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Digurile Crasnei vor fi supraînălțate prin
proiecte transfrontaliere cu bani de la UE
Prefectul cere firmelor sătmărene să ajute păgubiții de grindină ;i inundații
a digului r]ului Tur
;i refacerea sa

Miercuri, 17 iunie,
`ncep]nd cu ora 9, a avut
loc ;edin\a pentru luna `n
curs
a
C olegiului
prefectural Satu Mare.
La Ordinea de zi a `nt]lnirii
au fost dezb[tute urm[toarele
puncte< 1. Activit[\i ;i proiecte
ale Agen\iei pentru Protec\ia
Mediului (APM) `n anul 2015
- a prezentat directorul
executiv al institu\iei, Bekessy
Elisabeta> 2. Informare privind
activit[\ile de consolidare a
cursurilor de ap[ la nivelul
jude\ului Satu Mare - a
prezentat Vasile Andrie;,
director executiv al SGA Satu
Mare> 3. Diverse< Inspectoratul
de Poliție Județean Satu Mare
– Informare privind măsurile
și acțiunile derulate pe timpul
vacanței de vară pentru
siguranța elevilor.
:edin\a a fost condus[ de
prefectul dr. Eugeniu Avram,
alături de care s-au af lat
subprefectul Altfatter Tamas ;i
managerul principal, Cristian
Marița.

APM desf[;oar[
mai multe proiecte,
inclusiv de protejare
a unor specii de
animale ;i p[s[ri
Directoarea APM a `nceput
cu prezentarea modului de
lucru ;i de acordare a avizelor,
acordurilor ;i autoriz[rilor.
~n continuare, vorbitoarea
a informat `n leg[tur[ cu ariile
protejate de interes comunitar,

Directoarea APM, Bekessy Elisabeta, a `nceput cu prezentarea modului de lucru ;i de acordare a
avizelor, acordurilor ;i autoriz[rilor
arii protejate date `n custodie
din jude\ul nostru, Re\eaua
ecologic[ european[ Natura
2000.
O alt[ tem[ a fost cea
referitoare la campania de
con;tientizare a popula\iei
privind necesitatea colect[rii
selective a de;eurilor
alimentare uzate, derulat[ `n
martie-aprilie 2015.
~n ce prive;te protejarea
unor specii ce tr[iesc pe
teritoriul jude\ului, d]nsa a
vorbit despre proiectul privind
pas[rea "Dumbr[veanca" ;i
despre metodele de protejare

precum reconstruc\ia de
habitate demonstrative ;i
amplasarea de cuiburi
artificiale,
promovarea
metodelor agricole din cadrul
programului "Fermieri pentru
Dumbr[veanc[" ;i despre alte
proiecte
cu
finan\are
european[ ;i guvernamental[.
Au fost amintite ;i
proiectele de educa\ie ecologic[
"Ne juc[m ;i recicl[m", "Parada
florilor" sau "Via\[ pentru
mediu - via\[ pentru om".
La acest punct s-a adus
vorba ;i despre faptul că în
localități ;i în păduri a crescut

mult numărul câinilor fără
stăpân ;i că primăriile ar trebui
să colaboreze inclusiv cu
pădurarii ;i vân[torii pentru
reducerea numărului acestora.
Directorul Direcției Silvice,
Sever :ter, a spus, în
completare, că pădurarii ;i
vânătorii sătmăreni au
desfă;urat mai multe acțiuni
legale în acest scop ;i că,
personal, a împu;cat în timpul
acestor acțiuni 10 câini fără
stăpân.

Interven\ie foarte
important[ la o eroziune

Directorul Sistemului de
Gospodărire a Apelor, Vasile
Andrie;, a vorbit despre
m[surile
;i
acțiunile
`ntreprinse `n perioada 20142015.
Prima ac\iune amintit[ a
fost cea din martie, de
igienizare a r]ului Some;,
desf[;urat[ `mpreun[ cu
Penitenciarul local.
Tot `n martie, `n parteneriat
cu Prim[ria C[line;ti, a avut
loc o ac\iune de igienizare a
lacului de acumulare, precum
;i a r]ului Crasna `n zona
Moftin.
~n perioada martie-aprilie
s-a desf[;urat o ac\iune de
verificare a modului `n care au
fost salubrizate cursurile de ap[
din tot jude\ul. Au fost
verificate 24 de prim[rii, 46 de
localit[\i ;i 22 de cursuri de
ap[.
La capitolul "Lucr[ri
executate de SGA din surse
proprii", vorbitorul le-a
amintit pe cele mai importante,
;i anume cele de la dou[
eroziuni de mal pe r]ul Crasna,
unde s-au efectuat lucr[ri de
consolidare ;i refacere.
O alt[ lucrare a fost cea de
decolmatare ;i reprofilare a
albiei p]r]ului Tarna Mare,
refacerea digului pe mai multe
por\iuni ;i amenajarea
p]r]ului.
Tot o lucrare important[ a
fost interven\ia la o eroziune a
digului r]ului Tur ;i refacerea
digului.

