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Anul 2018,

Investiţii masive în reabilitări
urmare din pagina 1
... și responsabil aceste cheltuieli.
Din situațiile prezentate rezultă că investițiile făcute
în anul 2018 au înregistrat o
creștere cu 280% față de anul
2017, creșteri ale investițiilor
rezultând la unitățile de
învățământ din municipiu, dar
și în zonele de recreere: baze
sportive și de agrement.

Școli și imobile

S-a amenajat aproape în totalitate Campusul „Partenie
Cosma”, unde s-au dotat zece
săli de clasă, cantina din interiorul campusului, 34 de camere
de internat, 13 garsoniere, mai
multe cabinete și laboratoare. În ceea ce privește dotarea
Școlii Gimnaziale „Nicolae
Bălcescu”, printr-un proiect
de bugetare participativă s-a
reușit dotarea cu un complex
smart video, cu 36 de tablete
inteligente, mai multe calculatoare, routere, multifucționale.
Momentan, se aﬂă în diferite faze de implementare și alte
proiecte care vizează investiții
în unitățile de învățământ, respectiv proiectul de la Liceul „Onisifor Ghibu”, unde se
vor amenaja mai multe căsuțe
tradiționale în jurul școlii sau
de la Liceul „Lucian Blaga”
unde se va amenaja o sală
multifuncțională.
La Sala Sporturilor „Antonio Alexe” a fost reabilitată
integral pardoseala, asfaltându-se, totodată, și parcarea
din jurul sălii. De asemenea,
la Bazinul Olimpic s-au făcut
investiții menite să crească
gradul de calitate a serviciilor
oferite, spre exemplu, un robot
care curăță suprafețele din interiorul bazinului.
Principalele
lucrări
de
investiții executate în 2018 la
unitățile de învățământ: modernizarea Grădiniței nr. 53
aproape integral, reparații capitale la fațada Liceului Ortodox
„Roman Ciorogariu” de pe str.
Republicii, mobilier școlar și
alte dotări la Campusul Școlar
„Partenie Cosma”, reparații
capitale la internatul Colegiului Tehnic „Traian Vuia”, reabilitări la Colegiul Național
„Emanuil Gojdu” constând în
modernizarea curții și amena-

