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S-a semnat contractul de execuţie la ADI

Drumuri modernizate
în Auşeu şi Vadu Crişului
În cursul anului 2015, Consiliile Locale ale comunelor Vadu Crişului şi Auşeu
au hotărât înﬁinţarea unei
Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Auşeu
- Vadu Crişului. Obiectivul
general - dezvoltarea durabilă al zonei. În cadrul ADI, au
depus un proiect comun cu
ﬁnanțare europeană pentru
infrastructură rutieră.

În luna august 2016, Mitică-Florentin Lazăr, primarul
comunei Auşeu, reprezentantul legal al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Auşeu-Vadu Crişului, a semnat la
Oradea, la Oﬁciul Judeţean de
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Bihor, contractul
de ﬁnanţare cu Agenţia pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale
pentru proiectul intitulat „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de bază, prin modernizarea drumului comunal DC 170
şi a unor străzi de interes local
pe teritoriul comunelor Auşeu
şi Vadu Crişului”. Valoarea
totală a proiectului este de
2.276.174 euro, din care valoarea eligibilă este de 1.796.971
euro (8.129.469,80 lei). În Vadu
Crişului se vor moderniza,
printre altele, drumul comunal
DC 170 ce leagă Vadu Crişului
de Auşeu, prin Cacuciu Vechi,
străzile de pe Dealu Bandi, Jomonita, Dealu Lubului, uliţa
Gării, acces district CFR, uliţa spre piaţa agroalimentară şi
spre podul nou de la intrare în
deﬁleu. În comuna Auşeu, în
satul Groşi, se va moderniza
uliţa căminului până la drumul Gepişului, capătul văii
până la pălincărie la ultimul
pod, strada pe lângă casa paro-

hială spre Criş, uliţa Nicoară.
La Gheghie, se va moderniza
strada spre Criş, la Luncşoara, în zona Runc, drumul de la
pod spre pădure şi drumul de
la zona Brădeşti spre Bufeşti.
Durata de implementare a proiectului este de 33 de luni de la
semnarea contractului.
Din păcate, implementarea
proiectului se aﬂă deja în întârziere, din cauza contestaţiilor
care l-au blocat. Unele ﬁrme
proﬁtă de legislaţie - neavând
nimic de pierdut - şi contestă
ﬁrma câştigătoare, astfel pe
parcursul derulării procedurii
de licitaţie au fost depuse patru
contestaţii, care au fost câştigate de ADI la CNSC. Ultima
decizie CNSC a fost atacată
de către un ofertant şi la Curtea de Apel, unde pronunţarea
hotărârii asupra recursului a
fost dată în data de 2 aprilie
2018. Marți, 10 aprilie 2018,
ora 11.00, primarii celor două
localități, Dorel Cosma Florian și Mitică-Florentin Lazăr,
în sala de şedinţe a Consiliului Local din Vadu Crişului,
au semnat contractul pentru
executarea lucrărilor incluse în
proiect. Proiectul este ﬁnanțat
prin Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale – AFIR,
iar valoarea contractului este
de 5.774.037,47 lei, la care se
adaugă TVA în valoare de
1.097.067,12 lei. Constructorul
desemnat în urma licitației este
ﬁrma SC Viarom Construct
SRL, iar lucrările urmează să
ﬁe ﬁnalizate până pe 31 decembrie 2018. „Modernizarea
va începe cu drumul comunal
DC170, care face legătura între
cele două comune”, precizează
Dorel Cosma, edilul comunei
Vadu Crişului.

Patru alte mari
proiecte

„În Vadu Crişului mai sunt
în derulare patru proiecte
mari”, spune Ioan Haşaş, viceprimarul comunei. Lucrarea
„Modernizare drum comunal
DC 176, Birtin – Tomnatic,
km 0+000 – 7+500, comuna
Vadu Crişului” a fost anunţată
pe SEAP (Sistem Electronic de
Achiziţii Publice) şi din cele
10 ﬁrme care au participat la
licitaţie oferta cea mai bună a
fost de 4.029.905,50 lei, la care
se adaugă TVA în valoare de
805.981,10 lei. Execuţia a început în august 2016. În cadrul
acestei lucrări se vor executa
rigole betonate periate, gambioane (ziduri de sprijin), podeţe
şi se va asfalta 7,5 km de drum,
de la Birtin până la Tomnatic.
Finanţarea se realizează prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi coﬁnanţare
proprie. Termenul de execuţie
a lucrării a fost de 10 luni. Din
păcate, lucrarea este executată
doar în proporţie de 23%. La
proiectul „Dotarea căminului
cultural Vadu Crişului” ﬁnanţat prin AFIR (în valoare de
168.605 ruro), contract semnat
în septembrie 2016, dotările

