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Vineri, 15 martie 2019

Promisiuni ale CNAIR după protestul locuitorilor din zona Ştei - Beiuş

Reîncep lucrările pe DN 76
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... în legătură cu acest important drum național”, susţine CNAIR. Comunicatul a fost
trimis la o zi după protestul locuitorilor din zona Ştei-Beiuş,
nemulţumiţi de starea deplorabilă a drumului şi de faptul că,
de atâţia ani, nu sunt ﬁnalizate lucrările. „Suntem sătui de
promisiuni fără nicio acoperire și mai ales de minciunile
Ministerului Transporturilor,
ale CNAIR și ale DRDP Cluj,
instituții care, din 2005 încoace, mai precis de 14 ani, nu au
fost în stare să termine decât
80 de kilometri din cei 180
cât sunt între Oradea și Deva.
Dacă între Beiuș și Ștei s-a
procedat la reabilitare, pe tronsonul Lunca (județul Bihor) Vârfurile (Arad) lucrările sunt
practic la pământ. Totuși, cât
va mai dura calvarul pe DN 76
(E79), dar mai ales câte promisiuni sau mai precis minciuni o
să putem primi din partea celor
care de fapt ar trebui să-și facă
doar datoria?”, aﬁrma Dan
Popa, unul dintre organizatorii
protestului.
În comunicatul de presă,
CNAIR a anunţat că va continua în acest an lucrările de
reabilitare. „Lucrările la tronsonul 5 (Ștei – Beiuș), în lungime de 31 km, al DN 76 urmează să reînceapă săptămâna
aceasta, pe data de 15 martie,
odată cu începerea sezonului
de construcții. Se estimează
că recepția la ﬁnalizarea lucrărilor pe acest sector de drum
va avea loc în luna aprilie a
acestui an”, susţine CNAIR.
În comunicat se precizează că
tot azi, 15 martie, vor începe
lucrările la tronsonul 3 (Ionești
– Vârfurile), cu o lungime de
aproximativ 14 km. În acest
caz, contractul de execuţie a
lucrărilor a fost semnat în luna
noiembrie a anului trecut cu
asocierea Sylc Con Trans – Hydrostroy. Potrivit contractului,
lucrările trebuie ﬁnalizate în
termen de 12 luni. Pe de altă
parte, pe sectorul Criștioru de

După seria de proteste ale locuitorilor din Depresiunea Beiuşului, autorităţile lansează noi promisiuni
Jos – Vârfuri, unde a avut loc
alunecarea de teren, lucrările de consolidare ar trebui să
înceapă luni, 18 martie, executant ﬁind asocierea Dacia
Faber – Total Construct. „Contractul a fost semnat în data de
13 martie 2019, ca urmare a întocmirii unui proces verbal de
calamitate. Constructorul are
la dispoziție 4 luni pentru punerea în siguranță a drumului,
astfel încât să ﬁe evitată blocarea circulației și consolidarea
terenului cu coloane forate în
adâncime”, se menţionează în
comunicatul CNAIR. Despre
acest sector de drum, prefectul Ioan Mihaiu a anunţat că
valoarea lucrărilor de consolidare este de 1.480.909,26 lei
fără TVA. „Lucrările se vor
executa în două etape: Etapa I
- punerea în siguranță, pentru
evitarea blocării traﬁcului și
Etapa a II-a - lucrări ﬁnale de
consolidare, cu coloane forate
în adâncime. Potrivit contractului, perioada de garanție a
lucrărilor este de 3 ani”, menţionează Mihaiu, care, în această
săptămână a discutat la Bucureşti cu ministrul Transportu-

