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Motivarea „executării” managerului Marian Boboia de la Francisc Hubic

Anchetă la Școala de Arte
urmare din pagina 1
...Conturi a Județului Bihor,
a realizat veriﬁcări la Școala
de Arte Francisc Hubic, în
iulie anul trecut, descoperind
nereguli ca: „nerespectarea
principiului contabilității de
angajamente;
neîntocmirea
Registrului pentru evidența
analitică a elementelor de decor, de recuzită, a costumelor,
a păpușilor/marionetelor, a instrumentelor și a știmelor; nerespectarea normelor și efectuarea inventarierii elementelor
de natura activelor, datoriilor
și capitalurilor proprii; efectuarea de plăți fără existența
documentelor justiﬁcative, întocmite conform legii, care să
ateste necesitatea, exactitatea,
realitatea sumelor datorate la
titlul bunuri și servicii; acceptare la plată și decontarea unor
cantități de lucrări neexecutate”, se arată în informarea
transmisă. Preşedintele CJ Bihor, Pasztor Şandor, i-a cerut
managerului Marian Boboia
să rezolve aceste deﬁcienţe,
primul termen ﬁind 30 ianuarie, iar al doilea 25 aprilie 2017.
„Deși acest termen a fost
depășit, managerul Școlii de
Arte Francisc Hubic, până la
momentul încetării contractului de mandat, nu a raportat nicio măsură pentru înlăturarea
deﬁciențelor”, se mai arată în
informare.

Nereguli descoperite
şi prin audit intern

În comunicatul emis se mai
arată că activitatea economico-ﬁnanciară a Școlii de Arte
Francisc Hubic pentru anii
2014 și 2015 a fost analizată
și de Serviciul Auditului Intern al Consiliului Județean.
„Echipa de audit a CJ Bihor
a veriﬁcat mai multe aspecte,
incluzând și neregulile semnalate de Curtea de Conturi (...).
Deși misiunea de audit intern a auditorilor CJ Bihor s-a
încheiat în iunie 2016, raportul
de audit intern a fost ﬁnalizat
numai în octombrie 2016, după
mai multe reuniuni de concilieri, în care reprezentanții
entității auditate (Şcoala Francisc Hubic-n.r.) nu au prezentat documentele justiﬁcative
solicitate, contestând inclusiv
existența deﬁciențelor stabilite
de Curtea de Conturi”, se mai
arată în comunicatul emis.
Raportul de Audit al CJ
Bihor a semnalat 22 de abateri suplimentare, faţă de ce
descoperise Curtea de Conturi. Astfel, Şcoala de Arte ar
ﬁ realizat achiziţiile publice
prin atribuire directă,” sustrăgându-se de la obligaţia
de a notiﬁca SEAP asupra

tuturor achizițiilor publice ce
depășesc suma de 5 mii de
euro”. În plus, ar ﬁ plătit deconturi de sute de mii de lei,
aferente cheltuielilor de de
cazare şi transport al personalului şcolii, fără a avea documente justiﬁcative, ar ﬁ efectuat plăţi în baza unor facturi
proforme sau fără a avea contract cu furnizorul.
La acestea se adaugă „lipsa vizei controlului ﬁnanciar
preventiv, lipsa referatelor de
necesitate pentru cea mai mare
parte a achizițiilor publice realizate şi lipsa responsabilului
pentru achiziții publice”.
„Școala de Arte Francisc
Hubic a plătit numai în perioada 2014-2015 peste 142 mii
de lei pentru cărți, broșuri,
reviste, CD-uri, majoritatea
în tematica de consiliere în
domeniul legislației ﬁscale și
a taxelor, în timp ce în paralel
avea și un contract de furnizare de legislație actualizată”, se
mai arată în comunicatul emis.
„Echipa de audit intern a
evaluat activitatea desfășurată
de către instituție pentru obiectivul «Veriﬁcarea
activităților ﬁnanciare sau cu
implicații ﬁnanciare», respectiv pentru obiectivul «Veriﬁcarea gestionării mijloacelor
materiale din punct de vedere
al economicității, eﬁcienței și
eﬁcacității», cu caliﬁcativul

