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Finanţele Oradiei. Majorări fără precedent de taxe, excedent pe ﬁnal

Bilanţ pe anul 2018

Patrule mixte
româno-ungare

Anul ﬁnanciar 2018 al municipalităţii orădene a înregistrat câteva premiere, cel
puţin raportat la ultimii ani:
impozitele şi taxele locale au
fost majorate cu 20% pentru
a compensa reducerea cotei
din impozitul pe venit care
i-a fost alocată Oradiei, iar
procentul de încasare al debitelor, rămăşiţelor şi majorărilor a fost la un nivel record – 79%. În plus, la ﬁnalul
anului, excedentul a fost de
76 milioane lei.
Direcţia Economică din cadrul Primăriei Oradea a prezentat ieri un bilanţ al activităţii derulate anul trecut. Şeful
direcţiei, Eduard Florea, a
menţionat că activitatea ﬁnanciară a municipiului a fost afectată de mai multe măsuri luate
de Guvern – OUG 79/2017
(reducerea cotei din impozitul
pe venitul global alocat administraţiilor locale), modiﬁcarea
salariului minim şi transferul
contribuţiilor de la angajator
la angajat, eliminarea taxei de
mediu -, dar şi de programe şi
decizii ale Primăriei Oradea
(transformarea Poliţiei Locale
în direcţie din cadrul primăriei
Oradea, înﬁinţarea Muzeului
oraşului Oradea, măsuri pentru susţinerea construcţiei de
locuinţe, bugetarea participativă etc.). Florea menţionează
că un impact puternic l-a avut
OUG 79, care a redus alocările
de la bugetul central provenite
din impozitul pe venitul global. Potrivit estimărilor municipalităţii, impactul prevăzut
era de 15,5 milioane euro. Din
această sumă, compensarea de
la bugetul de stat a fost, iniţial, de 6,25 milioane euro. În
aceste condiţii, municipalita-

Peste 110 poliţişti rutieri români şi ungari au acţionat, în patrule mixte, pentru
prevenirea accidentelor rutiere cauzate de
oboseala la volan şi pentru siguranța traﬁcului rutier, în Euroregiunea Bihor – HajdúBihar.

tea a decis majorarea cu 20%
a taxelor şi impozitelor locale,
o măsură fără precedent în ultimii cel puţin 10 ani. Ulterior,
Guvernul a alocat 6,8 milioane
euro în luna ianuarie a anului
trecut şi 3,5 milioane euro în
luna august. De asemenea, au
fost înregistrate încasări suplimentare din impozitul pe venit
de peste 2,5 milioane euro.
Tot anul trecut s-au înregistrat încasări record ale debitelor, rămăşiţelor şi majorărilor
– 79% din total, procentul de
încasare a debitelor curente
ﬁind de 93%. Potrivit directorului adjunct Sorin Iacob, acest
lucru se datorează faptului că
municipalitatea are acces, din
2018, la programul Patrivent,
care furnizează date cu privire
la debitori.
Pe de altă parte, în 2018, Primăria Oradea a semnat al doilea contract de ﬁnanţare rambursabilă cu Banca Europeană
de Investiţii, în valoare de 14
milioane euro, care se adaugă
primului contract, în valoare
de 21 milioane euro. De asemenea, în 2018, au fost efec-

tuate plăţi în valoare de 80,57
milioane lei pentru proiecte cu
ﬁnanţare europeană, constând,
în principal, în avansuri date
constructorilor.
La ﬁnal de an, excedentul a
fost de 76 milioane lei. Potrivit
lui Eduard Florea, în 21 decembrie, soldul era de doar 7 milioane lei, însă, ulterior, au fost
rambursate 70 milioane lei,
reprezentând decontări pe proiecte. „Sper că la echilbrarea
bugetelor, Guvernul să nu ia în
calcul aceşti bani, mai ales că
sunt sume aferente proiectelor
cu ﬁnanţare europeană”, a aﬁrmat deirectorul direcţiei economice. Chiar dacă la ﬁnal de
an bugetul a ieşit pe plus, municipalitatea nu are de gând să
reducă nivelul taxelor şi impozitelor, chiar dacă, anul trecut,
primarul Ilie Bolojan promitea
că dacă sumele pierdute din
reducerea cotei din impozitul
pe venit va ﬁ recuperată vor reduce contribuţiile datorate de
orădeni. Eduard Florea susţine
că chiar dacă există discuţii cu
Guvernul pentru ca, în acest
an, să se aloce 100% din impo-

zitul pe venitul global către administraţiile locale şi judeţene,
decizia ﬁnală nu a fost luată,
astfel că e posibil ca şi în acest
an să ﬁe nevoie de o formulă
de compensare a pierderilor.
Pe de altă parte, Eduard Florea
a anunţat că, în luna aprilie, va
avea loc indexarea obligatorie
a taxelor şi impozitelor locale
cu valoarea inﬂaţiei. Potrivit
acestuia, majorarea va ﬁ de
4,6%.
Pentru anul 2019, Direcţia
Economică a anunţat că va
continua „pariul pe tehnologie” în relaţia cu cetăţenii
prin: încurajarea plăţii online
a dărilor (boniﬁcaţie de 8% şi
participarea la tombola săptămânală cu vouchere la Aquaparc); extinderea sistemului
de trmitere de SMS-uri cu informaţii utile contribuabililor;
implementarea contului online
a contribuabilului; implementarea de codului QR şi a codului de bare liniar pe toate documentele care conţin informaţii
de plată; implementarea unui
terminal de plăţi easy/self-pay.
 Ioana MATEAŞ

Lucrări scoase la licitaţie

Investiţii în zona centrală a Oradiei
Primăria Oradea a lansat
procedura de licitație pentru
mai multe lucrări din zona
centrală, ofertele putând ﬁ
depuse până în data de 28 ianuarie, ora 15.00.

