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Glasul arădenilor
Vă este în vreun fel frică
de criminalul care este
încă în libertate?
Știrea principală care se află în
mintea tuturor în momentul de față
este cea a polițistului care și-a pierdut
viața în timp ce încerca doar să își facă
meseria cât mai bine. Din păcate, astfel de lucruri nu le poate opri nimeni
și tot ce a rămas de făcut acum e mobilizare și lucru în echipă cu un singur
scop, acela de a-l prinde pe criminal.
,,Frică e mult spus, cred mai degrabă că mă simt puțin inconfortabil. Cumva știu că este prin Timiș,
sau cel puțin ar trebui să fie acolo,
dar dacă n a fost prins până acum,
sincer, prefer să nu știu exact unde
este. Nu că ar avea ceva cu mine,
dar nici cu polițistul nu a avut neapărat o problemă personală și s-a
ajuns unde suntem acum”, spune
Cosmina, 21 ani.
,,Nu îmi este frică pentru că mă
gândesc că a rămas tot acolo pe
undeva ascuns, dar dacă s-ar auzi
că este prin Arad îți dai seama că
nu mi-ar fi tot una. Sper să îl prindă
cât mai repede. Toată lumea s-a
mobilizat, nu cred că o să mai
poată să fugă prea mult timp, sau
cel puțin asta îmi doresc, să nu mai
fugă mult și să îl știm toți după gratii”, zicea Florentina, 18.
,,Băiatul meu urmează să termine acum școala și o să fie și el
polițist. Eu văd că nu se întâmplă
des asemenea lucruri, dar toată
povestea m-a făcut să îmi pară rău
că a ales să meargă pe drumul
acesta, E periculos ce fac ei când
sunt așa cazuri și nu vreau să mai
aud că pățește cineva care încearcă să facă bine altora așa lucruri urâte. Bine ar fi dacă ar reuși
să îl prindă cât mai repede și să ne
scape de așa om periculos”, povestea Rodica, 42 ani.
,,Este îngrozitor ce s-a întâmplat, nici nu vreau să îmi imaginez
ce simte familia bărbatului care a
fost împușcat. Să fii polițist, să încerci să fii corect și să ajungi așa
nu e drept deloc. Mi-e frică doar să
nu fie mai mulți ca și criminalul
acesta și să umble liniștiți pe
stradă. Cumva o să trebuiască să
fie prins înainte să mai facă și alte
victime. Sper să reușească să îl închidă cât mai repede”, a zis Claudia,
25 ani.
,,Îți dai seama că nu îmi este tot
una să știu că e așa aproape de
Arad. Sunt șanse extraordinar de
mici să vină el în Arad și să îmi facă
fix mie ceva rău, dar tot nu îți pică
bine când te gândești că e pe undeva, poate se ascunde, poate se
gândește ce urmează să facă,
poate la următoarea țintă. Nu
vreau nici să mă gândesc ce ar
putea fi în capul unui om ca și el”,
a spus Roxana, 30 ani.
Andreea Daniela

g lasul
Aradului

CJA atacă Prefectura: Iustin Cionca cere
asigurarea despăgubirii sinistraților
Consiliul Județean acuză Prefectura de
dezorganizare în problema inundațiilor din
județ și a despăgubirii sinistraților. Cei de la
conducerea CJA susțin că Prefectura nu se
mobilizează pentru a găsi soluții rapide,

Prefecturii să ia în serios problemele arădenilor și să iasă în teren.
„Vă reamintesc că încă de anul trecut
Consiliul Județean Arad a transmis Prefecturii mai multe solicitări privind acor-

Iustin Cionca cere Prefecturii să ia măsuri pentru sinistrați

având în vedere situația dramatică din mai
multe localități arădene, după ploile abundente.
„Din păcate, Prefectura este depășită de situație, și la fel este și Guvernul. Și în județul Arad, ca în alte
județe, este haos, autoritățile care răspund la nivel guvernamental de gestionarea acestei situații dovedesc, încă
o dată, că nu știu ce trebuie să facă”, a
susținut președintele Consiliului Județean
Arad, Iustin Cionca. Acesta face un apel la
Prefectură și la instituțiile din subordinea

Pistru a dizolvat
conducerea
organizaţiei
municipale ALDE!
Președintele ALDE Arad, deputatul
Eusebiu Pistru, a anunţat, în conferinţă
de presă, dizolvarea Biroului Politic Municipal, în frunte cu preşedintele interimar Ion Şcheau. Până la formarea unui
nou Birou, Pistru va conduce şi organizaţia municipală. El a explicat că măsura a
fost cauzată de rezultatele pe municipiu
la alegerile europarlamentare, sub 4%.
„Este clar că este vorba despre lipsă
de implicare. Nu există cartier în care
ﬁecare membru al conducere municipale să nu aibă cel puţin cinci prieteni,
iar să obţii două voturi în anumite
secţii, este inexplicabil. Am decis să
dizolv tot Biroul Politic Municipal, iar
până la desemnarea unei noi conduceri voi prelua personal această responsabilitate”, a spus Pistru. Deputatul
a declarat că, evident, este dezamăgit de
rezultate, dar a ţinut să precizeze că, una
peste alta, ALDE Arad a obţinut cu circa
1.000 de voturi mai mult decât la alegerile din 2016, ﬁind pe locul trei între cele
5organizaţii din ţară care au realizat mai
multe voturi decât în 2016. Pistru a vorbit şi despre decizia ALDE de a rămâne la
guvernare, precum şi despre măsurile pe
care le va susţine în cadrul coaliţiei. Ca un
element interesant, ALDE va iniţia un proiect de lege care să prevadă că alegerile
europarlamentare din diaspora vor dura 7
zile.
Simion Todoca

darea de fonduri de la Guvern pentru
lucrările de refacere a drumurilor județene sau podurilor din județ, în urma
calamităților, în localitățile Conop, Aluniș,
Petriș, Brazii, Mădrigești, Buceava, Iacobini, Frumușeni, Petriș, Julița, Dieci,
Dezna etc. Am constatat că Guvernul a
alocat bani pe criterii politice unor județe
PSD. (...)“, a declarat Iustin Cionca.
La nivelul Consiliului Județean Arad funcționează o structură de monitorizare a situației de criză din județ, coordonată de
directorul tehnic al instituției.