Speciali;tii SGA au
intervenit ;i au decolmatat
valea Maria `n localitatea
R[te;ti, r]ul Tur `n localitatea
Turulung, precum ;i p]r]ul
Rodina din localitatea Pomi.
"P]n[ la sf]r;itul anului `n
curs este prev[zut[ a se finaliza
procedura de inventariere a
digurilor de ap[rare `mpotriva
inunda\iilor. (...)
Urmare a evenimentelor
hidrologice excep\ionale
`nregistrate pe r]ul Crasna la
sf ]r;itul lunii mai, s-a luat
hot[r]rea de a se executa cu
prioritate m[sur[tori pe
digurile acestui curs de ap[ pe
sectorul afectat Ac]; - polder
Moftin", a mai precizat
vorbitorul.
La finalul interven\iei sale,
acesta a prezentat situa\ia a 412
poduri ;i pode\e, dintre care
numai 51 sunt reglementate
din punct de vedere al
administr[rii. Dânsul a mai
spus că digurile râului Crasna
vor fi supraînălțate prin
proiecte transfrontaliere
împreună cu Ungaria ;i
Ucraina, cu finanțare
europeană.
Prefectul a informat că
guvernul va finanța mai multe
lucrări hidrotehnice din județ.
De asemenea, dânsul a
făcut apel la conducerile
instituțiilor ca acestea să
sensibilizeze firmele cu care
colaborează pentru a-i ajuta pe
cei păgubiți de grindina ;i
inundațiile de la sfâr;itul lunii
mai.
Mihai G.

Scandalul viceprimarilor din Păule;ti e departe de final<
în cursă apare un al treilea candidat
Păuleştiul îşi schimbă iar
viceprimarul. Miercuri, 17
iunie, o parte a Consiliului
Local din comună s-a
întrunit. Consilierii s-au
adunat pentru a decide dacă
vor contesta sau nu
hotărârea judecătorească de
repunere în funcţia de
viceprimar a lui Bontea
Zenoviu. În urma discuțiilor
nu s-a luat o decizie
concretă, aceasta urmând a
fi luată doar la începutul
săptămânii viitoare.
Şuta Valer, actualul
viceprimar, este de părere că
Bontea Zenoviu îşi va recăpăta
funcţia când va fi el Papă la
Roma.
Totodată acesta este sigur că
după ce va demisiona postul va
fi ocupat de Donca Sandu
Ovidiu, consilier PSD.
Cetăţenii din comuna
Păuleşti vor avea un nou
viceprimar. Este a treia oară când
acest lucru se întâmplă din 2012
şi până în prezent, protagoniştii
acestei situaţii cu iz de telenovelă
fiind Valer Şuta şi Bontea
Zenoviu, acesta din urmă

Se zvone;te c[ postul r[mas liber va fi ocupat de Donca Sandu
Ovidiu, consilier PSD
câştigând în instanţă dreptul de
a fi reinstalat în funcţia de
viceprimar. Din nefericire
pentru el, membrii Consiliului
Local tind să conteste decizia,

fiind siguri că vor avea câştig de
cauză la Curtea de Apel Oradea.
Cu toate acestea o hotărâre finală
nu s-a luat, urmând ca totul să
se decidă la începutul săptămânii

următoare.
În mod normal, dacă decizia
instanţei de judecată nu este
contestată, Bontea Zenoviu
trebuie să îşi între în atribuţii de
la începutul lunii iulie. În caz
contrar va mai trebui să aştepte
cel mai probabil încă trei sau
patru luni p]n[ la pronunţarea
noului verdict.
Nagy Iosif, primarul din
Păuleşti, este de părere că situaţia
actuală nu este deloc una
favorabilă comunei.
“Cred că ceea ce se întâmplă
nu este bine nici pentru mine,
nici pentru cetăţeni. Am fost
lăsat de foarte multe ori în acest
mandat
cu
toate
responsabilităţile pe cap şi nu
este deloc uşor. Pe lângă asta
trebuie să îi şi dăm lui Bontea
Zenoviu salariile retroactiv de la
data suspendării şi până la
soluţionarea situaţiei.
Am plătit în acest mandat doi
viceprimari în loc de unul, o
cheltuială, zic eu, fără rost. Din
cunoştinţele mele Şuta Valer nu
mai vrea să fie viceprimar. Cine
va veni în locul lui pe mine nu
mă interesează, doar să fie
statornic şi serios ”, a declarat
Nagy Iosif.
Una este ce ştie sau ce vrea

