atunci”, a aﬁrmat preşedintele CJ
Bihor. După vot, Pasztor a replicat: „E ruşinea noastră, a tuturor,
cu mine în frunte, ce facem”. Ulterior liderul grupului PNL a aﬁrmat că liberalii nu pot vota autogările pentru că nu li s-a prezentat un
studiu de impact, să se vadă clar
câţi călători le vor folosi. În plus,
nu au văzut nici ﬁnanţarea pentru
aceste lucrări. 

Sindicaliștii Sanitas anunță proteste

„Actele normative cu caracter
salarial din ultimii doi ani sunt contradictorii şi au prevederi interpretabile care au condus la aplicarea
lor neunitară şi discriminatorie. Ianuarie 2019 nu a adus creşteri reale
de venituri salariaţilor care, conform Legii 153/2017, urmau să beneﬁcieze de acestea, iar celor care
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În lunile martie și aprilie

Membrii Federației Sanitas
au stabilit un calendar al protestelor, care vor începe pe data
de 6 martie și vor culmina pe 3
aprilie, când se va organiza un
miting de amploare în București.
Sindicaliștii din Sănătate spun
că Legea Salarizării a dus la
pierderi din venituri.

LA CAPĂTUL
DRUMULUI
S.R.L.

au beneﬁciat de creşteri în martie
2018, limitele impuse de OUG
114/2018 le-au produs pierderi importante de venituri”, se arată întrun comunicat al Federației Sanitas.
Astfel, Consiliul Naţional al Federaţiei SANITAS a hotărât să înceapă organizarea de acţiuni sindicale revendicative după următorul
program:
6 martie – Pichetarea Ministerului Finanţelor Publice; 13 martie Pichetarea Ministerului Sănătăţii;
20 martie – Pichetarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale; 3
aprilie – Miting în Bucureşti.
Revendicările Federaţiei SANITAS sunt: eliminarea din plafonul
de 30% a indemnizaţiei de hrană

şi a sporului pentru asigurarea
continuităţii activităţii în unităţile sanitare şi de asistenţă socială;
calcularea sporurilor şi a gărzilor
la salariul de bază actual pentru
toţi salariaţii din sistemul sanitar şi
cel de asistenţă socială; asigurarea
ﬁnanţării creşterilor salariale prin
transfer de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate; includerea contravalorii
indemnizaţiilor pentru concediile
de odihnă şi pentru concediile medicale în suma salariilor de bază de
la nivelul ordonatorului de credite;
eliminarea inechităţilor în ceea ce
priveşte aplicarea Regulamentului
de sporuri; corectarea inechităţilor
din Legea 153/2017. 
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Un gând de mângâiere,
compasiune şi sincere condoleanţe colegului nostru Eric Lengyel şi întregii familii, în aceste momente grele pricinuite de
moartea mamei sale,
RODICA LENGYEL.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Colectivul S.C. Eurociv-Cons S.R.L. Oradea. (8556)



Păstrăm dragi amin-

tiri împletite cu dor nemărginit. Lacrimile de durere ne ard
obrajii la fel ca în urmă cu 6
ani, când ai plecat de lângă noi,
scumpul nostru soţ, tată, bunic
iubitor,
IOAN POP.
Să-ţi ﬁe zborul lin şi odihna
veşnică în pace. Familia îndu-



Amintiri dragi şi mult
dor este ceea ce simţim astăzi
când ne despărţim de fostul
nostru vecin,
IOSIF SONEA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică, iar soţiei Cătălina şi
ﬁicelor Adina cu Cosmina, un
gând de alinare şi mângâiere.
Fam. Pascu Rădac. (8557)

rerată. (8558)



Cu amintiri frumoase

şi suﬂete îndurerate comemorăm 9 ani, de când ne-a părăsit
scumpa noastră mamă,
GABRIELA ANTALFFY.
Dumnezeu să o odihnească în pace! Fiica Maria Şipoş.
(7631)
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S-a scurs un an de lacrimi şi durere de la trista despărţire de iubita noastră mamă,
soacră şi bunică,
preoteasa
ELEONORA LAZĂR,
din Săcădat. S-a mutat în
veşnicie alături de dragul nostru tată,
preot AUREL T. LAZĂR,
care ne-a părăsit cu 15 ani în
urmă. Nu vă vom uita niciodată şi veţi rămâne mereu în suﬂetele noastre. Dumnezeu să-i
odihnească în pace!
„Trăim puţin.....
În rădăcini ne ducem şi-n poeme
Şi parcă ieri am fost abia altoi”. (R. Zaharescu).
Familiile prof. Bala şi prof.
Goman. (8551)

de comemorări
şi decese se preiau:
 la ghişeul de pe Aleea
Gojdu nr. 3, luni-joi între
orele 8.00-18.00, vineri, între orele 08.00-16.00, duminică, între orele 12.00-16.00

 la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 2 (lângă Teatrul
de stat) luni-vineri, între
orele 9.00-16.00, duminică,
16.00-18.00.