rilor Răzvan Cuc şi cu directorul general al CNAIR, Narcis
Neaga. Potrivit prefectului de
Bihor, conducerea ministerului
ar ﬁ promis că cel târziu în luna
aprilie va ﬁ reluată procedura
de licitaţie pentru lucrările rămase de executat de pe tronsonul Ştei-Vârfurile. „În ceea
ce privește reabilitarea tronsonului 4 (Vârfurile – Ștei), cu
o lungime de peste 33 de km,
anul acesta va ﬁ lansată o nouă
licitație, după ce fostul antreprenor a abandonat lucrarile. În
acest moment este deja actualizată documentația de atribuire,
după ce a fost realizată o expertiză tehnică a lucrărilor executate de vechiul antreprenor”,
precizează CNAIR. Pe de altă
parte, CNAIR promite că, în
acest an, vor ﬁ ﬁnalizate lucrările pe lotul 3 (Oradea-Hidişel)
din tronsonul Beiuş-Oradea.
Aici, lucrările au început în
luna octombrie a anului trecut,
ﬁind executate de asocierea
Drum Asfalt – Trameco – Drumuri Bihor. Tot pentru tronsonul 6, Beiuș – Oradea, CNAIR
intenționează să semneze anul
acesta inclusiv contractele pen-

tru reabilitarea loturilor 1 și 2,
în lungime totală de peste 32
km. „Pentru contractele destinate reabilitării celor două loturi, ofertele deschise în luna
ianuarie 2019 se aﬂă acum în
perioada de evaluare”, susţine
CNAIR.
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere precizează în comunicat că tronsonul 1 (ȘoimușBrad), în lungime de peste 30
km, a fost recepționat și deschis circulației încă din luna
decembrie 2017, iar pentru
tronsonul 2 (Brad-Ionești), cu
o lungime de apropape 20 de
km recepția ﬁnală a avut loc în
luna decembrie a anului trecut.
Pe de altă parte, prefectul
Ioan Mihaiu a mai menţionat
că, în cadrul discuţiilor avute
cu ministrul Cuc şi cu directorul CNAIR, a fost înaintată o
propunere de realizare a unei
piste de biciclete între Oradea
– Sânmartin, care a fost acceptată de conducerea CNAIR,
„aceasta urmând a ﬁ executată
odată cu ﬁnalizarea lucrărilor pe respectiva porțiune de
drum”. 

În topul donatorilor de sânge

Conștiința civică ne îndeamnă, pe cei sănătoși, să ﬁm alături de cei bolnavi și să-i ajutăm cu „elixirul” vieții. Încă de
la primele ore, în curtea Spita-

lului Orășenesc, un mare număr de potențiali donatori își
așteptau rândul. I-am remarcat
în mod special pe cei 49 elevi
de la Colegiul Tehnic „Alexandru Roman”, conduși de prof.
Georgeta Luca, o permanentă
animatoare a acțiunii umanitare de salvare a oamenilor
aﬂați în suferință. La sfârșitul
acțiunii, am vorbit cu d-na dr.
Mirela Florescu, coordonatoarea acțiunii, care ne-a declarat
că este mulțumită de numărul

de donatori - 73, dintre care
43 elevi, ﬁind un număr de
referință la Aleșd. Această cifră situează orașul Aleșd în
topul localităților din Bihor.
Suntem convinși că, printro mobilizare mai susținută,
numărul donatorilor ar putea
atinge și chiar depăși 100. Următoarea acțiune de donare la
Aleșd va avea loc în data de 12
iunie. Având în vedere că elevii sunt în examene și nu vor
putea onora acțiunea, va trebui

