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Pe strada Uzinelor, pentru deşeuri provenite din gospodării

Un nou punct de colectare
urmare din pagina 1
...atunci când Primăria Oradea a prelungit contractul de
salubritate pe următorii 4 ani.
La ﬁnalul anului trecut, deci la
peste un an de la inaugurarea
centrului de colectare selectivă
a deşeurilor de pe pe str. Thurzo Sandor, peste 1.500 de tone
de deșeuri au fost colectate de
la orădeni în mod gratuit. Zona
avută în vedere pentru realizarea celui de-al doilea punct de
colectare selectivă a deșeurilor
este destinată în principal locuitorilor de pe malul drept al
Crișului Repede.
„În acest moment, terenul
pe care se propune amplasarea investiției este un loc de
depozitare, pe care oamenii
din zonă îl folosesc pentru a se
debarasa de deșeuri, respectiv
un loc unde se refugiază oamenii străzii și care creează
un disconfort estetic și olfactiv. Totodată, locul este folosit
și ca parcare ilegală de către
camioanele aﬂate în tranzit”,
menţionează Primăria Oradea.
Punctul de colectare va cuprinde: o porțiune asfaltată
pentru circulația auto și pietonală, o porțiune betonată pe

În viitorul punct vor ﬁ amplasate 12 containere
care se vor amplasa 12 contai- tului la rețeaua electrică din
nere de depozitare a deșeurilor, zonă, precum și racordarea la
un container pentru deșeuri rețeaua de apă și canalizare a
periculoase, respectiv două municipiului.
containere prefabricate dotate
Finanțarea va ﬁ asigurată
pentru funcțiuni administra- de către RER Vest. Valoative și grupuri sanitare care rea totală a investiției este de
să deservească atât personalul 1.067.220 lei inclusiv TVA, iar
administrativ, cât și utilizatorii durata de realizare a acesteia
punctului de colectare.
este de 7 luni.
Investiția propusă presupuSuprafața totală a incintei
ne și racordarea amplasamen- punctului de colectare va ﬁ de

Două miliarde de lei alocate

Fondurile alocate sunt similare cu cele pentru 2018. Anul
trecut au fost acordate în cadrul acestui program 20.423
garanţii, în valoare totală de
1,9 miliarde de lei, cu o valoare medie a garanţiei acordate
de 94.000 lei, precum şi 7.160
promisiuni de garantare, în
valoare totală de 800 de milioane de lei. De la lansarea
Programului, în anul 2009, şi
până la ﬁnalul lunii decembrie 2018 au fost acordate
267.752 garanţii şi promisiuni
de garantare, în valoare totală

Două maşini şi un
depozit, afectate

Un autoturism a luat foc, în noaptea de
marţi spre miercuri, în Oradea, ﬂăcările extinzându-se la depozitul unui magazin aﬂat
în apropiere, dar şi la o altă maşină.

Programul Prima casă
Plafonul total de garantare pentru anul 2019 aferent
programului Prima casă are
alocată pentru românii care
doresc să îşi achiziţioneze o
locuinţă suma de două miliarde de lei - informează Ministerul Finanţelor Publice.

Incendiu pe Bulevardul
Gheorghe Magheru

de 23,7 miliarde de lei. Potrivit MFP, ﬁnanţatori participanţi în program sunt: BRD,
BCR, Banca Transilvania,
CEC Bank, ING, Raiffeisen
Bank, OTP Bank, Banca Românească, Unicredit, Garanti,
Piraeus Bank, Marﬁn, Credit
Agricole şi Leumi Bank. Alocarea plafonului total al garanţiilor care pot ﬁ emise în anul
2019 în cadrul Programului
se face la solicitarea ﬁnanţatorilor participanţi de către
FNGCIMM, cu acordul MFP,
conform Procedurii şi criteriilor de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare, aprobate prin
Ordinul ministrului ﬁnanţelor
publice nr. 3097/2017, publicat în Monitorul Oﬁcial nr.
963 din 6 decembrie 2017 - se
menţionează în comunicat.
 Doina A. NEAGOE

2.973 mp, iar deșeurile care se
vor colecta aici vor ﬁ: deșeuri
cu conținut periculos, materiale textile, bunuri reutilizabile,
ambalaje metalice, obiecte de
uz caznic, sticlă, deșeuri electrice, electrocasnice, electronice, materiale plastice, hârtie și carton, lemn, mobilier,
deșeuri vegetale și deșeuri din
construcții.
 R.C.

