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Proiecte multe depuse spre aprobare, unele respinse

Şedinţă tensionată a CLO
urmare din pagina 1
...consolidarea şi restaurarea
zidurilor bastioanelor Ciunt şi
Bethlen, respectiv a curtinei
nordice şi vestice, precum şi
majorarea costului mediu lunar de întreţinere în creşă a
copiilor (1.185 lei/copil/lună)
şi, implicit, a sumelor cu care
vor contribui părinţii. Având
în vedere că de la şedinţa CLO
de joi au lipsit doi consilieri
liberali, o parte dintre materialele propuse de Executiv care
aveau nevoie de 18 voturi au
fost respinse. Printre acestea
s-a numărat cel privind aprobarea exproprierii unui teren
în suprafaţă de 208 mp aﬂat în
proprietatea Continental Hotels, necesar pentru proiectul
de construire a pasajului rutier
sub Bulevardul Magheru, între
Aleea Ştrandului şi Parcul Traian. Suma stabilită pentru expropriere se ridică la 165.330
lei. Primarul Ilie Bolojan le-a
atras atenţia consilierilor PSD
şi UDMR că acest proiect este
important pentru obţinerea
ﬁnanţării europene pentru lucrările din zona Podului Dacia.
Liderul grupului PSD, Liviu
Sabău-Popa, a justiﬁcat votul
social-democraţilor prin faptul
că nu au primit la timp materialul şi nu au ştiut ce li se cere
să voteze.
„Suntem forţaţi de ritmul de
depunere a dosarelor să venim
cu proiecte pe ultima sută de
metri. De aceea am convocat
mai multe şedinţe extraordinare. Dacă ne mobilizăm, am
putea câştiga ﬁnanţări de 100
milioane euro. Dacă aşteptăm
să ﬁe totul perfect, cu materiale postate cu cinci zile înainte
de şedinţă s-ar putea să accesăm doar 50 milioane euro”, a
replicat primarul, anunţând că

pentru acest proiect va ﬁ convocată o şedinţă extraordinară.
„Trebuie să facem dovada proprietăţii terenului”, a insistat
Bolojan. Consilierul UDMR,
Kis Gabor, a menţionat că el nu
e de acord cu proiectul privind
pasajul pe sub bulevardul Magheru şi că ar prefera ca banii
să ﬁe direcţionaţi pentru construirea unei parcări subterane
în spatele Teatrului. Primarul
i-a răspuns că nu există ﬁnanţare europeană pentru realizarea de parcări în oraş, ci doar la
marginea oraşului. „Proiectele
de parcări nu sunt eligibile pe
fonduri europene. Nu putem
folosi banii cum am vrea noi,
ci doar unde sunt axe de ﬁnanţare. Ori depunem aceste
proiecte, ori pierdem banii”, a
insistat primarul. Viceprimarul Mircea Mălan a precizat că
în locul dorit de Kis nu poate
ﬁ construită parcare subterană, deoarece în subsol este o
rezervă uriaşă de apă necesară
pentru stingerea unui eventual
incendiu în zonă. În plus, căile
de acces pentru această parcare ar deturna scopul iniţial al
proiectului de reamenajare a
Pieţei Ferdinand, care vizează
transformarea ei în zonă pietonală. „Probabil sunt şi altfel
de interese”, a mai menţionat
Mălan. „Acum se poate face
parcare şi sub Crişul Repede.
Că nu se doreşte, e altceva”,
a fost răspunsul consilierului
UDMR.

„Cultura e la
pământ” (?!)

După aceste discuţii în contradictoriu, a fost rândul preşedintelui UAP ﬁliala Oradea,
Vioara Bara, să intervină.
Aceasta s-a înscris la cuvânt
la Diverse, pentru a putea să

