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Înţelegere pentru spaţiile Bibliotecii Judeţene şi „suferinţe” la Hubic

Cultura, meserie grea
Administraţia judeţeană a
ajuns la o înţelegere cu Primăria Oradea pentru ca cele
trei ﬁliale ale Bibliotecii Judeţene să rămână în spaţiile
actuale. Totodată, în şedinţa
de săptămâna viitoare a CJ
Bihor se va propune o nouă
grilă de salarizare pentru
angajaţii Consiliului şi pentru cei ai instituţiilor din
subordine.

Într-o conferinţă de presă
susţinută ieri, vicepreşedintele
CJ Bihor Traian Bodea a anunţat că ﬁlialele din Parcul 1 Decembrie, bulevardul Decebal şi
bulevardul Dacia vor rămâne
în spaţiile actuale, deţinute de
municipalitate. Potrivit lui Bodea, „s-a ajuns la un consens”
între conducerea Primăriei
Oradea şi cea a CJ Bihor, cu
privire la cele trei spaţii. Astfel, administraţia judeţeană şi
primăria vor semna un protocol pentru spaţiul din Parcul
1 Decembrie prin care CJ se
angajează să repare faţada clădirii într-un an, iar timp de 10
ani va putea rămâne în clădire.
În schimb, pentru ﬁlialele de
pe bulevadul Decebal şi cel de
pe Dacia Consiliul Judeţean va
plăti chirie (3,69 lei/mp/lună).
„Mă bucur că Primăria Oradea
a ajuns la sentimente mai bune
faţă de Biblioteca Judeţeană”,
a declarat Traian Bodea, adăugând că prin comunicare între
cele două instituţii s-a ajuns
la o înţelegere beneﬁcă pentru
toată lumea. De altfel, vice-

Agenda politică

Reciprocitate
în Ungaria
Proiectul privind reducerea pragului pentru introducerea limbii materne în instituţiile publice de la 20% la 10% a primit aviz
favorabil în comisia de muncă a Camerei
Deputaţilor. Într-o declaraţie politică, senatorul PNL Cornel Popa cere Guvernului să
se asigure de introducerea unei reciprocități
pentru acest prag de 10% și din partea
guvernului maghiar pentru minoritatea
românească.

Filialele Bibliotecii Județene vor funcționa în continuare în vechile spații
preşedintele CJ Bihor consideră că această problemă s-ar ﬁ
putut rezolva mai repede dacă
ar ﬁ avut loc discuţii între cele
două părţi mai devreme. În
cazul unor probleme care vizează interesul general, Traian
Bodea susţine că ar trebui ca
acesta să primeze şi nu neînţelegerile politice.

Probleme
nerezolvate la Hubic

În ceea ce priveşte Şcoala de
Arte Francisc Hubic, vicepreşedintele CJ Bihor a precizat
că administraţia judeţeană se
va îndrepta în instanţă asupra
persoanelor considerate vinovate de problemele ﬁnanciare, pentru a recupera o parte

Circulaţie
restricţionată

urmare din pagina 1
...până în data de 1 noiembrie 2017, pentru
lucrări de înlocuire a rețelelor de apă și canalizare menajeră.
Municipalitatea orădeană reaminteşte că
lucrările care se execută pentru reabilitarea
sistemului de termoﬁcare presupun înlocuirea
conductelor de agent termic primar și sunt necesare pentru creșterea eﬁcienței energetice și
a calității serviciului de termoﬁcare prin reducerea pierderilor de pe rețele. În prima etapă
a lucrărilor, care s-a derulat în perioada 20142015, au fost înlocuiți 17,5 km de conducte, iar
în cadrul etapei a doua, în anul 2016 au fost
înlocuiți 5,7 km, anul acesta urmând să înlocuim încă 14,5 km. Lucrările la sistemul de
termoﬁcare se realizează pentru a putea asigura la parametri corespunzători încălzirea
orașului în timpul sezonului rece și apa caldă
menajeră pe toată durata anului, reducând astfel considerabil riscurile de apariție a avariilor
pe rețele, care duc la întreruperea serviciului.


