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joi, 24 aprilie 2014

Se apropie scrutinul pentru Parlamentul European
Avem puţin mai mult de o lună
la dispoziţie pentru a ne decide cui
dăm votul la scrutinul pentru Parlamentul European, în 25 mai. Asta
este decizia pe care trebuie să o ia
cei puţini care au hotărât că se vor
prezenta la urne în timp ce alţii,
mult mai mulţi, trebuie să decidă
dacă vor merge la vot. La alegerile
europarlamentare de acum cinci
ani prezenţa la vot a fost de 27,21
la sută în România, în timp ce la
nivel european prezenţa medie a
fost de 43 la sută. Or fi ei, europenii,
eurosceptici, dar iată că au o prezenţă la votul europarlamentar mult
mai mare decât românii. Judecând
din prisma acestor cifre ne dăm
seama că toţi acei comentatori (mulţi
dintre ei politicieni) care ne spun liniştitor că slaba prezenţă la scrutinul
europarlamentar nu este numai în
România, ci este o constantă europeană, fie nu ştiu despre ce este
vorba, fie ne induc în eroare cu
vreun interes. Probabil acelaşi interes
în virtutea căruia nu se vorbeşte
prea mult despre importanţa instituţiilor europene şi despre rolul lor.
Dacă cetăţenii ar fi bine informaţi,
atunci politicienii nu ar mai putea
invoca Uniunea Europeană ca scuză
pentru deciziile lor nepopulare, nepotrivite etc.
Prin slaba informare s-a creat
Parlamentului European aceea şi

imagine proastă de care se „bucură”
şi Parlamentul României. Lefuri mari,
prea puţin meritate, ce mai, o sinecură pe spatele bietului contribuabil
care nu-i de-ajuns că finanţează
parlamentarii la nivel naţional, dar
acum mai trebuie să dea bani şi
pentru europarlamentari! Şi cu ce
folos? Este o imagine greşită, profund greşită, pe care trebuie să o
demontăm!
În fiecare an, fiecare european
contribuie la bugetul Uniunii Europene cu 240 de euro. Din aceşti
bani o mare parte se întorc sub forma fondurilor europene. Gradul de
absorbţie al acestor fonduri depinde
însă de priceperea de la nivel naţional. Chiar şi cu un grad de absorbţie care ne situează pe ultimul
loc în Europa, România este beneficiar net al bugetului european cu
peste 12 miliarde de euro. Cei 240
de euro cu care contribuie la bugetul
UE fiecare european sunt puţini în
comparaţie cu sumele prelevate
prin impozitele naţionale. Cât despre
Parlamentul European, funcţionarea
acestuia, de la plata utilităţilor până
la salariile europarlamentarilor şi
ale angajaţilor cabinetelor lor, „apasă”
pe umerii fiecărui cetăţean european
cu suma de... 3 euro!
Parlamentul European participă la procesul de codecizie în
toate domeniile: libera circulaţie a

mărfurilor, serviciilor, capitalurilor şi
persoanelor în interiorul pieţei unice
europene, protecţia mediului, drepturile consumatorului, securitatea
transporturilor, programele de asistenţă pentru cercetare, educaţie şi
cultură ori pentru promovarea sănătăţii publice, agricultura, pescuitul,
imigraţia, cooperarea poliţienească
şi judiciară, politica de coeziune şi
dezvoltare regională. Recent au
intrat în competenţa de decizie europeană domenii ca turismul, sportul,
tineretul, protecţia civilă, energia,
politica spaţială, lupta împotriva unor
ameninţări grave la adresa sănătăţii
publice.
În mandatul de cinci ani care
se încheie acum, printre deciziile
pe care le simţim, ca să spun
aşa, la prima mână, se numără:
Facilitarea recunoaşterii reciproce a diplomelor şi calificărilor
profesionale de către statele membre, astfel încât în prezent este mult
mai simplu unei persoane să-şi
exercite meseria în oricare dintre
statele membre ale UE.
Norme mai stricte de etichetare
şi securitate a produselor agricole,
astfel încât acum este mult mai simplu pentru un consumator să afle
citind eticheta ce conţin produsele
aflate la raft, de unde provin etc,
uşurându-i decizia de cumpărare.
Prin decizii ale Parlamenlui Eu-

Vineri, 25 aprilie

În acest an, pe 25 mai, sunt
programate alegerile pentru Parlamentul European. Şi cum niciun
scrutin nu poate avea loc f ără o
campanie electorală, de vineri
candidaţii vor începe să se laude,
să fie lăudaţi, să prezinte proiecte
etc., într-o campanie electorală,
prima din acest an, care vine
precum o încălzire şi un sondaj
pentru prezidenţialele din această
toamnă. Politica este mai presus
decât nevoia cetăţeanului, sacul
este plin de promisiuni, iar odată
aşezat în confortabilul fotoliu de
europarlamentar, cel ales uită
adeseori că poartă tricolorul la
Bruxelles. Mai apar câte un program, o lege, o “subvenţie”, însă
aceste alegeri ar trebui să fie importante atât la nivel local, judeţean cât şi naţional, având în vedere că România este stat membru al Uniunii Europene şi practică
o politică europeană. În acest
sens, am realizat şi un sondaj
de opinie privind importanţa alegerilor europarlamentare în oraşul
Marii Uniri, iar populaţia (indiferent
de vârstă) a cam rămas corigentă.
Şi dacă Bruxelles-ul dă ora exactă
în politica europeană, să înceapă
distracţia campaniei europarlamantare. Sâmbătă, în cea de-a
doua zi de campanie electoral ă,