să divulge primarul, alta e ceea
ce se întâmplă. Dacă până în
prezent se vorbea de doi
viceprimari, acum mai apare un
al treilea nume. Şuta Valer,
actualul viceprimar, recunoaşte
că îşi va da demisia, dar spune
că în locul lui va fi numit Donca
Ovidiu Sandu, consilier local din
cadrul formaţiunii PSD.

Declara\ia lui Valer :uta,
actualul viceprimar
“E adevărat, eu nu mai vreau
să fiu vice. Am o vârstă şi cu
aceasta vin şi problemele de
sănătate, aşa că îmi doresc linişte.
Eu plec, dar Bontea Zenoviu îşi
va ocupa funcţia când voi fi eu
Papă la Roma. Şi dacă prin
absurd va fi, nu stă mai mult de
câteva zile. Ştiu sigur şi nu e
niciun secret că în locul meu ca
interimar până la soluţionarea
situaţiei va fi numit Donca
Ovidiu Sandu, consilier local
PSD. Acesta este tânăr şi va face
o treabă bună având susţinerea
consilierilor locali PSD şi
UDMR, în total 10 la număr“, a
declarat Şuta Valer.
Bontea
Zenoviu,
viceprimarul în aşteptare, este de

părere că întâlnirea Consiliului
Local fără componenţii
formaţiunii politice PNL este un
gest nebărbătesc, astfel punând
la îndoială legitimitatea oricărei
decizii luate. În acelaşi timp i se
pare a fi ilegală o eventuală
acţiune de numire a lui Donca
Ovidiu Sandu în funcţia de
viceprimar.
“Acest om este un traseist
politic ce a plecat de la PDL la
PSD odată cu legea ce a permis
acest lucru. O eventuală numire
a lui Donca Sandu în funcţia de
viceprimar cred că ar fi ilegală,
având în vedere existenţa unui
litigiu juridic pe rol.
Am în acest moment o
hotărâre judecătorească, iar dacă
o atacă vom merge până la capăt,
întrucât într-un final trebuie să
se facă dreptate“, a declarat
Bontea Zenoviu.
În toată această învălmăşeală
administrativă cu puternic
parfum politic un lucru este cert.
Bontea Zenoviu trebuie să
primească retroactiv salariile din
luna octombrie 2014 până în
prezent, asta însemnând 22.500
lei, la care s-ar mai adăuga 10 mii
lei până când un verdict final va
fi dat.
Sergiu Podină
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Din dorinţa de a demonstra că doar împreună vom putea construi un viitor în
armonie cu natura, AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Satu Mare desfășoară ample
acţiuni de informare și conștientizare privind importanţa protejării mediului
înconjurător. Pentru un impact semnificativ ale acestor campanii de informare, ori
de căte ori se organizează evenimente cu participare publică numeroasă, APM Satu
Mare încearcă să se implice prin diverse acţiuni care au ca scop sensibilizarea și
schimbarea de atitudine a comunităţii faţă de natură, de un mediu curat și sănătos.