Se schimbă sistemul ITP
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Potrivit proiectului de Lege, sunt trei
grade a defecțiunilor constatate cu prilejul inspecției tehnice periodice a vehiculului, în funcție de nivelul de risc
asupra siguranței rutiere și de impactul
asupra mediului - deﬁciențe minore,
deﬁciențe majore și deﬁciențe periculoase. „Deﬁciențele periculoase constituie un risc direct și imediat la adresa
siguranței rutiere sau care au un impact
direct asupra mediului. Autovehiculul
care trece prin inspecția tehnică va primi la ﬁnal un certiﬁcat ITP conținând
elementele standard aferente codurilor
armonizate în cadrul UE, iar dacă vehiculul nu trece această inspecție, dacă
se constată deﬁciențe majore sau peri-

culoase, va ﬁ necesară o nouă inspecție
în cel mult 30 de zile de la inspecția
inițială”, a adăugat Petrescu. Cerințele
speciﬁce pentru funcționarea sistemului ITP, precum și metodologia de
efectuare a inspecției tehnice periodice
se stabilesc prin ordin al ministrului
Transporturilor. „De asemenea, Regia
Autonomă Registrul Auto Român este
desemnată ca autoritate competentă și
responsabilă de administrare a sistemului național de inspecții tehnice periodice și ca organism de supraveghere a
spațiilor de inspecție tehnică”, a conchis purtătorul de cuvânt al Guvernului.
Proiectul de lege urmează să ﬁe trimis în Parlament, pentru dezbatere și
adoptare. 

Modiﬁcări privind Legea zilierilor
În Monitorul Oﬁcial cu nr. 376 din 19
mai a fost publicată Legea nr. 105/2017
pentru modiﬁcarea şi completarea
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea
unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilier. Astfel, potrivit
noilor prevederi aduse, niciun zilier nu
poate presta activităţi pentru acelaşi
beneﬁciar pe o perioadă mai lungă de
90 de zile cumulate pe durata unui an
calendaristic. Excepţie fac zilierii care
prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin
păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, precum şi activităţi
sezoniere în cadrul grădinilor botanice aﬂate în subordinea universităţilor

acreditate, în care caz perioada nu
poate depăşi 180 de zile cumulate pe
durata unui an calendaristic (articolul
4, alineatul 4). De asemenea, angajatorul are, potrivit articolului 5 alineatul (2), litera e) obligaţia să plătească
zilierului remuneraţia cuvenită, prin
orice mijloc de plată admis de lege, la
sfârşitul ﬁecărei zile. Plata remuneraţiei se poate realiza cel mai târziu la
sfârşitul săptămânii sau al perioadei
de desfăşurare a activităţii, respectiv
lunar, în situaţia în care perioada de
desfăşurare a activităţii depăşeşte 30
de zile, numai cu acordul exprimat în
scris de către zilier şi beneﬁciar.
 Doina A. NEAGOE

«critic»”, se precizează în informare.
Mai mult, CJ Bihor a depus o sesizare la Inspectoratul de Poliție Județean Bihor
- Serviciul de Investigare a
Criminalității
Economice,
pentru unele abateri care au
generat suspiciuni. Informaţia
a fost conﬁrmată pentru Crişana de Ioana Lascău, purtător
de cuvânt al IPJ Bihor, care a
declarat că în dosarul Şcolii de
Arte Francisc Hubic Oradea
„se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii
de abuz în serviciu”. Până la
ora publicării acestor rânduri,
Şcoala de Arte Francisc Hubic
şi managerul Marian Boboia
nu au transmis un punct de vedere oﬁcial cu privire la aceste
informaţii.
În următoarele zile, CJ Bihor va numi un director interimar. 