ropean, taxele de roaming au scăzut
constant, iar în prezent s-a propus,
şi va decide viitorul parlament, dacă
ele vor fi eliminate complet, de
vreme ce discutăm despre o piaţă
unică.
Parlamentul European a întărit
drepturile pasagerilor care utilizează
transporturile aeriene şi feroviare,
precum şi pe cele ale persoanelor
cu mobilitate redusă.
Tot decizii ale PE au contribuit
la îmbunătăţirea calităţii mediului
înconjurător şi a apelor, domeniu în
care normele au devenit foarte severe.
PE a luat o serie de măsuri
pentru contracararea crizei economice, pentru creşterea transparenţei
şi supravegherii în domeniul financiar: plafonarea bonusurilor bancherilor, scoaterea în afara legii a
produselor financiare care speculează datoriile statelor.
Uniunea Europeană este în
prima linie a luptei împotriva încălzirii
globale, a schimbărilor climatice prin
reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră. PE susţine astfel reducerea
cu 20 la sută a acestor emisii până
în anul 2020 şi atingerea unei ponderi de 20 la sută a energiilor regenerabile în configuraţia energetică
a UE.
Deputaţii europeni au drept
de iniţiativă politică. Ei pot să su-

gereze Comisiei Europene să înainteze propuneri legislative Parlamentului European. În mod regulat,
deputaţii europeni invită Comisia
Europeană şi Consiliul Uniunii Europene (care reuneşte miniştrii de
la nivel naţional în funcţie de domeniul administrat) să dezvolte politicile existente şi să dezvolte altele
noi. Un astfel de exemplu este un
proiect de lege care să reglementeze
şi să faciliteze procedurile privind
moştenirile transnaţionale.
Deputaţii europeni negociază
şi supraveghează bugetul UE. Uniunea Europeană are un buget multianual (7 ani) care este negociat
între Comisia Europeană, statele
membre şi Parlamentul European şi
aprobat de Parlamentul European.
Odată cu aprobarea bugetului multianual, misiunea deputaţilor europeni
în legătură cu bugetul UE nu este
încheiată. În fiecare an, pe baza

propunerilor Comisiei Europene, parlamentul negociază cu consiliul cuantumul exact al veniturilor şi cheltuielilor UE pentru anul următor, cu
respectarea plafoanelor stabilite în
bugetul multianual. Se decide astfel
ce politici de dezvoltare, pentru ce
domenii sunt susţinute şi cum, şi
cât.
V-am oferit pe scurt câteva argumente pentru care ar trebui să nu
staţi acasă în 25 mai şi să mergeţi
să vă alegeţi pe cei pe care-i consideraţi cei mai buni reprezentanţi ai
intereselor dumneavoastră în Parlamentul European. Mai trebuie să
vă spun că la aceste alegeri România
este o singură circumscripţie, astfel
încât puteţi vota simplu, oriunde în
ţară, doar prezentându-vă cu actul
de identitate la o secţie de vot şi solicitând înscrierea pe listele suplimentare.
Anca DINICĂ

Primăria municipiului Sebeş

la Alba Iulia se va desf ăşura un
eveniment la care vor participa
mai mulţi candidaţi europarlamentari din partea PNL. La Casa
de Cultură a Studenţilor din Alba

dintre respectivii candida ţi:
Eduard Hellvig – europarlamentar
PNL, Claudia Benchescu – preşedinte CSL România, Florin Roman – preşedinte PNL Alba Iulia.

Iulia, cu începere de la ora 18.00,
va avea loc evenimentul „TNL
Alba în Europa”, la care sunt aşteptaţi în jur de 300 de participanţi.
Evenimentul se doreşte a fi unul
prin care să se realizeze şi o
promovare a candida ţilor Partidului Naţional Liberal pentru alegerile europarlamentare, fapt
pentru care organizatorii au invitat la acest eveniment pe trei

Totodată, au fost invitaţi şi lideri naţionali ai Partidului Naţional Liberal,
precum Klaus Iohannis – prim-vicepreşedintele PNL, lideri locali ai
PNL în frunte cu Teodor Atanasiu –
preşedinte PNL Alba, lideri ai altor
organizaţii TNL din ţară ş.a.m.d.
De asemenea,în cadrul evenimentului va avea loc şi o dezbatere pe
teme legate de Uniunea European ă.
Tudor STAN

