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Procurorii CSM vor schimbarea procedurii de numire şi revocare

ANUNŢ
S.C. COMPANIA DE APĂ
ORADEA S.A.
îşi anunţă consumatorii că, în
ziua de luni 18.06.2018, datorită lucrărilor de intercalare a unei noi reţele de alimentare cu apă în Comuna
Hidişelul de Sus, lucrare executată
de către antreprenorul S.C. ROFESIONAL NEO INSTAL S.R.L.,
furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 09.00 şi 19.00.
Vor ﬁ afectaţi consumatorii situaţi
în comunele: Hidişelul de Sus, Ceica, Drăgeşti şi Lăzăreni.
Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest
interval de timp. Ne cerem scuze
pentru inconvenientele provocate,
iar în cazul în care la repunerea în
funcţiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deﬁcienţe în
parametrii de furnizare şi de calitate
ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central
al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
Conducerea S.C. COMPANIA
DE APĂ ORADEA S.A.
(416)

Noi reguli pentru şeﬁ
Procurorii CSM au decis să
trimită ministrului Justiţiei şi
preşedintelui Comisiei pentru
Legile Justiţiei, F. Iordache, o
propunere de modiﬁcare a articolului de lege ce vizează numirea şi revocarea şeﬁlor de parchete. Procurorii CSM vor să
propună revocarea sau numirea
sau să aibă aviz conform.

„În şedinţa din data de 12 iunie
2018, Secţia pentru procurori a
Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea domnului
Tudorel Toader, Ministrul justiţiei şi a domnului Florin Iordache,
Preşedintele Comisiei Speciale
comune a Camerei Deputaților și
Senatului pentru sistematizarea,
uniﬁcarea și asigurarea stabilității
legislative în domeniul justiției, în
legătură cu propunerea de modiﬁcare a dispoziţiilor art. 54 alin.
(1) şi (4) din Legea nr.303/2004
privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, care reglementează procedura
de numire şi, respectiv, de revocare din cele mai înalte funcţii de
conducere în cadrul Ministerului
Public”, arată CSM, printr-un comunicat de presă.
Concret, în contextul deciziei
Curții Constituționale privind revocarea procurorului-șef al DNA,
Laura Codruța Kovesi, Secția pentru procurori propune modiﬁcarea
alineatelor (1) și (4) din Legea
303/2004 Legea privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, care
stabilesc modul în care procurorii
de rang înalt sunt numiţi, dar şi revocaţi din funcţie.
„Art. 54.- (1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
prim-adjunctul şi adjunctul acestuia, procurorul şef al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie, adjuncţii
acestuia, procurorii şeﬁ de secţie ai acestor parchete, precum şi
procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Cri-

Administrația Bazinală de
Apă Crişuri,

minalitate Organizată şi Terorism
şi adjuncţii acestuia sunt numiţi
de Preşedintele României, la propunerea Secţiei pentru procurori a
Consiliului Superior al Magistraturii, cu avizul ministrului justiţiei, dintre procurorii care au o vechime minimă de 10 ani în funcţia
de judecător sau procuror, pe o
perioadă de 3 ani, cu posibilitatea
reînvestirii o singură dată. (4) Revocarea procurorilor din funcţiile
de conducere prevăzute la alin.
(1) se face de către Preşedintele
României, la propunerea Secţiei
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu avizul
ministrului justiţiei.
Secţia pentru procurori se poate
sesiza din oﬁciu, la cererea adunării generale sau, după caz, a procurorului general al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori a procurorului şef
al Direcţiei Naţionale Anticorupţie ori al Direcţiei de Investigare
a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism, pentru
motivele prevăzute la art. 51 alin.
(2) care se aplică în mod corespun-

zător”, este una dintre propunerile
Secției pentru procurori.
Procurorii CSM au mai precizat că, dacă se apreciază că propunerea de selecție în funcțiile de
conducere trebuie să rămână atributul ministrului Justiției, Secția
a propus ca avizul dat de ei să ﬁe
„conform”.
„Art. 54.- (1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
prim-adjunctul şi adjunctul acestuia, procurorul şef al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie, adjuncţii
acestuia, procurorii şeﬁ de secţie ai acestor parchete, precum şi
procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
şi adjuncţii acestuia sunt numiţi
de Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei, cu
avizul conform al Secţiei pentru
procurori a Consiliului Superior
al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minima
de 10 ani în funcţia de judecător
sau procuror, pe o perioadă de 3
ani, cu posibilitatea reînvestirii o

singură dată. (4) Revocarea procurorilor din funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1) se face
de către Preşedintele României,
la propunerea ministrului justiţiei, care se poate sesiza din oﬁciu,
la cererea adunării generale sau,
după caz, a procurorului general
al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie ori a
procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie ori al Direcţiei
de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism, cu avizul conform al Secţiei pentru procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii, pentru
motivele prevăzute la art. 51 alin.
(2) care se aplică în mod corespunzător”, se arată în propunerea
procurorilor.
De asemenea, Secția pentru
procurori a mai spus că propunerile asigură „consolidarea rolului pe
care însăşi Legea fundamentală
îl atribuie Consiliului Superior al
Magistraturii prin dispoziţiile art.
133 alin. (1) din Constituţia României”.


