
Florin Stamatian, Kolozs megye 
prefektusa kibocsátotta a Radu 
Bica tisztségéből való felfüg-
gesztésére vonatkozó rende-
letet. Erre azt követően került 
sor, hogy a Legfelső Semmítő-
szék elutasította a korrupcióval 
gyanúsított, 29 napig előzetes 
letartóztatásba helyezett de-
mokrata-liberális párti megyei 
tanácsi alelnök fellebbezési 
kérését. 

Radu Bica, a Kolozs Megyei 
Tanács demokrata-liberá-
lis alelnöke a gyanú szerint 

43 ezer lejes csúszópénzt fogadott 
el egy helybeli üzletasszonytól – 

egyébként pártbeli kollégájától –, 
Aspazia Droniuctól a Kolozsvár 
Aréna stadion gondnokságára 
meghirdetett versenytárgyalás 
megnyeréséhez hozzásegítő tit-
kos információkért cserében. A 
Korrupcióelleni Ügyészség ada-
tai szerint az alelnök markát ösz-
szesen 25 ezer euró ütötte volna. 
Nem kis pénz, de megérte volna 
az áldozatot Droniuc részéről, hi-
szen cége számára az üzlet havi 60 
ezer eurót hozott volna. Hírügy-
nökségi jelentések szerint a pre-
fektus rendelete már tegnap elju-
tott a Kolozs Megyei Tanácshoz, 
amelynek döntenie kell a további 
teendőkről.

A jövő évi költségvetési ter-
vezet összesen 360 millió lejt 
fordítana a megyei és községi 
utakat érintő infrastrukturális 
beruházásokra. A legtöbb pénzt 
Hunyad megyébe irányítanák, 
mintegy 8 millió lejjel Hargita 
megye a középmezőnyben he-
lyezkedik el a tervezett része-
sedési arány tekintetében. Va-
lamivel több pénz jutna Maros 
megyének, Kovászna megye 
viszont sereghajtó.

HN-információ

A 2012. évi költségvetési ter-
vezet szerint Hunyad me-
gyének juthat a legtöbb kor-

mánypénz a megyei és községi utak 
felújítására. Borbély László környe-
zetvédelmi miniszter nemrég tartott 
dévai látogatásán is hangoztatta, a 
jövő évi költségvetésben Hunyad 
megyének jók a kilátásai az infrast-
ruktúra-fejlesztés terén, s nemcsak a 
környezetvédelmi minisztériumhoz 
tartozó projektekben, hanem a köz-
úti infrastruktúra esetén is. Noha 
nem az ország legnagyobb földrajzi 
kiterjedésű megyéje, Hunyad ren-
delkezik a leghosszabb úthálózattal. 

Kormánypénz ellenzéknek
A tervezet szerint a megyei és 

községi utakra országosan 360 millió 
lejt fordítanak. Ebből Hunyad me-
gye kapná a legnagyobb részt, 16,26 
milliót, majd sorrendben Argeş 
megye következik 16,01millióval 
és Bihar 13,71 millióval. Mindhá-
rom megyét a Szociálliberális Uniós 

(USL) ellenzék irányítja. A költség-
vetési pénzeket a megyei tanácsok-
nak utalják, nem a kormánynak alá-
rendelt intézményeknek. A Hunyad 
megyei prefektus, Dézsi Attila sze-
rint ez újabb bizonyíték arra, hogy 
a kormány szakított a 2008 előtti 
gyakorlattal, és a szükségletek alap-
ján, nem pedig pártpolitikai alapon 
osztja el a közpénzt.

2012-ben megyei és községi 
utak javítására a PDL-s erődöknek 
számító Arad, Kolozs és Fehér me-
gyéknek 10,38 millió, 12,92 millió, 
illetve 12,77 millió lej juthat, a szin-
tén kormánypárti vezetésű Temes 
megyének 13,24 millió, Krassó-
Szörénynek pedig 7,77 millió.

Félannyit, 
mint Hunyad megye
Hargita megye a Hunyad me-

gyének szánt összeg mintegy felét, 
8,23 millió lejt kapna, s ezzel a 41 
megyét rangsoroló lista középme-
zőnyéhez tartozik. A székely me-

gyék közül valamivel jobb helyzet-
ben van Maros (9,41), ami pedig 
a sereghajtókat illeti, Kovászna a 
maga 3,35 milliójával alig az utolsó 
előtti helyet birtokolja, a háromszé-
kieket Ialomiţa előzi meg, 4,49 mil-
lió lejjel, a listát pedig Ilfov megye 
zárja 3,25 millióval.
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tervezett összegek

Hunyad  16 258 lej
Argeş  16 007 lej
Bihar  13 707 lej
Temes  13 242 lej
Buzău  13 030 lej
Fehér  12 756 lej      
Kolozs  12 292 lej      
Suceava  11 436 lej      
Iaşi  11 341 lej      
Bákó  11 161 lej
Hargita  8230 lej      
Kovászna  3357 lej      
Ilfov  3251 lej     

Hirdetések

Hirdetések

Ország–világ

> Ponta nem akarta kizáratni 
Geoanát a PSD-ből. Victor Ponta, a 
PSD elnöke egy televízióadásban ki-
jelentette, azért kérte Mircea Geoană 
leváltását a szenátusi tisztségből, mert 
nem bízik benne, emellett nem szeretné 
azt, hogy a szenátus elnökéből ideiglenes 
államelnök legyen, ha a Szociálliberális 
Szövetségnek sikerülne Traian Băsescu 
államfőt felfüggeszteni. „Nem akartam 
azt, hogy Mircea Geoanát kizárják a 
pártból, azt szerettem volna, ha átve-
szi a külpolitikai bizottság vezetését. 
Ennek a tisztségnek az elfoglalása nem 
jelentett volna visszalépést, sem szank-

ciót Geoană számára, ugyanis egy fel-
készült, nagy tapasztalatú diplomata. 
Elmagyaráztam Geoanának, hogy nem 
bízom benne, ezért állítanám Titus 
Corlăţeant az ő helyére” – jelentette ki 
Ponta a Realitateának. Hozzátette, sem 
ő, sem az USL nem bízna Geoanában, 
ha Băsescu felfüggesztése esetén ideigle-
nes államelnökké válna.

> Közúti balesetet szenvedett 
Verestóy. Közúti balesetet szenvedett 
csütörtökön Verestóy Attila: az RMDSZ 
szenátora autójával a DN1 jelzésű úton 
Nagyvárad felé haladt, amikor Körösfő 

környékén egy éles kanyarban a jármű 
megcsúszott, átsodródott az ellentétes 
irányú forgalom számára fenntartott 

sávba, és egy kamionnal ütközött. Bár 
helyi lapinformációk szerint az ütközés 
nagyerejű volt, a szenátort megóvták 
az Audi A8 típusú autó biztonsági fel-
szerelései, sérüléseket nem szenvedett. 
Verestóyt mentővel szállították Kolozs-
várra, ahol a kórházi kivizsgálás során 
állapotát kielégítőnek találták. Cristiana 
Ciortea kórházmenedzser szerint a sze-
nátor jelezte: további információkat 
állapotáról és a baleset körülményeiről 
kizárólag sajtóirodáján keresztül kíván 
közölni. Rendőrségi források szerint a 
szenátor kisebb bírságra számíthat a köz-
úti szabályok megsértéséért.hí
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radu Bica. Versenytárgyalási információkat szivárogtatott ki pénzért