Anunţ public privind decizia etapei
de încadrare
SDEE TRANSILVANIA NORD S.A.
– Sucursala Oradea, cu sediul în municipiul
Oradea, str. Griviţei, nr. 32, jud. Bihor, titular
al proiectului ,,Construire LEA/LES MT în
vederea creşterii siguranţei în alimentarea
cu energie electrică în zona Suncuiuș-Vadu
Crişului, jud. Bihor”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare
de către Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bihor: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi asupra evaluării adecvate, în
cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul ,,Construire LEA/LES MT în
vederea creşterii siguranţei în alimentarea
cu energie electrică în zona Suncuiuș-Vadu
Crişului, jud. Bihor” propus pentru a ﬁ realizat în com. Vadu Crişului, judeţul Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot ﬁ consultate la
sediul autorităţii competente pentru protecţia
mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni
- vineri, între orele 9.00- 14.00, precum şi la
următoarea adresă de internet: http://apmbh.
anpm.ro,
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 30.05.2017.
(421)

S.C. Oradea Transport Local
S.A.

organizează selecţie pentru angajarea unei
persoane pentru postul de strungar universal - prelucrător prin aşchiere (COR 722413)
în cadrul Secţiei Transport Electric.
Condiţii: caliﬁcarea şi minim doi ani vechime în meserie şi, minim, studii medii/şcoală
profesională.
Persoanele interesate vor depune, până în 6
iunie 2017 la secretariatul societăţii din Oradea, str. Atelierelor 12, o cerere însoţită de
următoarele documente: copii care să ateste
caliﬁcarea în meserie, copii ale actelor de studii, curriculum vitae.
(414)



Pios omagiu de preţuire şi tristă amintire la împlinirea a 3 ani de când îşi doarme
somnul liniştit al veşniciei cel care a fost dragul nostru soţ, tată şi cumnat,
dr. MIRON IULIU TĂUTU.
Dumnezeu să-ţi dea pacea şi odihna veşnică în Împărăţia Lui. Parastasul de pomenire
şi Sf. Liturghie are loc azi, 26 mai, ora 18.00,
la Catedrala „Sf. Nicolae”. Soţia cu familia.
(4076)

 Se împlinesc 4 ani de când scumpa
noastră mamă, soacră,

VIORICA BARNA,
ne-a părăsit. Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Parastasul va avea loc sâmbătă, 27
mai 2017, la Biserica Acoperământul Maicii Domnului. Fiica Rodica şi ginerele Radu.
(4069)

 Păstrându-i neştearsă amintirea, aducem un pios omagiu de preţuire, dragoste şi

neuitare la patruzeci (40) de zile de când a
trecut la cele veşnice dragul nostru tată şi bunic,
dr. ALEXANDRU
GEORGESCU.
Pentru respectul, vorbele înţelepte, dragostea fără margini pe care ne-a arătat-o de-a
lungul copilăriei şi adolescenţei noastre îi
vom ﬁ veşnic recunoscători şi-i vom cinsti
memoria. Recunoştinţă celor care îi vor păstra o clipă de aducere aminte. Parastasul de
pomenire va avea loc sâmbătă, 27 mai 2017,
ora 8.30, la Biserica din str. Gen. Gh. Magheru. Dumnezeu să-i dea odihnă binemeritată. Fiul dr. Georgescu Alexandru cu familia. (4090)

comemorări
 Retrăim aceleaşi clipe de durere şi întristare pe care le-am trăit în urmă cu 30 de
ani când mult prea devreme ai plecat la cele
veşnice, dragul şi iubitul nostru soţ, frate,
cumnat şi unchi,
IOAN UIVAROŞI,
om de aleasă omenie şi dăruire pentru semenii lui. Pentru dragostea cu care ne-ai înconjurat îţi mulţumim şi te păstrăm în inimile noastre. Bunul Dumnezeu să te odihnească
în lumină şi pace. Soţia Maria, fratele Nicu,
cu familia, nepotul Remus cu familia, cumnata Aurelia cu familia. (4083)

 Păstrându-i neştearsă amintirea aducem un pios omagiu de dragoste şi neuitare
dragului nostru tată, socru, bunic şi străbunic,
IOAN PETROI
din Mierlău, acum când se împlinesc 3 ani,
de la trecerea în neﬁinţă. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace. Copiii cu familiile. (4074)