din sumă. „Curtea de Conturi
ne-a cerut să stabilim sume
şi persoanele vinovate pentru
recuperarea banilor în instanţă. Am avut un termen de la
Curtea de Conturi, am cerut
prelungirea lui şi au acceptat,
dar nu se va putea prelungi la
nesfârşit”, a declarat Traian
Bodea, care a menţionat că pe
lângă deﬁcienţele constatate de
Curtea de Conturi, în prezent
se derulează şi o anchetă a poliţiei în acest caz. „Ar putea ﬁ
diferenţe între sumele stabilite
de cele două instituţii”, susţine
Bodea, care a precizat că auditul făcut de CJ Bihor nu are
competenţe în acest domeniu,
stabilind doar unele neconcordanţe legislative şi în docu-

mentele întocmite. „Contabila
e tot în concediu medical, de
mai bine de o lună. Voi veriﬁca acest concediu medical, să
văd cine l-a emis şi pentru ce
boală. Să vedem de ce suferă
doamna contabilă”, a declarat vicepreşedintele CJ Bihor.
Tot el a adăugat că din cauza
concediului medical directorul Şcolii Francisc Hubic nu
poate să o cheme la comisia
de disciplină, însă „va trebui
să ia nişte măsuri” împotriva ei. În prezent, la Şcoala de
Arte „Francisc Hubic” este în
desfăşurare concursul pentru
ocuparea funcţiei de director,
conducerea interimară ﬁind
asigurată de Liviu Buţiu.
 Ioana MATEAŞ

Începând de astăzi, în Parcul Bălcescu

Festivalul Mustului
În perioada 15 - 17 septembrie, în
Parcul Bălcescu din Oradea, are loc
cea de-a doua ediție a Festivalului
Mustului. Cultivatorii de struguri și
producătorii de vinuri vor ﬁ prezenți
la eveniment cu mai multe sortimente de must care vor putea ﬁ degustate, dar și cumpărate pentru acasă.
Potrivit organizatorilor, la fel ca la
prima ediție, producătorii vor stoarce
strugurii la fața locului. În paralel, pe
scena din Parcul Bălcescu, vor avea loc
mai multe concerte de muzică ușoară și
folclorică.
Printre artiștii speciali invitați la eveniment se numără soții Maria și Petre
Botiș din Maramureș, Nuntașii Bihorului și Brigitta Mohacsi.
Festivalul se va desfășura după următorul program: azi, 15 septembrie,
între orele 17.00 - 19.00, ansambluri
folclorice din Bihor, promovate de
Centrul Județean pentru Conservarea
și Promovarea Culturii Tradiționale
din Bihor; 19.00 - 20.00, soții Maria
și Petre Botiș din Maramureș; 20.00,
Ansamblul Aușana, coordonator Silviu

Botiș; mâine, 16 septembrie, 16.00 19.00, ansambluri folclorice din județ,
promovate de Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale din Bihor; 19.00 – 19.30,
surorile Lorena și Denisa Ghib, Maria și Alexandra Secan; 19.30 - 20.15,
Brigitta Mohacsi; 20.15, Ansamblul
„Floarea Barcăului” din Marghita, coordonatori Sergiu Duca și Mădălina
Tătar; duminică, 17 septembrie, 15.00 17.00, Meda Music, coordonator Meda
Horjan; 17.00 - 18.00, Grupul Vocal
„Moștenitorii Cântecului”, coordonator
Anamaria Gal; 18.00 - 19.30, Nuntașii
Bihorului, cu soliștii: Maria Haiduc,
Florica Ruja, Mariana Militaru, Teodora Șandru, Mihai Jula, Alexandru
Carțiș, Cristian Mihoc. Copii: surorile
Lorena și Denisa Ghib, Alexandra Buș,
Alex David, Cătălin Bulgaru, Octavian Blaga, Maria Alexandra Secan,
Denisa Briscan; 19.30 – 20.00, Andrei
Corb; 20.00, recital Live Radu Barbura, cu soliștii Larisa Tripon și Liliana
Mateiaș. Intrarea este liberă.
 L. IONAȘ

