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Problemele din judeţ prezentate prefectului de sindicate şi patronate în Comisia de
Dialog Social
Grila de salarizare aplicată prin legea salarizării unitare, deficitul de personal din
structurile de Poliţie, infrastructura rutieră jalnică din judeţ sau schimbarea legii privind
achiziţiile publice au fost doar câteva din problemele prezentate azi, 10 aprilie 2017, de
către sindicalişti şi patronate prefectului Dan Şlincu, în cadrul Comisiei de Dialog Social
(CDS). La şedinţă a participat şi preşedintele Consiliului Judeţean (CJ), Costică Macaleţi,
în calitate de copreşedinte al CDS.
Sindicaliştii au ridicat problema legii salarizării unice, în sensul că nu se cunoaşte
încă şi grila de salarizare, fapt care produce îngrijorare în rândul salariaţilor. Norma de
hrană sau acordarea tichetelor de vacanţă au fost alte subiecte discutate.
„Ar trebui să se acorde o mai mare atenţie sectorului de siguranţă publică. Ar
trebui eliminat deficitul de personal din Poliţie, ar trebui modernizat parcul logistic,
sunt necesare reparaţii la secţiile de Poliţie din judeţ şi ar trebui suplimentată şi cota de
carburant”, a precizat Virgil Bordei, preşedintele CNS Meridian, filiala Botoşani.
Intervenţii au avut şi reprezentanţii patronatelor. Reabilitarea şi modernizarea
drumului naţional Botoşani – Târgu Frumos, simplificarea procedurilor pentru depunerea
proiectelor şi obţinerea de fonduri europene, întreruperea frecventă a curentului electric
care produce mari pierderi, reducerea fiscalităţii sau reintroducerea şomajului tehnic au
fost doar câteva din aspectele semnalate.
„Ar fi bine poate ca din comisiile de achiziţii şi licitaţii să facă parte şi
reprezentanţi ai patronatelor”, a susţinut Eugen Achihăei, preşedintele filialei P.N.R.
În acest sens, Dorin Birta, vicepreşedintele CJ, a susţinut că legea achiziţiilor şi
licitaţiilor ar trebui modificată şi în sensul că societăţile care participă şi contestă să
suporte o taxă din valoarea contractelor de lucrări, pentru că prin aceste practici se
întârzie termene.
Mai mult, pentru că Vasile Chiru, liderul BNS filiala Botoşani a precizat că toate
aceste probleme au fost semnalate în repetate rânduri dar nu şi-au găsit rezolvare, s-a
solicitat din nou prezenţa parlamentarilor botoşăneni la următoarea întrunire iar Costică
Macaleţi, preşedintele CJ, a sugerat ca şedinţele CDS să fie organizate de mai multe ori
pe lună.
„Aştept în scris tot ce am discutat şi voi invita parlamentarii în următoarea
şedinţă a CDS. De asemenea, vom putea invita şi reprezentanţi ai furnizorului de
electricitate”, a conchis prefectul Dan Şlincu.
Următoarea şedinţă CDS va putea avea loc în cursul săptămânii viitoare, imediat
după sărbătorile pascale.
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