readucă în atenţia Consiliului
Local şi a Executivului nemulţumirile pe care le au membrii
asociaţiei. Ea a prezentat o situaţie a sumelor pe care UAP
le plăteşte anual municipalităţii - din chiria pentru spaţiile
deţinute pe Corso şi la Cetatea
Oradea, dar şi din impozitul
pe clădirile închiriate pe care
trebuie să-l plătească. În total, suma pentru 2018 pe care
UAP o datorează bugetului
local pentru anul în curs se ridică la 21.000 lei. Vioara Bara
a precizat că, în 2015, chiria
percepută de Primăria Oradea era de 3.600 lei pe an, iar
acum a ajuns la 13.200 lei, în
condiţiile în care, în alte municipii reşedinţă de judeţ artiştii
plastici au la dispoziţie, gratuit, spaţii expoziţionale. Ea i s-a
adresat direct primarului Ilie
Bolojan: „Sunteţi mediatizat
în toată ţara, Oradea e cel mai
grozav oraş. Foarte bine. Însă
am simţit că vreţi să ne luaţi
toate spaţiile şi să ne aruncaţi
la gunoi. Primăria nu mai dă
doi bani pe uniuni de creaţie”.
Preşedintele UAP ﬁliala Oradea a mai aﬁrmat că în timp ce
se renovează clădiri şi străzi şi

se construiesc poduri „cultura
este la pământ”. Bara a acuzat
şi faptul că uniunii nu i-a fost
prelungit contractul pentru
spaţiul deţinut în Cetatea Oradea. Consilierul PNL Camelia
Dulca i-a atras atenţia că i s-a
permis să ia cuvântul pentru
a face propuneri nu pentru a
striga la microfon. De altfel,
Vioarei Bara i-a fost tăiat microfonul, iar, ulterior, Camelia
Dulca a declarat închisă şedinţa CLO. Preşedintele UAP a
continuat, însă, tirada împotriva conducerii Primăriei, dar
şi a consilierilor care părăseau
sala de şedinţe: „Liberalilor nu
le pasă deloc că ni se iau spaţiile, că nu mai avem loc pentru
cultură”. Vioara Bara a împărţit celor care au mai rămas materiale cu cheltuielile uniunii
pe care o conduce, planurile
expoziţionale pentru acest an,
hotărâri ale unor consilii locale care au oferit, în folosinţă
gratuită, spaţii pentru artiştii
plastici etc. Ea a anunţat că intenţionează să revină cu o nouă
intervenţie în şedinţa viitoare a
CLO. 

Şcoala Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea

Gazda unui simpozion internaţional
La Şcoala de Pregătire a
Agenţilor de Poliţie de Frontieră „Avram Iancu” Oradea
s-a desfăşurat a 11-a ediţie a
Simpozionului Internaţional
de Prezentări Ştiinţiﬁce cu
tema „Evaluarea - Componenta principală a sistemului
educațional polițienesc”.

La activitatea desfăşurată în
intervalul 25-27 iunie, au participat delegaţii ale unor instituţii de învăţământ cu atribuţii
în pregătirea şi formarea poliţiştilor şi a altor forţe din domeniul ordinii şi siguranţei publice din ţară şi din străinătate.
Delegaţiile participante au reprezentat Moldova, Slovacia,
Ucraina, Ungaria şi BosniaHerțegovina.
Simpozionul s-a desfăşurat pe parcursul a două zile
şi, ca de ﬁecare dată, pe lângă delegațiile instituțiilor din
străinătate care colaborează

cu Şcoala „Avram Iancu”, au
participat reprezentanţi ai Corpului Naţional al Poliţiştilor şi
reprezentanţi ai principalelor
instituţii de învăţământ poliţienesc din România.
Organizatorul evenimentului, Şcoala Poliţiei de Frontieră
din Oradea, a participat cu o
delegaţie formată din zece persoane, condusă de directorul
şcolii, comisar şef de poliţie
Ionel Hotnoga.
Tematica abordată s-a referit, la această ediţie, la evaluarea procesului de învățământ
ca o componentă esențială care
furnizează informații despre
calitatea și funcționalitatea
procesului instructiv-educativ.
În cele două zile, delegaţiile
prezente au prezentat modul
cum se realizează evaluarea
pregătirii viitorilor poliţişti
din cadrul instituţiei pe care o
reprezintă. Fiecare expunere a
fost urmată de un timp pentru

