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Contre la CJ pe proiectele introduse pe ultima sută de metri

Nicio şedinţă fără tărăboi
urmare din pagina 1
Pentru a obţine locul în CJ
Bihor, Julien Mateaş avea nevoie de votul majorităţii consilierilor prezenţi. Majoritatea
PSD-UDMR-ALDE a profitat
de absenţa de la şedinţă a unui
consilier liberal, astfel încât
proiectul privind validarea noului consilier a fost adoptat cu
17 voturi pentru şi 16 împotrivă.

S.C. VALORIS CONSULTING
S.R.L., cu sediul în Săldăbagiu de Munte,

nr. 151 C, angajează 1 director societate
comercială, COD COR 112004. Selecţia va
avea loc pe baza CV-urilor primite până în
data de 20.02.2017. (120)

AGROMEC ORADEA S.A.

Discuţii privind
drumurile

În ceea ce priveşte restul
punctelor de pe ordinea de zi,
conducerea CJ Bihor a resupus
la vot toate proiectele care au
fost respinse în şedinţa precedentă din cauza absenţei social-democratului Gheorghe
Ţara. În efectiv complet, majoritatea a reuşit să treacă proiectele privind reactualizarea
documentaţiilor tehnico-economice pe baza noului TVA
aplicat din 1 ianuarie 2017 şi
asigurarea cofinanţării pentru
reabilitarea a două drumuri
din judeţ: DJ 792a Beliu-Tinca-Leş şi DJ 767b Tăşad-Copăcel-Şerghiş. Liberalii au votat
pentru cele două proiecte legate
de drumul Beliu-Tinca-Leş,
însă au votat împotrivă la cele
două proiecte legate de drumul
Tăşad-Copăcel-Şerghiş. Ionel
Avrigeanu a solicitat conducerii CJ Bihor o informare în
scris, până la şedinţa viitoare,
cu privire la acest drum. Mai
exact, iberalii solicită să li se
prezinte motivele pentru rezilierea contractului cu firma care
a realizat deja 70% din lucrare
în 7 ani. „Această reactualizare a documentaţiei şi stabilirea
cofinanţării sunt două docu-

Flash rutier

La volan
fără permis

În noaptea de luni spre
marţi, în localitatea bihoreană Gepiu, poliţiştii Secției
nr. 9 de Poliție Rurală Cefa
au depistat în trafic un bărbat
de 40 de ani, din localitatea
Salonta, în timp ce conducea
o autoutilitară, fără a poseda
permis de conducere pentru
nicio categorie de vehicule.
De asemenea, în localitatea
bihoreană Husasău de Tinca
a fost depistată în trafic o tânără de 23 de ani, din localitatea Căuașd, în timp ce conducea un autoturism, fără a
poseda permis de conducere
pentru nicio categorie de autovehicule. În ambele cazuri
a fost întocmit dosar de cercetare penală. n

S.C. NUTRIENTUL S.A. angajează
şofer de curte cu atribuţii de încărcare a
maşinilor de mare tonaj, cu permis de conducere min. categoria C. Oferim pachet salarial atractiv şi bonuri de masă. Informaţii tel.
0727/20-09-23. (65)

În sediul CJ Bihor se duc lupte „politicianiste”
mente necesare pentru semnarea contractului cu Ministerul
Dezvoltării, altfel, finanţarea
prin PNDL cade, iar cele două
comune liberale rămân fără
drum făcut. Norocul celor
două comune liberale este că
sunt necesare doar 18 voturi
pentru ca materialele să treacă”, a declarat vicepreşedintele
CJ Bihor, Ioan Mang. „Având
în vedere că acest drum nu are
un nou constructor, iar în şase
luni nu s-au făcut demersuri
pentru un nou constructor, nu
ne puteţi cere să votăm proiectele. Până nu clarificăm situaţia acestui drum nu votăm”, a
anunţat Avrigeanu.