În 2019 se preconizează investiții de peste 50 de milioane de lei în școli și imobile
jarea unor terenuri de baschet, 1, termenul de ﬁnalizare ﬁind „Traian Vuia”, Colegiul Tehprecum și în modernizarea anul 2019.
nic „Mihai Viteazul”, Colegiul
curților interioare de la mai
Național „Emanuil Gojdu” și
multe unități de învățământ. Investiții propuse
vor demara lucrări noi la Liceul
Programul de asfaltare și mo„Aurel Lazăr”, Liceul de Arte,
în 2019
dernizare a curților unităților
Liceul „Lucian Blaga”, Colegiul
Suma
propusă
pentru
de învățământ va continua și în
„Constantin Brâncuși”, Liceinvestițiile în grădinițele din
2019.
ul „Vasile Voiculescu”, Liceul
muncipiu în anul 2019 este de
Totodată, se aﬂă în derulare
German.
aproape 2,2 milioane lei, bani
un program pe partea de eﬁciPrin investițiile propuse la
care vor ﬁ investiți în reabilientizare energetică, în sensul
imobilele situate în ansamblul
tări fațade, zugrăveli, instalații
ca ﬁecare școală, care are mulți
urban Centrul Istoric Oradea se
sanitare, termice, șarpante etc.
elevi și, prin urmare, e mare
are în vedere continuarea lucrăPentru
investițiile
în
consumatoare de energie terrilor de reabilitare a fațadelor pe
unitățile de învățământ gimnamică, să poată beneﬁcia de un
străzile aferente piațetelor cenzial s-a propus suma de peste
program automatizat de contrale din municipiul Oradea, e
5,2 milioane lei, iar pentru cele
trol al consumului de căldură.
vorba de Palatul Ullmann, unde
din învățământul liceal suma
Municipalitatea derulează
deja este adjudecată partea de
de peste 15,2 milioane lei.
programe ample de reabilitare
proiectare, apoi clădirile care nu
Printre
unitățile
de
a clădirilor situate în Centrul
sunt încă reabilitate de pe străînvățământ gimnazial la care
Istoric, ﬁind deja reabilitazile Republicii, Iosif Vulcan,
urmează să ﬁe efectuate lute mai multe imobile: Palatul
Patrioților, Cuza Vodă, Braducrări de investiții se numără
Stern, Palatul Apollo, Palatul
lui, Ion Budai Deleanu, Aurel
Moskovits Miksa, Sinagoga Școala Gimnazială „Ioan Bog- Lazăr – stradă care va intra întrOrtodoxă Aachvas Rein, Piața dan”, Școala Gimnazială nr. un proces de pietonalizare, str.
Ferdinand, imobilele de pe 16, Școala Gimnazială „Dimi- Ady Endre și str. Emilian Mirstrada Iosif Vulcan, clădirea trie Cantemir”, Școala Gimna- cea Chitul.
de pe strada Duiliu Zamﬁres- zială „Oltea Doamna”, Școala
În ceea ce privește evoluția
cu nr. 10 unde sunt montate „Lucreția Suciu”, Școala „Ni- veniturilor DPI, potrivit datelor
schele, urmând ca, dacă totul colae Bălcescu”, Școala Gim- centralizate reiese că acestea au
decurge fără probleme până la nazială „Szacsvay Imre” și crescut cu cca 20% față de anul
mijlocul verii, să ﬁe ﬁnalizată Școala „Avram Iancu”.
trecut, venitul total realizat în
În ceea ce privește reabilita- 2018 ﬁind de puțin peste 39 de
și Sala Studio de la Cinematorea clădirii Colegiului Național milioane de lei, față de aproape
graful Transilvania.
Clădirile de pe strada Vasile „Mihai Eminescu”, s-a scos 32,6 milioane lei, înregistrat în
Alecsandri sunt aproape toate deja la licitație proiectul teh- 2017. Din evoluția comparativă
reabilitate, cu excepția a două nic, urmând ca și acest imobil a veniturilor rezultă mai multe
imobile, de la nr. 8 și nr. 21, să ﬁe reabilitat.
creșteri ale veniturilor proveniTot prin Direcția Patrimoniu te din terenuri date în chirie sau
dar și ele vor ﬁ ﬁnalizate în
cursul acestui an. S-au montat Imobiliar vor continua în acest concesionate, din parcări, din
schelele pe Palatul Rimanoczy an lucrările începute la mai vânzări de imobile, dar și din
Kalman din Parcul Traian nr. multe licee: Colegiul Tehnic chirii pe spații comerciale. 

Amenzi pe şosele

Peste 150 de participanți
la traﬁc care nu au respectat legislația rutieră au fost
sancționați de polițiștii rutieri, miercuri.
Poliţiştii au aplicat 156 de
sancţiuni contravenţionale, cu

amenzi în valoare de 53.315 de
lei. Totodată, ca măsură complementară, pentru comiterea
unor fapte care atrag suspendarea exercitării dreptului de a
conduce autovehicule pe drumurile publice, poliţiştii au reţinut 13 permise de conducere.
De asemenea, au fost reţinute

șase certiﬁcate de înmatriculare, au fost constatate două
infracțiuni și trei tamponări.
64 de sancțiuni au fost aplicate pentru depăşirea limitelor
legale de viteză, 39 de pietoni
au fost sancționați pentru traversări neregulamentare, opt
participanţi la traﬁc au fost

sancţionaţi pentru nerespectarea prevederilor legale privind portul centurii de siguranţă, au fost sancționate șase
depășiri neregulamentare, iar
38 de sancțiuni au fost aplicate
pentru alte abateri de la regimul circulaţiei rutiere.


Agenda politică
UDMR vrea mai mulți bani
europeni pentru județe

Senatorul Cseke Attila susține că UDMR
va propune ca, în exercițiul bugetar următor, Programul Operațional Regional (POR)
2021 – 2027, și Consiliile Județene să aibă la
dispoziție sume dedicate și, eventual, prealocate, la fel ca municipiile.