ANUNŢ DE LICITAŢIE

Primăria comunei Roşia Montană

cu sediul în localitatea Ro şia Montană, sat Roşia Montană nr. 184, judeţul
Alba anunţă vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, în data de 12 mai
2014, ora 10.00, a urm ătoarelor autovehicule:

Autoturism: ARO 11.4 AL, nr. înmatriculare AB-20-RMP preţul de pornire a licitaţiei 2.000 lei
Autospecializată: Basculantă - MIRSA, nr. înmatriculare AB04-ECH -preţul de pornire a licitaţiei 12.240 lei
La licitaţie poate participa orice persoan ă fizică sau juridică care prezintă următoarele documente:
- chitanţa de achitare a garan ţiei de participare la licitaţie, eliberată de casieria
Primăriei comunei Roşia Montană, jud. Alba
- copie după certificatul de înregistrare la ORC în cazul persoanelor juridice,
iar în cazul persoanelor fizice - actul de identitate sau împuternicire.
Garanţia de participare la licitaţie este 2% din preţul autovehiculelor. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0258/783101.

organizează în data de 30 mai 2014, ora 10.00 , la
sediul instituţiei, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe
perioadă nedeterminată, a următoarelor funcţii publice de
execuţie vacante:
1. Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior (Biroul Contencios Juridic şi Administraţie – Aparatul de specialitate al primarului) - Id Post 206659
2. Poliţist local, clasa I, grad profesional superior (Compartiment Protec ţia Mediului,
Disciplina în Construcţii, Activitate Comercială – Serviciul Poliţia Locală) - Id Post: 206730
3. Poliţist local, clasa I, grad profesional asistent (Compartiment Circula ţie Rutieră –
Serviciul Poliţia Locală) - Id Post: 206718
4. Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Investi ţii şi Achiziţii
Publice - Compartimentul Investiţii – Aparatul de specialitate al primarului -Id Post: 206686
5. Poliţist local, clasa III, grad profesional superior (Compartiment Circulaţie Rutieră –
Serviciul Poliţia locală) - Id Post: 206717
6.Poliţist local, clasa I, grad profesional principal (Compartiment Circulaţie Rutieră –
Serviciul Poliţia Locală) - Id Post: 206719
7. Consilier, clasa I, grad profesional superior (Compartiment Registrul Agricol – Aparatul
de specialitate al primarului) - Id Post: 206661
8. Consilier, clasa I, grad profesional superior (Compartiment Patrimoniu şi Transport –
Aparatul de specialitate al primarului) - Id Post: 206695.
9. Referent, clasa III, grad profesional superior (Biroul Buget-Finan ţe-Contabilitate
Salarizare din cadrul Serviciului Economic – Aparatul de specialitate al primarului) -Id Post:
206676.
10. Referent, clasa III, grad profesional superior (Compartiment Situa ţii de Urgenţă –
Aparatul de specialitate al primarului) - Id Post: 206705.
Probele stabilite pentru ocuparea func ţiilor publice sunt: proba scrisă şi interviul.
Data, ora şi locul desfăşurării concursului:
30.05.2014, ora 10.00, în Sebe ş, PIAŢA PRIMĂRIEI, NR. 1 (sediul Primăriei Municipiului
Sebeş) – proba scrisă;
data, ora şi locul desfăşurării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba
scrisă;
Termenul de depunere a dosarului de înscriere: 20.05.2014, ora 16.00.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie s ă conţină în mod obligatoriu documentele prev ăzute
de art. 49 din HG nr. 611/2008, cu modific ările şi completările ulterioare.
Condiţiile de participare, bibliografia sau alte informaţii suplimentare se pot obţine: la sediul
instituţiei, camera 2 C - Resurse umane, tel. 0258/731004, interior 133 sau pe site-ul prim ăriei
www.primariasebes.ro.

CONVOCATOR
Administratorul Unic al SC COMCEREAL SA ALBA cu sediul în ALBA IULIA, Str. V. Alecsandri nr 40,
judeţul Alba, număr de ordine în Registrul Comerţului J 01/134/l996, Cod de înregistrare fiscală nr. RO
8195536, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acţionarilor la sediul societăţii în data de 26 mai
2014, ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:
1. Discutarea şi aprobarea Raportului de gestiune al administratorului;
2. Discutarea şi aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori;
3. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul
financiar 2013;
4. Discutarea şi aprobarea repartizării profitului;
5. Discutarea şi aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic şi a Comisiei de Cenzori
pentru exerciţiul financiar 2013;
6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014;
7. Diverse.
În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc la data de 27 mai
2014, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.
Date de referinţă: la Adunarea Generală vor participa toţi deţinătorii de acţiuni de la data de 6 mai 2014,
cu 20 zile înaintea convocării, conform evidenţelor din Registrul Acţionarilor.
Acţionarii pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât alţi acţionari pe bază de procură specială. Un
exemplar din fiecare procură va fi depus în original la sediul societă ţii până cel târziu în data de 24 mai 2014.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii de luni până vineri între orele 9,00 - 12,00 şi la
telefon 0258/810104.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot obţine la sediul societăţii.

