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Campania de încurajare a plăţii online a impozitului în Oradea

A fost desemnat primul câştigător
Prima tragere la sorți în
cadrul campaniei „Plătește
impozitul online și câștigă o
zi de distracție la Aquapark
Nymphaea” din anul 2019 a
avut loc vineri, 25 ianuarie.
Din cei 3.126 de contribuabili înscriși, prin extragere
computerizată, câştigătoare
a fost desemnată proprietara
unei locuinţe de pe strada 1
Decembrie.

Începută în anul 2017, campania pentru recompensarea
cetățenilor și ﬁrmelor care
achită online impozitele a
ajuns la cel de-al treilea an de
desfășurare. Până acum, au
fost desemnați 18 câștigători ai
pachetelor de familie la Aquapark Nymphaea.
La prima tragere la sorți din
acest an au fost înscriși contribuabilii care au plătit online, în
perioada 15-20 ianuarie, integral, impozitele datorate pentru anul în curs.
Din cei 3.126 de contribuabili înscriși, prin extragere
computerizată a fost desemnat câștigătorul: Scheirer Gabriela-Mirela, proprietar, de
pe strada 1 Decembrie. Ea va
ﬁ înștiințat prin adresă la domiciliu privind posibilitatea

Voucherul este valabil până la sfârşitul anului
ridicării premiului de la sediul Primăriei, începând de
azi, 28 ianuarie, în termen de
30 de zile. Voucherul oferă
o zi de acces la Aquaparkul
Nymphaea pentru 2 adulți și 2
copii sub 18 ani şi este valabil
până la sfârşitul anului.
Conform
regulamentului,
au fost extrase și două rezerve, care ar putea beneﬁcia
de premiu în cazul în care

câștigătorul, din diverse motive, nu își va revendica voucherul în termenul prevăzut.
„Primăria
Oradea
le
mulțumește tuturor contribuabililor, amintind pe această
cale că cei care își plătesc integral impozitul până în 31 martie beneﬁciază de o boniﬁcație
ﬁscală de 8% pentru plățile online și de 5% în cazul plăților la
ghișee. De asemenea, cei care

îl plătesc online pot câștiga,
săptămânal prin tragere la
sorți, până la sfârşitul lunii
martie, o zi de distracție la
aquapark alături de familie (2
adulți și 2 copii sub 18 ani)”, se
menţionează într-un comunicat
de presă al Primăriei Oradea.
Următoarea extragere va
avea loc săptămâna viitoare, în
data de 1 februarie.
 R.C.

Gala Antreprenor pentru Oradea

Gala de anul acesta a avut
loc în incinta noii intreprinderi
a societății Inteva Products din
Parcul Industrial Eurobusiness
II Oradea, la care au participat
120 de invitați – oameni de afaceri din Oradea, reprezentanții
celor mai importante companii
din municipiu, investitori, dar
și directori ai instituțiilor și
companiilor publice din oraș.
În deschiderea evenimentului, pentru a marca împlinirea a 10 ani de activitate de
la înﬁințarea societății, Alina Silaghi, directorul ADLO
SA, a prezentat un Raport de
activitate pentru anul 2018,
cuprinzând investițiile atrase
până în prezent, evenimentele
organizate, precum și proiectele demarate anul trecut, cu
continuitate în 2019, amintind
în ﬁnal trei proiecte importante ale Municipiului Oradea,

Obligaţia de presemnalizare
aparate radar. Opinia
Curţii Constituţionale
În cadrul Monitorului Oﬁcial al României, partea I, nr. 50
din 18 ianuarie 2019, a
fost publicată Decizia
cu numărul 684 din
2018 referitoare la
admiterea obiecției de
neconstituționalitate
a dispozițiilor articolului unic din Legea pentru modiﬁcarea
articolului 109 din Ordonanța de Urgență
a Guvernului cu numărul 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice.

Primii zece contribuabili la bugetul local din 2018 au fost premiaţi
În ﬁecare an, în data de 24
ianuarie, Primăria Municipiului Oradea împreună cu
Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA organizează
Gala ,,Antreprenor pentru
Oradea”. În cadrul acestui
eveniment – la ediția din
2019 au fost premiaţi cei mai
importanți contribuabili la
bugetul local al municipiului
în anul 2018.