Fostul ministru al Sănătății a subliniat că
propunerea UDMR nu va ﬁ una împotriva
reședințelor de județ, ci una complementară.
„După Ro-Hu, Programul Operațional Regional a fost cel cu cea mai bună absorbție în
România. Pe POR 2014-2021 municipiile au alocate fonduri preferențiale. Trebuie doar depuse
proiecte, iar dacă ele nu depășesc suma destinată
municipiului respectiv, sunt automat câștigate.
Timișoara a avut 55,9 milioane de euro, Cluj-Napoca - 45,2, iar Oradea - 36,1 milioane de euro.
Mai mult, pentru că unii nu și-au folosit sumele
atribuite, acestea au fost realocate. Așa se face că
Oradea are la dispoziție 70 de milioane de euro
prealocați. Am cerut de la Consiliul Județean să
vedem ce proiecte au avut ei în perioada 20162019. Au avut proiecte de 65 de milioane de
euro, dar în regim de concurență cu alte unități
administrative teritoriale, fără fonduri prealocate. Dacă CJ Bihor ar ﬁ avut un fond prealocat
ca Oradea, astăzi ar ﬁ avut proiecte de 120 de
milioane de euro. Și instituțiile din subordinea
Consiliilor Județene sunt importante și merită să
ﬁe susținute și să beneﬁcieze de bani europeni.
Au în administrare instituții de cultură, de care
beneﬁciază și cetățenii din municipii, și spitale,
Oradea este un caz special aici, având spitalele în
administrare, dar în celelalte județe nu e așa. Nu
suntem împotriva unor fonduri prealocate pentru
reședințele de județ, le vom susține în continuare, dar vrem ca în următorul exercițiu bugetar
european, 2021-2027, să ﬁe fonduri prealocate și
la județe și, la fel ca la municipii, dacă un județ
nu își folosește banii, aceștia să ﬁe realocați. Din
peste 600.000 de bihoreni, doar o treime trăiesc
în Oradea. Este mare nevoie de infrastructură,
iar dezvoltarea trebuie să ajungă și acolo. Cred
că, dacă acest lucru se va întâmpla, și județul ar
lua avânt”, a spus, ieri, într-o conferință de presă,
preşedintele UDMR Bihor.

Critici pentru bugetul
de stat

Pe de altă parte, UDMR este nemulțumită de
modul în care se face anual bugetul de stat.
„Ar trebui să ajungă odată ca toate guvernele
să respecte termenele de elaborare a bugetului.
Dacă vrem predictibilitate, bugetul trebuie elaborat în noiembrie. Criticăm atitudinea Guvernului.
În ceea ce privește modul în care vor ﬁ împărțiți
banii, ne dorim ca 100% din impozitul pe venit
să rămână la nivel local și un plafon de distribuire de 800 de lei pe cap de locuitor. Nicio unitate
administrtiv teritorială să nu aibă mai puțini bani
decât în 2018 în cifre absolute. Am cerut ca pentru drumurile județene și comunale să ﬁe alocați
cel puțin la fel de mulți bani ca anul trecut și să
ﬁe alocate fondurile pentru Autostrada Transilvania ca să ﬁe ﬁnalizată până când se va termina
porțiunea din Ungaria”, a mai spus Cseke Attila.

Bucureștiul vrea partea
leului

Dincolo de ce și-ar dori UDMR-ul, marți, 29
ianuarie, au existat discuții în Oradea cu privire
la modul în care se vor împărți banii pentru
primării.
„Au fost două discuții cu Ilie Bolojan pe
această temă și ceea ce a spus primarul coincide
cu ce ne dorim și noi. Credeam că am ajuns la
un consens la nivel național, dar seara am văzut
că nu e așa. Bucureștiul vrea mai mulți bani,
pentru că productivitatea pe cap de locuitor este
net superioară tuturor celorlalte orașe, așa că vor
partea leului. Cred că ar trebui găsite soluții care
să mulțumească pe toată lumea”, a aﬁrmat Cseke
Attila.
 Vasilică ICHIM