„Apreciez insistenţa UDMR pentru temele
politice pe care mizează de ani buni, dar nu
agreez modul în care statul român negociază
acest aspect al drepturilor pentru minorităţi,
uitând că şi Ungaria are o importantă minoritate românească, pentru care nu se cer niciodată de către autorităţile române avantaje”, a
menţionat Cornel Popa, adăugând că „românii
din Ungaria nu beneﬁciază în mod obligatoriu
de şcoală în limba maternă, de limba română
în instituţiile statului maghiar sau de exersarea limbii materne oriunde este nevoie, în
afara familiei, de plăcuţe bilingve nici vorbă!”.
Parlamentarul liberal susţine că „este profund
nedrept să neglijăm total minoritatea română din Ungaria, certându-ne aici, în ţară, pe
plăcuţe bilingve sau alte subiecte care pun în
umbră adevăratele interese ale minorităţilor,
indiferent de ţara mamă. Maghiarii din România nu sunt reprezentaţi de aceste mize politice
şi nu sunt ei cei care provoacă aceste dezbateri
artiﬁciale în spaţiul public. Însă problemele
minorităţii româneşti din Ungaria sunt reale
– pierderea identităţii culturale este un proces
în plină desfăşurare pentru românii de dincolo
de graniţă”. În declaraţia politică, senatorul
PNL precizează că românii din Ungaria au fost
uitaţi de cei care ar trebui să-i reprezinte, mai
ales în ţara adoptivă: „Nu-mi amintesc vreun
moment în istoria recentă în care să ﬁ dezbătut
atât de intens vreun drept al românilor din ţara
vecină. De altfel, proiectul de lege despre care
vorbesc conţine privilegii inexistente în vreo
altă țară europeană, indiferent de minorităţile
etnice pe care le are.” El le-a cerut premierului
Mihai Tudose şi ministrului de Externe Teodor
Meleşcanu ca, înainte să realizeze o premieră
în ceea ce privește drepturile minorităților,
înainte să introducă peste 400 de localități din
Ardeal și chiar și Bucureștiul sub incidența
Legii 215/2001, să se asigure de introducerea
unei reciprocități pentru pragul de 10% din
partea guvernului maghiar pentru minoritatea
românească.
 I.M.

Salarizarea în CJ şi instituţii

O nouă grilă

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Bihor, Traian Bodean, a anunţat ieri că săptămâna viitoare, în şedinţă ordinară, se va
prezenta poriectul privind noua salarizare a
angajaţilor instituţiei şi a celor din instituţiile din subordine.
„Suntem prudenţi cu măririle de salarii. Am
avut acele creşteri cu 20% pentru funcţionari
şi cele cu 50% pentru artişti. Această lege îţi
dă posibilitatea să creşti salariile, dar nu îţi
dă şi bani pentru asta”, a menţionat Bodea,
adăugând că creşterile salariale pot ﬁ făcute în
funcţie de posibilităţile unităţii administrativ
teritoriale. Astfel, vor ﬁ operate modiﬁcări mai
mari în cazul unor posturi care primesc salarii
mai mici comparativ cu aceleaşi posturi din
alte instituţii. El a dat exemplu cazul Direcţiei
de Evidenţă a Persoanelor şi DGASPC, la Evidenţa Persoanelor salariile ﬁind mai mici decât
cele ale DGASPC pentru aceleaşi posturi.
„Vom remedia anumite anomalii”, a precizat
Bodea, adăugând că bugetul pentru salarii nu
va ﬁ făcut în detrimentul investiţiilor. 