„Constat acum că prin nealocarea banilor de la Guvern pentru unele localități
unde doar Guvernul putea interveni, ca
de exemplu la Conop, drama oamenilor
se repetă. Și de această dată există aceleași probleme ca anul trecut, ﬁindcă Guvernul nu a alocat banii promiși pentru
lucrările de consolidare, chiar dacă în joc
este acoperișul de deasupra capului oamenilor. Solicit din nou Prefecturii să țină
cu arădenii, să se asigure de despăgubirea sinistraților și să muncească vizibil în
interesul Aradului”, a mai spus Iustin
Cionca.
După intemperiile de anul trecut au fost
serios afectate localităţile Conop, Aluniș, Petriș, Brazii, Mădrigești, Buceava, Iacobini,
Dieci, Dezna. Zeci gospodării au fost inundate, inclusiv anexe, au fost distruse podeţe
de lemn, poduri de beton, punţi de trecere,
mai mulți kilometri de drum judeţean și comunal, asfaltate sau pietruite. De asemenea,
au fost afectați kilometri de reţea de apă potabilă, peste 50 de fântâni au fost inundate,
dintre care 25 în satul Mădrigești și 5 în satul
Buceava, dar și câteva puţuri de apă potabilă
în satul Iacobini. Inundaţiile au afectat peste
100 de hectare de teren arabil și fâneţe, în
toate localităţile. Toate lucrările efectuate au
fost plătite de Consiliul Județean Cei de la
Consiliul Județean susțin că Guvernul României nu le-a decontat nici până astăzi - când
Aradul se confruntă din nou cu inundații.
Sandra Stoler

D A M I F E R M L A C TO S R L
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul - SPAȚIU VÂNZARE ȘI PRELUCRARE A LAPTELUI din cadrul proiectului
ÎNFIINȚARE EXTINDERE ANEXĂ A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE, EXTINDERE SAIVAN,
ADĂPOST PENTRU ANIMALE ȘI DOTĂRI PENTRU ANIMALE ÎN LOCALITATEA SINTEA
MARE, JUDEȚUL ARAD, propus a fi amplasat în comuna Sintea Mare, nr.FN, intravilan,
județul Arad, CF 302687/Sintea Mare, conform Certificatului de urbanism nr.07 din
28.03.2018, eliberat de Primăria Comunei Sintea Mare.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad, din Arad, str.
Splaiul Mureș, FN, jud. Arad și la sediul titularului din municipiul Arad, B-dul Revoluției, nr.76,
ap.1A, județul Arad, în zilele de luni -vineri, între orele 08.00-16.30.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad, din Arad, str. Splaiul Mureș,
FN, jud. Arad.

D A M I F E R M L A C TO S R L
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul - ÎNFIINȚARE EXTINDERE ANEXĂ A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE,
EXTINDERE SAIVAN, ADĂPOST PENTRU ANIMALE ȘI DOTĂRI PENTRU ANIMALE ÎN
LOCALITATEA SINTEA MARE, JUDEȚUL ARAD, propus a fi amplasat în comuna Sintea
Mare, nr. FN, intravilan, județul Arad, CF nr.300527 și CF nr.300583/Sintea Mare, conform
Certificatului de urbanism nr.06 din 28.03.2018, eliberat de Primăria Comunei Sintea Mare.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad, din Arad, str.
Splaiul Mureș, FN, jud. Arad și la sediul titularului din municipiul Arad, B-dul Revoluției, nr.76,
ap.1A, județul Arad, în zilele de luni -vineri, între orele 08.00-16.30.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad, din Arad, str. Splaiul Mureș,
FN, jud. Arad.

S . C . Te c h n o p a i nt i n g S RL
cu sediul principal în localitatea Arad, str. III, Zona Industrială N-V, nr. 10, ap. 4, județul Arad, telefon
0742461846, fax 0357438839 dorește să obțină autorizaţie de mediu pentru sediul principal din
localitatea Arad, str. III, Zona Industrială N-V, nr. 10, ap. 4, județul Arad, telefon 0742461846, fax
0357438839 unde se desfășoară activitatea de tratare și acoperire a metalelor, cod CAEN 2561.
Având ca principale faze ale procesului tehnologic următoarele: pretratament piese, uscare piese,
vopsire în câmp electrostatic, polimerizare vopsea.
Măsurile de protecție a factorilor de mediu: Apă: bazin; Aer: baterie filtre, ventilatoare, coșuri
de evacuare; Sol: platformă betonată; Gestiune deșeuri: pubele, containere, valorificare prin terți;
Substanțe periculoase: magazie cu pardoseală betonată.
Observațiile publicului formulate în scris / informațiile privind potențialul impact asupra mediului
se depun / pot fi consultate la sediul AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Arad, Splaiul Mureș,
FN, telefon 0257280331; 0257280996, în timp de zece zile lucrătoare de la data publicării
prezentului anunț.