Vineri și sâmbătă în toată ţara

Ploi torenţiale, vânt şi grindină
O informare meteo de ploi torenţiale, vânt puternic și grindină intră în vigoare de joi de la
ora 21.00 și este valabilă până
sâmbătă seara, în toată ţara.
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunţă că, de
joi seara până sâmbătă seara, se
vor înregistra intensiﬁcări ale vântului în sudul Banatului şi în Carpaţii Meridionali. În noaptea de joi
spre vineri (14/15 iunie) va continua să plouă în sudul Banatului și
în Oltenia, unde se vor acumula
cantități de apă de peste 20 l/mp.
Vineri (15 iunie) și sâmbătă (16 iu-

nie) vor ﬁ perioade cu instabilitate
atmosferică accentuată, la început
în regiunile vestice și sud-vestice,
apoi și în restul teritoriului.
Vor ﬁ averse cu caracter
torențial, descărcări electrice, intensiﬁcări de scurtă durată ale
vântului și căderi de grindină.
Cantitățile de apă vor depăși local
20 l/mp și izolat 40 l/mp. Codul
galben de furtuni violente emis
pentru 30 de judeţe iniţial până vineri dimineaţă a expirat.
Hidrologii au emis avertizări
cod portocaliu de inundaţii pentru
râuri din nouă judeţe, valabile de
ieri seara şi până sâmbătă la ora

16.00. Sub cod galben de inundaţii
au intrat deja râuri din 29 de judeţe.
De codul portocaliu de inundaţii sunt vizate râurile din bazinele hidrograﬁce Mureş – aﬂuenţii
aferenţi sectorului aval S.H. Gelmar (judeţele Hunedoara şi Arad),
Bega – bazin superior (judeţul
Timiş), Timiş – bazin superior şi
aﬂuenţi bazin mijlociu şi inferior,
Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera
(judeţele Caraş Severin şi Timiş),
Cerna (judeţele Caraş Severin
şi Gorj), Gilort – bazin superior,
aﬂuenţii Jiului aferenţi sectorului
aval S.H. Sadu – amonte conﬂuen-

ţă Gilort (judeţul Gorj) şi aﬂuenţii Oltului aferenţi sectorului aval
conﬂuenţă cu râul Lotru (judeţele
Vâlcea, Gorj, Argeş, Olt, Dolj).
Sub cod galben de inundaţii
sunt râuri din judeţele Maramureş,
Satu Mare, Cluj, Sălaj, Bihor,
Arad, Harghita, Mureş, Bistriţa
Năsăud, Alba, Sibiu, Hunedoara,
Caraş Severin, Timiş, Gorj, Mehedinţi,
Dolj, Covasna, Braşov,Vâlcea,
Argeş, Olt, Teleorman, Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa, Buzӑu, Suceava şi Neamţ. Avertizările cod
galben sunt valabile până sâmbătă
la ora 16.00. 

cu sediul în Oradea, str.Ion Bogdan, nr.35, jud Bihor,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei de conducere
contractuale vacante, după cum
urmează:
 1 post de : șef compartiment M.E.S.E. – Sediu – A.B.A.
Crișuri.
Pentru participarea la concurs,
candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții speciﬁce:
 Studii superioare de specialitate;
 Vechime minim 8 ani în domeniul economic, din care cel putin 1
an în domeniul bugetar;
 Acreditare în domeniul formării veniturilor bugetare, mecanisme
ﬁnanciare, mecanisme economice,
marketing.
Concursul pentru postul de
şef compartiment M.E.S.E. se va
desfășura astfel:
Proba scrisă în data de 09.07.2018
ora 10.00, la sediul ABA Crişuri,
str. Ion Bogdan, nr. 35, loc. Oradea.
Interviu în data de 12.07.2018
ora 10.00, la sediul ABA Crişuri,
str. Ion Bogdan, nr. 35, loc. Oradea.
Dosarul va cuprinde următoarele
documente: cerere de înscriere la
concurs/examen, adeverință de la
medicul de familie, cazier judiciar,
curriculum vitae, copie după carte
de identitate, copiile documentelor
care să ateste nivelul studiilor și ale
altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copie după carnetul de
muncă sau, după caz, adeverințe
care atestă vechimea în muncă, în
meserie.
Dosarele se depun din data
de 18.06.2018, până în data de
02.07.2018, după următorul program: Luni – Joi orele 8.00 – 15.00,
Vineri orele: 8.00 – 13.00, la secretariatul unității, strada Ion Bogdan,
nr.35, Oradea.
Informații suplimentare la secretarul comisiei, telefon 0259/4420-33 int.209.
(418)

Vă aşteptăm
şi în centru!

Anunţurile de publicitate pot ﬁ
depuse şi achitate şi la Punctul de
preluare deschis lângă Teatrul de
Stat din Oradea, pe strada Patrioţilor
nr. 4, de luni până vineri, între orele
9.00-18.00, şi duminica,
între orele 16.00-18.00.