În acest context, de Zilele Culturale Maghiare – ediţia 2015 s-a organizat un stand în Grădina Romei
de promovare a proiectelor LIFE+: ”Protejarea Dumbrăvencei în Bazinul Carpatic, ROLLER
(LIFE13 NAT/HU/000081), proiect în care este partener alături de Asociaţia „Grupul MilvusˮRomânia, Administraţia Parcului Naţional Bükk-Ungaria, Administraţia Parcului Naţional
Kiskunság-Ungaria, DALERD- Societatea silvică-Ungaria și a proiectului: ”Securing prey sources for
endangered Falco cherrug and Aquila heliaca population in the Carpathian basin”
–
RAPTORSPREY LIFE (LIFE13 NAT/HU/000183), proiect în care beneficiarul coordonator este
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság din Ungaria, iar beneficiarii asociaţi sunt: AgenŃia pentru
ProtecŃia Mediului Satu Mare, Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor și a Naturii Grupul Milvus din
România, Bükk Mammalogical Society, Balaton-felvidéki National Park Directorate, NBudapest
Zoo & Botanical Garden, Kaposvar University, Kiskunság National Park Directorate, Madárvilág
Nonprofit Közhasznú Kft., Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.(Hungarian
Transmission System Operator Company Ltd.,), BirdLife Hungary, NIMFEA Természetvédelmi
Egyesület (NIMFEA Nature Conservation Society), Örségi National Park Directorate din Ungaria.
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Scopul acţiunii a fost informarea și conștientizarea publicului despre importanţa conservării
dumbrăvencei și a populaţiei de popândău, specii protejate și potenţial ameninţate cu dispariţia,
precum și sensibilizarea și schimbarea de atitudine a comunităţii, faţă de speciile ţintă și mediul
înconjurător în general. Persoanele interesate au purtat discuţii cu membrii echipelor de proiect și
le-au adresat întrebări referitoare despre aceste specii protejate, despre proiectele de conservare,
dar și despre Reţeaua Natura 2000. Copiii interesaţi au avut posibilitatea de a rezolva puzzle-uri cu
dumbrăveanca și popândăul, în timp ce obţineau informaţii generale despre aceaste specii. Pentru
sârguinţa și isteţimea de care au dat dovadă au fost recompensaţi cu o mică amintire, și anume câte o
insignă cu poza dumbrăvencei și un magnet de frigider cu imaginea popândăului.

În timp ce copiii au realizat puzzle-ul, echipele de proiect au aplicat părinţilor chestionare cu
întrebări legate despre speciile protejate și proiectele de conservare, iar aceștia manifestându-și
interesul pentru mai multe informaţii despre proiecte precum și despre modalităţile de implicare.
Chestionarele aplicate vor reprezenta un suport pentru specialiști în vederea monitorizării
impactului socio-economic ale proiectelor LIFE+.
Referitor la proiectul: ”Protejarea Dumbrăvencei în Bazinul Carpatic, ROLLER (LIFE13
NAT/HU/000081), în lunile următoare se vor desfășura în localităţile din cele 15 SPA-uri din
Câmpia de Vest din judeţele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș și alte acţiuni de informare și
conștientizare privind specia ţintă și proiectul ROLLER LIFE+ unde vor fi montate panouri
informative privind importanţa speciei și a reţelei Natura 2000. Totodată vor avea loc și întâlniri cu
reprezentanţii autorităţilor publice locale și cu proprietarii de pășuni, în vederea identificării
locaţiilor pentru amenajarea începând cu primăvara anului 2016, de pâlcuri de pădure sau perdele
forestiere cu plop cenușiu, amenajări care vor reprezenta noi habitate pentru specia ţintă a
proiectului.
În lunile următoare, prin implementarea proiectului: ”Securing prey sources for endangered Falco
cherrug and Aquila heliaca population in the Carpathian basin” – RAPTORSPREY LIFE (LIFE13
NAT/HU/000183) se vor desfășura în localităţile din judeţele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș și
alte acţiuni de informare și conștientizare privind specia ţintă și proiectul RAPTORSPREY LIFE
unde vor fi montate panouri informative privind importanţa speciei și a reţelei Natura 2000.
Totodată vor avea loc și întâlniri cu reprezentanţii instituţiilor de învăţământ în vederea organizării
acţiuni de conștientizare și informare în școli despre specia de popândău.

Share This Post

1

0

Posted by Actualitatea Satm areana on august 2 5, 2 01 5. Filed under Locale. You can follow any
responses to this entry through the RSS 2 .0. You can leav e a response or trackback to this entry

Lasă un răspuns
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *
Nume *

Email *

Pagină web

Comentariu

Poţi folosi aceste etichete și atribute HTML: <a h r ef="" t it le=""> <a bbr t it le=""> <a cr on y m t it le=""> <b>
<blockqu ot e c it e=""> <cit e> <c ode> <del da t et im e=""> <em > <i> <q c it e=""> <st r ike> <st r on g >

Arhive
Selectează o lună

Etichete

Copyright

actualitateasm

adrian stef

andreea paul biblioteca judeteana satu mare

carei

Copyright 2013 Actualitatea Satmareana
actualitatea.satmareana@gmail.com

castelul karolyi directia de cultura carei dosar penal
drumuri elevi eugeniu avram expozitie fotbal furt furt
calificat isj satu mare jandarmeria satu mare jandarmi

politia politia de frontiera politia rutiera primaria satu
mare radare

A c t u a lit a t ea Sa t m a r ea n a

satu mare victor ponta
A u t en t ific a r e - Pow er ed by W or dPr ess - Desig n ed by Ga bfir e Th em es