au fost împărţite în şapte loturi. S-au derulat licitaţiile şi
până în prezent s-au montat
echipamentele pentru climatizare, instalaţiile de sonorizare
şi lumini şi s-au achiziţionat
instrumentele muzicale. Proiectul „Dotarea centrului de
permanență cu echipamente
medicale, mobilier speciﬁc medical şi încălzire centrală Vadu
Crişului, ﬁnanţat prin PNDL 2
(contract semnat în decembrie
2017, în valoare 200.000 lei),
se aﬂă în implementare, cu termen de ﬁnalizare până la sfârşitul anului. Lucrările de execuţie a proiectului „Reabilitare
alimentare cu apă şi canalizare
în comuna Vadu Crişului”, cu
ﬁnanţare prin PNDL, începute
în urmă cu opt ani, sunt în faza
de recepţie ﬁnală. În cadrul
programului RO-HU, Vadu
Crişului a depus trei proiecte
în care este lider şi două în care
este partener, cu CJ Bihor, Muzeul Ţării Crişurilor, comunele
Şuncuiuş, Auşeu şi din Ungaria, cu localităţile Körösszegapati, Hajduszoboszló, Primăria
comunei Tépe, Primăria comunei Esztár şi Primăria comunei
Kismarja.
 Nicu RĂCUCIU

De la Sînmartin la Miroslava şi înapoi

„Să simţim unirea în suﬂete”
Suntem bucuroşi să etalăm
faptic realizările din cadrul
proiectului, care ne-au făcut
mândri că suntem români și
frați deopotrivă. Am traversat țara, o mână de profesori
și doi reprezentanți din partea Primăriei Sînmartin, cu
31 de suﬂețele impulsionate
de simțăminte sincere pentru țară și neam românesc,
care au marcat drumul prin
repetiții în forță, pline de
elanul speciﬁc copilăriei.

N-am ﬁ putut însă să străbatem drumul de la Sînmartin
(Bihor) la Miroslava (Iași) și
viceversa fără a culege în buchetul amintirilor frumoase
noi orizonturi, marcate de ﬁlele istoriei, ale literaturii sau ale
celor două discipline deopotrivă, deoarece în multe locuri ele
se completează sau se pliază,
redând un tot unitar care prevalează aceeași concluzie: sun-

tem un neam de oameni demni
de o țară frumoasă precum România! Trebuie să rămânem recunoscători înaintașilor noștri
și să ne păstrăm în demnitate
moștenirea.
Din imagini se poate observa
atât măreția locurilor pe lângă
care am trecut, cât și ﬁlele de
poveste în care ne-am introdus cu voia noastră, deoarece
vorba dulce moldovenească a
lui Creangă ne-am însușit-o de
mititei, de la Capra cu trei iezi
și Pupăza din tei până la Ivan
Turbincă și Ursul păcălit de
vulpe sau minunata poveste,
document autentic - biograﬁe a
lumii, locurilor și suﬂetului de
copil de răzeș - Amintiri din
copilărie.
27 Martie, 1918, Unirea Basarabiei cu România, era prilejul care a adunat în Târgul
Ieșilor sute de manifestări,
înainte de această dată, după,
dar mai ales la data cu prici-

na. Printre manifestanți, hop
și noi: Apariție de excepție...
sincer... mai ceva decât Coana Chirița! Noi ca noi, dar
audiența... nu ne va uita niciodată! Spiritul istoric ce pătrundea tot programul artistic
a emoționat până la lacrimi.
Ei bine, drapelul, confecționat
de mâini harnice și pricepute,
la Sînmartin (apreciem timpul
și răbdarea profesorilor Pantea
Loredana, Bot Traian, Dărăban
Georgeta) care purta pecetea
Centenarului, a Marii Unirii,
dar și numele celor trei școli
unite în parteneriat pe același
tricolor, a fost purtat de brațe
tinere și entuziaste prin centrul
Iașului, până în fața Palatului
Culturii, și care, credeți-mă
că nu a primit doar sute de like-uri, pentru că era în direct,
dar a primit sute de fotograﬁi
directe, de la spectatorii stradali, frații noștri, din capitala
Moldovei. Cu mulțumiri pen-