Interpelare către ANPC

În această săptămână, deputatul PNL Găvrilă Ghilea a adresat o întrebare preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor, Marius Pîrvu.
Potrivit unei investigaţii declanşate de Comisia Europeană, mai mult de 60% din cele peste
500 de site-uri de comerț electronic veriﬁcate
prezentau nereguli la respectarea normelor
în materie de protecție a consumatorilor, în
special în ceea ce privește modul în care sunt
prezentate prețurile și ofertele speciale.
„Legislația UE privind protecția consumatorilor le impune comercianților să prezinte
prețuri care să includă toate costurile obligatorii sau, în cazul în care acestea nu pot ﬁ
calculate în avans, să informeze consumatorul
în mod clar despre existența lor”, a precizat
deputatul liberal Găvrilă Ghilea în demersul
său, menţionând că, la mai mult de o treime din
site-urile investigate care ofereau o gamă largă
de bunuri, servicii și conținut digital „ofertele
speciale nu erau autentice, iar modalitatea de
calcul a prețului redus nu era clară”.
Având în vedere aceste neconformităţi,
parlamentarul bihorean a solicitat activarea
procedurilor naționale de asigurare a respectării legislației în cazul platformelor de vânzări
online precum şi „adoptarea de măsuri care să
asigure respectarea dreptului oricărui consumator de a primi din partea unui comerciant
informații esențiale clare, corecte și ușor de
înțeles despre un bun sau un serviciu înainte de
a efectua o astfel de achiziție, precum caracteristicile produsului, prețul cu toate taxele
incluse, costurile de livrare și existența unui
drept de retractare sau de anulare”.

Program de 15 martie

În acest an, comunitatea maghiară din
Oradea va marca începutul revoluţiei din
1848 prin manifestări care se vor desfăşura atât în data de 15 martie, cât şi în data
de 17 martie. La manifestări vor participa
vicepremierul Ungariei, Semjén Zsolt, şi
preşedintele UDMR Kelemen Hunor.
Programul organizat de UDMR ﬁliala Bihor
împreună cu bisericile tradiționale va debuta
azi, la ora 11.00 cu depunerea de coroane la
monumentul din Episcopia Bihor. Vor mai ﬁ
depuse coroane la mormintele revoluționarilor
din 1848 -1849 din turnul Bisericii Reformate
Rogerius, la mormântul eroului martir polonez
Kazimir Rulikowski din Cimitirul Municipal
Oradea şi la bustul revoluţionarului român
Nicolae Bălcescu. La ora 18.00, programul
va continua cu manifestările de la statuia lui
Szacsvay Imre din Piaţa Libertăţii. Comemorarea de la statuia lui Szacsvay Imre va ﬁ urmată,
conform tradiţiei, de un marş festiv cu făclii
din Piaţa Libertăţii pe traseul str. Iosif Vulcan str. Republicii până la bustul poetului revoluţionar Petőﬁ Sándor din Parcul Petőﬁ, unde vor
ﬁ depuse coroane. Duminică, 17 martie, la ora
12.00, vor ﬁ depuse coroane la monumentul din
curtea Bisericii Romano Catolice din cartierul Seleuș, iar la ora 13.15, la statuia lui Petőﬁ
Sándor din Sânmartin –Băile Felix.

Lista PNL la alegerile
europarlamentare

Oraşul Aleşd

Miercuri, 13 martie, la
Aleşd, s-a derulat acțiunea
trimestrială de donare de
sânge. După cum se cunoaște,
acțiunea este de importanță
vitală pentru oamenii aﬂați
în suferință, a căror vieți
atârnă de o doză de sânge.

Agenda politică

o mobilizare intensă în rândul
instituțiilor și întreprinderilor
din oraș, care să înlocuiască lipsa tinerilor și să susțină
acțiunea.
 Nicu RĂCUCIU

Jurnalistul Rareș Bogdan deschide lista
PNL pentru alegerile europene din 26 mai.
Liberalii mizează pe obţinerea a 10 locuri
de eurodeputaţi, însemnând un scor al PNL
între 25 şi 30%.
Primele locuri ale listei PNL pentru alegerile
din 26 mai sunt ocupate, în ordine, de: Rareș
Bogdan, jurnalist Realitatea TV; Mircea Hava,
primar Alba Iulia; Siegfried Mureșan, europarlamentar; Daniel Buda, europarlamentar; Adina Vălean, europarlamentar; Vasile Blaga, fost
co-președinte PNL, fost președinte PDL; Dan
Motreanu, fost deputat, fost secretar general
PNL; Gheorghe Falcă, primar Arad; Cristian
Bușoi, europarlamentar; Marian-Jean Marinescu, europarlamentar; Vlad Nistor; Mihai
Țurcanu, europarlamentar. 