Două proiecte
respinse

Pe de altă parte, două dintre
proiectele care aveau nevoie de
24 de voturi au fost respinse,
nefiind susţinute de liberali:
scoaterea la licitaţie publică,
pentru închiriere, a unui spaţiu
dintr-un imobil situat pe strada
Corneliu Coposu şi transferarea către Muzeul Ţării Crişurilor a dreptului de administrare
asupra Casei pompelor şi Rezervorului de apă situate lângă sediul muzeului, pe strada
Armatei Române. Liderul grupului PNL, Ionel Avrigeanu, a
menţionat că CJ administrează
bine aceste construcţii şi nu
vede motivul pentru care ar
trebui transferat dreptul de administrare către Muzeu şi i-a
reamintit lui Pasztor Sandor
de recomandarea ca înainte
de proiectele importante să îi
consulte pe liberali. „Timp de
patru luni a fost pe ordinea de
zi acest proiect. A fost discutat
în comisii”, a răspuns Pasztor,
adăugând că la sfârşitul lunii
martie va fi preluată clădirea
în care va funcţiona Muzeul
şi că până atunci ar trebui fă-

cut acest transfer. „Discutăm
atunci”, a afirmat Avrigeanu.
Vicepreşedintele CJ Bihor
Ioan Mang a cerut să se consemneze voturile împotrivă
pentru „a şti cine sunt vinovaţii” dacă vor fi luaţi la rost de
Curtea de Conturi.

Avocat angajat în
procesul cu PNL

Ultimul punct pe ordinea de
zi a fost legat de angajarea, de
către CJ Bihor, a unei case de
avocatură care să-l reprezinte
în procesul intentat de PNL cu
privire la modul în care a fost
aleasă conducerea Consiliului, liberalii reclamând faptul
că votul nu a fost secret. Ionel
Avrigeanu a reclamat faptul că
administraţia judeţeană recurge la o casă de avocatură în loc
să apeleze la juriştii instituţiei.
„Niciodată nu s-au plătit mii de
euro pentru o casă de avocatură
care să apere CJ într-un proces
cu un partid politic. Nu există
un astfel de precedent. Eu cred
că CJ are jurişti competenţi.
Mi se pare o greşeală cum se
pune problema. E o greşeală să
cheltuim atâţia bani. Mai bine
angajaţi avocaţi care să recupereze clădirile CJ. Aici există
un precedent – clădirea fostei
Policlinici. Nu cheltuiţi bani să
vă apăraţi funcţiile”, a afirmat
liderul grupului PNL. Şeful CJ
Bihor a menţionat că nu conducerea administraţiei îşi angajează avocaţi, ci Consiliul, iar
suma ce va fi cheltuită se ridică
la maximum 5.000 lei. „Aţi depus plângerea la Tribunal? Cu
avocat? V-aţi gândit că poate şi
cealaltă parte poate are posibilitatea să angajeze un avocat?
Patru speţe am găsit în ultimii
ani, sub conducerea liberală,
în care Consiliul Judeţean a
angajat avocaţi să-l reprezinte,
inclusiv în probleme persona-