tru ﬁlmări și poze domnului
prof. Bot Valentin, care, dincolo de emoții, a țintit clar
obiectivul, cu felicitări pentru
tot traseul parcurs tuturor celor implicați: profesorii: Pintea
Laura, Pantea Loredana, Bot
Traian, Bot Valentin, Ciorba Angelica, Mladin Angela,
Bocșan Ramona, Matei Crina,
Petrescu Silvia, Chifor Dorin,
Chifor Daniela, preot Bocșan
Virgiliu, doi reprezentanți din
partea Primăriei Sînmartin, cu
dl Lazăr Doru și Lazăr Anca,
și alte mulțumiri conducerii
Școlii Floare de Lotus, care,
prin parteneriate la nivel local
- Primăria Sînmartin (mii de
mulțumiri dlui Laza Cristian)
CCD Bihor și ISJ Bihor-, au făcut posibilă deplasarea noastră
și reușitele acestui proiect care
se vrea unul de durată!
 Prof. Silvia PETRESCU

Din 20 mai, pentru mașinile
fără ITP

Amendă şi conﬁscarea
plăcuţelor
urmare din pagina 1
...de 90 de zile de la înstrăinare.
„Începând cu 20 mai, se va aplica suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului pentru
ITP expirată. Suspendarea încetează automat
la data la care vehiculul trece o nouă inspecţie
tehnică periodică.
Certiﬁcatul de înmatriculare şi plăcuţele cu
numărul de înmatriculare se restituie proprietarului de către poliţia rutieră, la încetarea
suspendării înmatriculării vehiculului”, se mai
arată în precizarea MAI.
Potrivit sursei citate, se poate veriﬁca, pe site-ul DRPCIV, în timp real, dacă înmatricularea autoturismului este suspendată sau validă.
 R. C.

CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al
S.C. SOLCETA S.A

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 16.05.2018, ora 17.00, în sala
de şedinţe a Primăriei oraşului Ştei, str. Andrei
Mureşanu nr. 4B.
Convocarea se efectuează în conformitate cu
prevederile Legii 31/1990 cu modiﬁcările şi completările ulterioare, ale OUG 109/2011 şi cele ale
Actului constitutiv al societăţii.
La adunarea generală a acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi
la sfârşitul zilei de 11.05.2018, stabilită ca dată de
referinţă.
Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor
va avea următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Bilanţul
contabil pe 2017;
2. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului Consiliului de administraţie pentru anul
2017 cu următoarea anexă:
-Lista Grad îndeplinire criterii economice de
performanţă pentru 2017;
3. Raportul cenzorilor;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată
în exerciţiul ﬁnanciar al anului 2017;
5. Discutarea şi aprobarea Bugetului de Venituri
şi Cheltuieli şi a politicii de investiţii pentru anul
2018;
6. Alegerea unui membru supleant în comisia de
cenzori ai societăţii, în locul rămas vacant prin demisia d-lui Vesa Florin, devenit membru în Consiliul de administraţie.
7. Aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliului de administraţie şi a preşedintelui Consiliului
de administraţie in concordanţă cu ultimele modiﬁcări ﬁscale.
Data limită până la care acţionarii îşi pot exercita drepturile cf. art 117¹ din Legea 31/1990 actualizată este stabilită la 04.05.2018.
Dacă acţionarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta procura specială, semnată de acţionarul persoană ﬁzică sau
reprezentantul legal al persoanei juridice şi actul
de identitate.
Începând cu data de 16.04.2018 formularele de
procuri speciale se pot obţine de la sediul societăţii, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 şi 15.00.
Începând cu data de 16.04.2018 sunt puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii şi pe site-ul
www.solceta.com, documentele ce vor ﬁ prezentate şi supuse aprobării Adunării Generale Ordinare
a Acţionarilor.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se convoacă pentru data de
18.05.2018, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a
locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.
Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic, între orele 10.00-14.00, de la sediul societăţii, după
data apariţiei prezentului convocator în Monitorul
Oﬁcial.
Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
ing. TURI TIBERIU VIOREL.
(231)