Tragedie provocată de un tânăr de 20 de ani

Accident îngrozitor la Petid
Un adolescent în vârstă
de 17 ani şi-a pierdut viaţa
în urma unui accident rutier produs de un tânăr care,
spun poliţiştii, era şi băut şi
drogat. Băiatul stătea pe scaunul din dreapta faţă al maşinii când şoferul a pierdut
controlul direcţiei şi a intrat
într-un parapet metalic care
a străpuns autoturismul.
Potrivit Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Bihor, accidentul s-a produs marți, la ora
14.30, pe drumul comunal 97,
la intrarea în localitatea bihoreană Petid. „Un tânăr de 20
de ani, din comuna Cociuba
Mare, în timp ce conducea un
autoturism pe direcția Cărăsău - Petid, a pierdut controlul
asupra direcției de deplasare,
a intrat în coliziune frontală cu parapetul metalic de pe
partea stângă a carosabilului,
care a străpuns autoturismul
prin mijlocul acestuia, autoturismul rulând cu parapetul
în interior peste 27 de metri.
În urma accidentului rutier,
un tânăr de 17 ani, din comuna Cociuba Mare, pasager
în autoturism pe scaunul din

dreapta față, a suferit leziuni
care i-au provocat decesul. De
asemenea, conducătorul autoturismului a suferit multiple
leziuni, pentru îngrijirea cărora a fost transportat la spital,
iar o minoră de 12 ani, din comuna Cociuba Mare, pasageră
în autoturism pe bancheta din
spate, a suferit leziuni ușoare”,
a declarat comisarul Alina
Dinu, purtătorul de cuvânt al
IPJ Bihor. În urma testării cu
aparatul etilotest, s-a constatat
că tânărul de 20 de ani care
conducea autoturismul, prezenta o concentrație alcoolică
de 0,75 mg/l alcool pur în aerul
expirat. Totodată, conducătorul autoturismului a fost testat
pentru prezența substanțelor
psihoactive în organism, rezultatul ﬁind pozitiv. Lui i-au
fost recoltate probe biologice
în vederea stabilirii alcoolemiei și a prezenței în organism a
substanțelor cu efect psihoactiv.
În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii rutieri
continuă cercetările pentru documentarea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier. 

În noaptea de marți spre miercuri, în jurul
orei 01.30, un apelant al numărului unic 112
sesiza Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Crișana” al județului Bihor cu privire la producerea unui incendiu pe B-dul General Gheorghe Magheru din municipiul Oradea. Pentru
gestionarea evenimentului, la fața locului au
fost mobilizate echipajele Detașamentului 1 de
Pompieri Oradea. „În momentul sosirii echipajelor la locul intervenției, incendiul se manifesta violent, cu ﬂacără deschisă și fum dens,
la un autoturism și la depozitul unui magazin
cu articole pentru copii, situat la parterul unui
bloc de locuințe și parțial, la un alt alt autovehicul din parcare. Incendiul, observat foarte
târziu, izbucnit la autoturismul la care arderea
era generalizată, s-a propagat cu repeziciune
la depozitul magazinului, aﬂat la mai puțin de
un metru de focare, mistuind bunuri dispuse
pe o suprafață de circa cinci metri și afectând,
prin degajarea mare de fum, alte articole aﬂate
în interior”, a precizat mr. Camelia Roşca,
purtătorul de cuvânt al ISU Bihor. Forțele de
intervenție au localizat și lichidat incendiul în
aproximativ 20 de minute, reușind să împiedice
extinderea ﬂăcărilor la întregul depozit și la
magazinul de care acesta aparținea. Pompierii
militari au veriﬁcat apartamentele de la etajele
situate deasupra depozitului, pentru prevenirea
riscului de intoxicare cu fum a locatarilor, neimpunându-se evacuarea acestora. Ca urmare
a producerii evenimentului au ars un autovehicul, farurile, bara față și vopseaua de pe capota
autoturismului din imediata proximitate, iar
în interiorul depozitului, cărucioare, scoici
auto pentru copii și materiale textile dispuse
pe o suprafață de circa cinci metri pătrați. Din
fericire, nu au existat persoane rănite. Cauza
probabilă a incendiului a constituit-o un scurtcircuit electric produs la mașina afectată în
totalitate de ﬂăcări. 

Amenzi pentru nerespectarea
timpilor de odihnă
Peste 130 de conducători auto care nu
au respectat legislația rutieră au fost
sancționați de polițiștii rutieri în acțiune.

Marți au fost aplicate 131 de sancţiuni contravenţionale, cu amenzi în valoare de 70.007
lei. Totodată, ca măsură complementară, pentru
comiterea unor fapte care atrag suspendarea
exercitării dreptului de a conduce autovehicule
pe drumurile publice, poliţiştii au reţinut trei
permise de conducere. De asemenea, au fost
reţinute cinci certiﬁcate de înmatriculare și au
fost constatate șase tamponări. 26 de sancțiuni
au fost aplicate pentru depăşirea limitelor
legale de viteză, 22 de conducători auto au fost
sancționați pentru nerespectarea timpilor de
odihnă, 16 participanţi la traﬁc au fost sancţionaţi pentru nerespectarea prevederilor legale
privind portul centurii de siguranţă, iar 67 de
sancțiuni au fost aplicate pentru alte abateri de
la regimul circulaţiei rutiere. 