La sfârşitul lunii decembrie, s-a publicat anunțul de
participare pentru realizarea
următoarelor obiectivele de
investiții: amenajarea de accese auto și spații de parcare în
zona situată între străzile Dimitrie Pompeiu, Henri Coanda
și Calea Aradului; amenajarea
accesului pietonal între strada Vasile Alecsandri și strada
Independenței;
amenajarea

Prevenirea accidentelor
cauzate de oboseala la volan

trotuarului pe strada Republicii, între strada Gheorghe
Dima - Bulevardul Magheru.
„Data limită de depunere a ofertelor în Sistemul informatic de desfășurare al
achizițiilor publice (SICAP)
pentru cele trei loturi este 28
ianuarie 2019, ora 15.00 Toți cei
interesați pot obține informaţii
suplimentare accesând site-ul
www.e-licitatie.ro - anunţ de
participare nr. CN 1007916 din
data de 27.12.2018”, menţionează Primăria Oradea.
Totodată, la începutul lunii
ianuarie s-a publicat anunțul
de participare cu privire la
execuția lucrării de reabilitarea a fațadelor şi a acoperişului la imobilul de pe strada

Republicii nr. 31. „Data limită
de depunere a ofertelor în SICAP pentru acest imobil este
tot 28 ianuarie 2019, ora 15.00.
Informații suplimentare pot
ﬁ obtinute accesând site-ul
www.e-licitatie.ro, anunț de
participare nr. SCN 1034854

din 09.01.2019. Primăria îi
invită pe toți cei interesați să
depună oferte și să participe
la licitațiile care se derulează
pentru realizarea proiectelor
de investiții din Oradea”, precizează municipalitatea orădeană.
 R.C.

În perioada 30 noiembrie 2018 – 12 ianuarie
a.c., polițiști rutieri din cadrul Inspectoratului
de Poliție Județean Bihor împreună cu polițiști
din cadrul Căpităniei de Poliție a Județului
Hajdú-Bihar - Ungaria au organizat 13 acţiuni
în patrule rutiere mixte, pentru prevenirea
producerii evenimentelor rutiere cauzate de
oboseala la volan a conducătorilor auto. Acţiunile, cu caracter preventiv, s-au desfășurat
pe drumurile europene de tranzit, aglomerate
în perioada sărbătorilor de iarnă, respectiv în
zonele Oradea – Debrecen și Valea lui Mihai –
Nyírábrány, având în vedere aﬂuxul de turiști
români și ungari care se deplasează în perioada
sărbătorilor de iarnă cu ocazia manifestărilor
culturale, religioase sau de agrement în/din
Euroregiunea Bihor – Hajdú-Bihar. Scopul
principal al acțiunilor patrulelor rutiere mixte,
derulate pe timp de noapte, a fost, în principal,
prevenirea victimizării cetățenilor prin accidente rutiere produse pe fondul oboselii la volan. De asemenea, polițiștii români și ungari au
derulat în comun activităţi de patrulare şi alte
activităţi speciﬁce şi le-au oferit conducătorilor
auto opriţi în traﬁc cafea caldă şi ceai, pentru
a se revigora înainte de a-și continua călătoria.
Totodată, patrulele rutiere mixte au distribuit,
în cadrul acțiunilor comune în traﬁc, peste
3.000 de materiale informativ - preventive bilingve, elaborate în comun și tipărite de partea
ungară. În cadrul acţiunilor desfăşurate în judeţul Bihor, au fost oprite şi controlate în traﬁc
256 de autovehicule, din care 27 de autocare,
30 de microbuze, 68 de autovehicule de tip 8+1
şi 131 de autovehicule de transport mărfuri. În
cele 13 acțiuni desfăşurate pe raza județului
Bihor au fost implicaţi 88 de polițiști din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor și 26
de polițiști ungari din cadrul Poliției Căpităniei județului Hajdú-Bihar - Ungaria. Patrulele
rutiere mixte care au acţionat pe raza judeţului
Bihor au fost compuse din doi polițiști români,
din care cel puțin unul cunoscător al limbii
ungare și un poliţist ungar, atât pe zona de
responsabilitate Oradea, cât și în zona Valea
lui Mihai. De asemenea, în perioada mai sus
menționată, 26 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor s-au deplasat
în Ungaria unde au desfășurat activități speciﬁce pe linia prevenirii accidentelor de circulație
produse pe fondul oboselii la volan. În perioada
respectivă, pe raza judeţului Bihor nu s-au înregistrat accidente rutiere produse pe fondul oboselii la volan. Oboseala la volan este una dintre
cauzele des întâlnite la producerea accidentelor
rutiere. Simptomele oboselii duc la scăderea
timpului de reacţie, a vederii, a performanţei
şi vigilenţei. Pentru a preveni astfel de situații,
polițiștii rutieri le recomandă tuturor conducătorilor auto ca la primele semne de oboseală
să-şi întrerupă deplasarea, să parcheze vehiculul într-un loc sigur şi să se odihnească până la
refacerea completă a capacităţilor psiho-ﬁzice
necesare conducerii în siguranţă.
 R.C.