Avocatul Crișanei

care contribuie la dezvoltarea
și atractivitatea orașului: Podul Centenarului, Coridorul
de mobilitate urbană din Piața
Emanuil Gojdu și Creșterea
performanței energetice a
Spitalului Clinic Județean de
Urgență din Oradea și a Spitalului Clinic Municipal Oradea.
Primarul Ilie Bolojan a ținut
să precizeze că cea mai mare
componentă a bugetulului
local e formată din taxele și
impozitele pe proprietăți, pe
care contribuabilii și cetățenii
le plătesc către municipalitate,
dar și din impozitul pe salarii, mulțumindu-le astfel celor
prezenți pentru investițiile pe
care le derulează în Oradea,
dar și pentru locurile de muncă
înﬁințate. Primarul a accentuat faptul că prin dezvoltarea
tuturor companiilor se dezvoltă și municipiul Oradea. Primăria urmărește cu prioritate
susținerea companiilor orădene, dezvoltarea învățământului
profesional pentru a crea forța
de muncă necesară, colaborarea cu Universitatea în vederea
atragerii tinerilor din zona metropolitană și nu numai, spre
Oradea.
Invitat special a fost Marcel
Boloș, directorul ADR N-V,
care, la rândul lui, a felicitat
atât municipalitatea pentru
proiectele realizate, cât și com-

paniile orădene care contribuie
la dezvoltarea orașului.
Viceprimarul Florin Birta a
înmânat premiile primilor 10
contribuabili la bugetul local
pe anul 2018, respectiv: Plexus Services RO SRL, Faist
Mekatronic SRL, Plastor SA,
Lotus Center SA, Hessers
SRL, Transilvania General
Import-Export, RCS & RDS
SA, Omilos Oradea SRL (Era
Shopping Mall), UAMT SA,
SIF Hoteluri SA (Double Tree
by Hilton).
În anul 2018, primii zece
contribuabili au contribuit la
bugetul local cu suma totală de
19.899.093 lei.
Premiul pentru cea mai
mare investiție în anul 2018
în Oradea a fost acordat
companiei Sogeﬁ Suspensions Eastern Europe SRL,

pentru o investiție asumată
de 50 milioane euro, căreia
reprezentanții municipalității
i-au adus mulțumiri, diploma
ﬁind înmânată de către viceprimarul Mircea Mălan.
Un premiu special a fost
acordat în cadrul proiectului
Re-patriot, pentru Vlad Sarca, care reprezintă un exemplu de succes pentru românii
repatriați care și-au înﬁințat
propria afacere în Oradea.
Dacian Palladi, administratorul public al municipiului, a
înmânat două premii ﬁrmelor
care anul trecut au dat dovadă de responsabilitate socială, contribuind la proiectele
comunității locale, prin amenajarea unor spații verzi. Este
vorba de societatea Smartware
SRL și SIS Management SRL.
 R.C.

Pentru a aduce aminte cititorilor noştri
prevederile cuprinse în cadrul articolului 109
stabileau faptul că pentru dispozitivele radar
instalate pe autovehicule staționare sau pe
suporții amenajărilor rutiere ori a utilizării
dispozitivelor radar tip pistol era obligatorie presemnalizarea prezenței acestora prin
panouri de atenționare, cu minimum 500 m
în localitate și cu minimum 2.000 m în afara
localității. De asemenea, acelaşi act normativ
stabilea faptul că se interzicea constatarea
contravențiilor depistate cu ajutorul dispozitivelor radar, dacă sunt încălcate prevederile
privind presemnalizarea. Analizând aceste
prevederi legale, Curtea Constituţională a
stabilit faptul că acestea sunt neconstituţionale,
ﬁind încălcate mai multe prevederi legale din
cadrul Constituţiei României, cea mai importantă ﬁind cea cuprinsă în cadrul articolului
22 aliniatul 1, conform cărora „Dreptul la
viaţă, precum şi dreptul la integritate ﬁzică şi
psihică ale persoanei sunt garantate”. Instanţa
de contencios constituţional a stabilit faptul că
„soluția legislativă se îndepărtează de la scopul
reglementării în materia circulației pe drumurile publice, care vizează siguranța traﬁcului
rutier, aspectul cel mai important constând,
în mod evident, în ocrotirea vieții, integrității
corporale și a sănătății persoanelor participante
la traﬁc sau aﬂate în zona drumului public”.
Mai mult, se reţine de către aceeaşi instanţă de
contencios constituţional faptul că modalitatea
de reglementare realizată de către legiuitor
duce la o limitare a activităţilor poliției rutiere
de aplicare a normelor legale privind viteza
maximă admisă (pe sectorul de drum respectiv
și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus) în ipoteza existenţei obligaţiei
de presemnalizate a aparatelor de detectare a
vitezei. O soluţie cât se poate de corectă şi cât
se poate de legală, argumentele folosite ﬁind
de actualitate, existând într-adevâr o limitare
a activităţii poliţiei rutiere în ipoteza existenţei obligaţiei de presemnalizare a aparatelor
radar şi aceasta putând să ducă la încălcarea
dreptului la viaţă şi integritate ﬁzică, întrucât
participanţii la traﬁc au obligaţia de a respecta
dispoziţiile legale pe toate drumurile publice
şi pe toată intinderea lor, nu doar pe anumite
tronsoane de drum public.
 Avocat Florian CURPAŞ