le”, a replicat Pasztor. Secretarul judeţului, Carmen Soltănel,
a precizat că atât preşedintele
cât şi vicepreşedinţii şi-au angajat avocaţi, iar casa de avocatură va fi angajată pentru
Consiliu. „Domnul preşedinte
a fost chemat separat în acest
proces. Cei chemaţi individual
şi-au angajat avocaţi individual. Nu doar preşedintele, ci şi
vicepreşedinţii sunt chemaţi
în instanţă. Aici e vorba să se
apere o hotărâre de Consiliu,
nu o persoană. Cel care angajează este Consiliul Judeţean.
Acest demers este pentru apărarea unui act al CJ Bihor”, a
afirmat Soltănel. Ionel Avrigeanu a replicat că juriştii CJ
ar fi putut reprezenta instituţia, fără să fie nevoie de plata
a maximum 5.000 lei. „Este o
teamă a dumneavoastră, a conducerii, că veţi pierde. Folosiţi
bani publici pentru a vă apăra
scaunele”, a menţionat liderul
grupului PNL, care a adăugat
că nu a spus că proiectul este
ilegal, ci imoral. „Acest proces
este politic. Toată lumea a votat în cabină, însă aţi atacat în
instanţă în speranţa că veţi obţine conducerea CJ Bihor. Aţi
susţinut că alegerea conducerii
nu s-a făcut prin vot secret,
deşi s-a votat în cabină”, a intervenit Ioan Mang. El a adăugat că şi-a angajat avocat care
să-l reprezinte „în acest proces
unic în ţară” şi le-a amintit liberalilor că în toate instituţiile
conduse de PNL se votează la
vedere. Tot el a afirmat că la
votul la moţiunea de cenzură
de săptămâna trecută, la cererea preşedintelui interimar
al PNL, liberalii au votat cu
bilele la vedere. Până la urmă,
proiectul a fost adoptat cu votul majorităţii.
n Ioana MATEAŞ
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CONVOCATOR
Administratorul unic al societății, doamna DRAGOI VIORICA, convoacă acționarii
societății AGROMEC ORADEA S.A. pentru
ședința adunării generale ordinare și extraordinară a acționarilor, care se vor ține
după cum urmează:
Adunarea generală ordinară va avea loc
în data de 22.03.2017 la ora 10.00, la sediul
societății, cu următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea, aprobarea sau modificarea
situaţiei financiare întocmită pentru anul 2016
și descărcarea de gestiune a administratorului, după ascultarea raportului administratorului și a auditorului financiar.
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.
3. Radierea din funcția de administrator a
doamnei Dragoi Viorica ca urmare a încetirii
mandatului acesteia.
4. Numirea unui nou administrator ca urmare a încetării mandatului actualului administrator. Propunerile se vor face inclusiv în
ziua şedinţei.
În situația neîntrunirii condițiilor cerute
de lege pentru valabila constituire și valabila
deliberare în cadrul acestei adunări generale
ordinare, se convoacă a doua sedință având
aceeași ordine de zi, care se va desfășura
în același loc și la aceeași oră, la data de
23.03.2017.
Adunarea generală extraordinară va
avea loc în data de 22.03.2017 la ora 12.00, la
sediul societății și va avea următoarea ordine
de zi:
1. Actualizarea situaţiei acţionarilor înscrişi
la ORC conform registrului acţionarilor.
În situația neîntrunirii condițiilor cerute
de lege pentru valabila constituire și valabila
deliberare în cadrul acestei Adunări Generale
Extraordinare, se convoacă a doua Adunare
Generală Extraordinară, având aceeași ordine
de zi, care se va desfășura în același loc și la
aceeași oră, la data de 23.03.2017.
AGROMEC ORADEA S.A.
Administrator unic, doamna DRAGOI
VIORICA
(123)

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII
BIHOR, cu sediul în Oradea, str. Dună-

rea nr. 6, organizează concurs în data de
28.02.2017, proba scrisă, pentru ocuparea,
pe perioadă determinată, a două funcţii publice de execuţie temporar vacante de: INSPECTOR, grad profesional principal.
Condiţiile de participare, bibliografia şi
alte date privind desfăşurarea concursului
sunt afişate la sediul instituţiei şi publicate
pe pagina de internet: www.cjpensiibihor.ro;
Informaţii suplimentare se pot obţine la
sediul instituţiei, Biroul Resurse Umane, sau
la tel. 0259/47-22-37, interior 107. (124)

Primaria Comunei Cefa

organizează licitaţie publică în vederea:
„Închiriere păşune comunală, situata în comuna Cefa, satele Cefa, Ateaş şi Inand, în
suprafaţa totala de 310,76 ha”.
Licitaţia va avea loc în data de 03.03.2017,
ora 10.30, la sediul Primăriei comunei Cefa.
Informaţii suplimentare, la sediul instituţiei sau la telefon 0259/39-40-07.
(127)