În comunităţile de slovaci

Finanţare pentru
proiecte
În 2017, unităţile administrativ-teritoriale
în care trăiesc comunităţi slovace au primit ﬁnanţări de 600.000 lei de la Consiliul
Judeţean Bihor, prin repartizarea cotei de
20% din sumele defalcate din TVA, pentru
realizarea unor investiţii solicitate de această comunitate. În acest an, suma va ﬁ reducă
la jumătate.
Preşedintele CJ Bihor, Pasztor Sandor, a
anunţat că, de anul trecut, administraţia judeţeană colaborează cu Uniunea Democratică
a Slovacilor şi Cehilor din România pentru
a sprijini comunităţile slovace din judeţul
Bihor. „Am încercat să ajutăm pe probleme de
învăţământ, infrastructură, culte”, a menţionat Pasztor. Potrivit acestuia, sumele alocate
anul trecut au fost cheltuite responsabil, motiv
pentru care s-a luat decizia continuării acestei
colaborări. Deputatul Adrian Merka a prezentat
investiţiile către care au fost direcţionaţi banii
primiţi de la administraţia judeţeană din cotele
defalcate din TVA. Astfel, în Valea Cerului
(comuna Suplacu de Barcău) s-au ﬁnalizat
lucrările la capela mortuară şi urmează betonarea șanțurilor; în comuna Popești, investițiile
au vizat reabilitarea grupurilor sanitare de la
internatul Liceului Teoretic „Jozef Kozacsek”
din Budoi; în comuna Şinteu, este în curs de
realizare capela mortuară şi s-a construit un
teren sintetic de fotbal; în comuna Borod,
au fost ﬁnalizate lucrările de împrejmuire a
şcolii din Şerani şi au fost reabilitate grupurile sanitare; în comuna Mădăras – se doreşte
împrejmuirea cimitirului şi amenajarea căii de
acces; iar în localitățile Luncșoara și Codrișor
s-au pietruit drumurile comunale. Pasztor
Sandor a menţionat că primăriile localităţilor
care au pe teritoriul lor comunităţi slovace
au primit bani şi pentru alte investiţii. Pentru
acest an, slovacii au propus continuarea unor
investiţii deja demarate şi ﬁnanţarea unora noi:
reabilitarea Şcolii din Şerani, asfaltarea curţii
şi a terenului de joacă; betonarea şanţurilor în
satul Foglaş (Suplacu de Barcău), reparaţii la
biserica din Borumlaca; capelă mortuară în
Vărzari; reparația și pietruirea drumului comunal Picleu-Varasău; coﬁnanţarea unor proiecte
cu ﬁnanţare europeană în comuna Şinteu şi
reparaţii la sediul primăriei din localitate; reparaţii la parohia romano-catolică slovacă din
Oradea; ﬁnanţare pentru Festivalul Internaţional pentru Tineret din Valea Cerului şi pentru
Zilele Cartofului Şinteu. Suma convenită se
ridică la 300.000 lei, la jumătate faţă de anul
trecut, având în vedere că şi sumele pe care
CJ le redistribuie din cotele defalcate sunt mai
mici decât anul trecut.
 Ioana MATEAŞ

Ieri s-a desfășurat ultima probă

Punct ﬁnal la bac

Ultima probă a ediției de vară a bacalaureatului s-a desfășurat ieri în cele 12 centre
din Bihor. Au susținut examenul 3.627 de
elevi dintr-un total de 3.886 câți se înscriseseră. Niciunul nu a încercat să copieze.

discuţii pe baza celor prezentate, iar activitatea şi-a propus
să creeze mediul interinstituţional care să faciliteze schimbul de idei şi de experienţă pe
tema unui subiect de interes
pentru orice sistem de învăţământ poliţienesc european,
respectiv oferirea unor servicii
educaţionale, pregătirea unor

absolvenţi care să răspundă cerinţelor actuale din structurile
operative ale forţelor de ordine
publică. La ﬁnalul activității
a fost făcută o analiză, în comun, pentru identiﬁcarea celor mai bune idei ale tematicii
simpozionului, cu impact direct asupra actului educaţional.
 R.C.

Proba la alegere a proﬁlului și specializării
s-a lăsat și ea cu 249 de absenți dar, spre deosebire de cea obligatorie, niciun elev nu a fost
eliminat.
„Din cei 3.627 de elevi prezenți, cei mai
mulți, 1.326, au ales să dea examen la geograﬁe, 988 au susținut proba la anatomie și
434 la logică”, a spus purtătorul de cuvânt al
Inspectoratului Școlar Județean Bihor, Claudiu
Damian. Emoțiile examenului s-au încheiat,
dar săptămâna viitoare încep emoțiile legate de
notele primite. Primele rezultate vor ﬁ aﬁșate
miercuri, 4 iulie (până la ora 12.00), urmând
ca, până la ora 16.00, cei nemulțumiți să poată
depune contestații. Rezultatele ﬁnale se vor
aﬁșa pe 9 iulie.
 V.I.

