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Miercuri, 17 aprilie 2019

Oradea. 18 şi 20 aprilie

Stația de Pompieri Aleșd:

Pentru buna desfǎşurare
a manifestǎrilor dedicate
împlinirii a 100 de ani de
administraţie româneascǎ
în Oradea şi judeţul Bihor,
Comisia tehnicǎ pe probleme de circulaţie şi transport
rutier în municipiul Oradea
a aprobat, în şedinţa din 12
aprilie 2019, blocarea circulaţiei auto, cu excepţia tramvaielor, pe unele strǎzi situate în zona centralǎ a Oradiei,
perioada 18-20 aprilie.

La sediul Stației de Pompieri Aleșd a avut
loc, ieri, festivitatea de inaugurare a Turnului de Instrucție din incinta subunității, o
investiţie în valoare de 43.000 de euro.

Linii de autobuz cu trasee deviate

Printr-un comunicat de presă, OTL a anunţat liniile de
autobuz care vor avea traseul
deviat joi, 18 aprilie, şi sâmbătă, 20 aprilie. Mai exact, joi
se va întrerupe circulaţia auto
pe str. Iuliu Maniu între orele
11.30 – 13.30, ﬁind afectatǎ
circulaţia autobuzelor de pe
liniile 10, 20 şi 28, la deplasarea dinspre b-dul Decebal spre
Piaţa 1 Decembrie. Traseele
acestor linii vor ﬁ deviate astfel: Linia 10, spre Velenţa: - …
Ştefan Octavian Iosif - b-dul
Decebal – Calea Matei Basarab (staţie Colegiul Economic)
- Sucevei - Dimitrie Cantemir
- Muntele Gǎina – Rǎzboieni
– Seleuşului; Linia 20, spre
Velenţa: Ogorului - Calea Aradului - b-dul Decebal – Calea
Matei Basarab (staţie Colegiul
Economic) - Sucevei - Dimitrie Cantemir - Muntele Gǎina,
iar în continuare traseul va
rǎmâne nemodiﬁcat; Linia 28,
spre staţia Emanul Gojdu: Calea Aradului - b-dul Decebal
– Calea Matei Basarab (staţie
Colegiul Economic) – Sucevei
– Piaţa Cetǎţii - Piaţa Emanuil
Gojdu – Piaţa 1 Decembrie.
Tot joi, 18 aprilie, între orele 17.30 – 20.30, se întrerupe
circulaţia auto pe tronsonul
Turbogiraţie (Centrul Civic) –
Piaţa 1 Decembrie – Independenţei – Piaţa Unirii – Avram
Iancu şi pe str. Iuliu Maniu.
Va ﬁ afectatǎ circulaţia autobuzelor pe Linia 10, în ambele
sensuri de circulaţie. Traseul
acestei linii va ﬁ deviat astfel:
- spre Ioşia: Seleuşului - Mareşal Averescu – Piaţa Emanuil
Gojdu (staţie Piaţa E. Gojdu)
– Mihail Kogǎlniceanu (staţie

Piaţa Cetǎţii) – Mihai Viteazul – Sucevei - b-dul Decebal
(staţie Andrei Şaguna) – Simion Bǎrnuţiu – Sulyok Istvan
(staţie Sulyok Istvan) – T. Vladimirescu, iar în continuare
traseul va rǎmâne nemodiﬁcat;
spre Velenţa: - …Ştefan Octavian Iosif - b-dul Decebal
– Calea Matei Basarab (staţie
Colegiul Economic) - Sucevei
- Dimitrie Cantemir - Muntele
Gǎina – Rǎzboieni – Seleuşului. Va ﬁ afectat şi traseul Liniei 12, pe tronsonul cu circulaţia
auto blocatǎ. Autobuzele liniei
12 vor circula pe urmǎtorul
traseu:
- … - D. Cantemir – Piaţa
Cetǎţii – Piaţa Emanuil Gojdu
(staţie Piaţa Emanuil Gojdu)
– Mihail Kogǎlniceanu (staţie
Piaţa Cetǎţii) – Mihai Vireazul
– Sucevei – Horea, iar în continuare traseul va rǎmâne nemodiﬁcat pânǎ la staţia Kauﬂand
Nufǎrul.
În cazul Liniei 14, va ﬁ afectat traseul pe ambele sensuri
de circulaţie. Traseul liniei 14
va ﬁ deviat astfel: spre Ioşia:
Universitǎţii – Calea Armatei
Române – Sucevei - b-dul Decebal (staţie Andrei Şaguna)
– Simion Bǎrnuţiu – Sulyok
Istvan (staţie Sulyok Istvan)
– T. Vladimirescu, iar continuare traseul va rǎmâne nemodiﬁcat; spre Universitate:

… - T. Vladimirescu – B-dul
Decebal – Calea Matei Basarab (staţie Colegiul Economic)
– Calea Armatei Române –
Universitǎţii.
Linia 20 va ﬁ afectată în ambele sensuri de circulaţie. Traseul acestei linii va ﬁ deviat
astfel: spre cartierul Nufǎrul:
Ogorului - Calea Aradului b-dul Decebal – Calea Matei
Basarab (staţie Colegiul Economic) - Sucevei - Dimitrie
Cantemir - Muntele Gǎina, iar
continuare traseul va rǎmâne
nemodiﬁcat pânǎ la staţia cap
liniei Morii nr. 4; spre Magazinul Auchan: Morii – Nufǎrului
– D. Cantemir – Piaţa Emanuil Gojdu (staţie Piaţa Emanuil
Gojdu) - Mihail Kogǎlniceanu
(staţie Piaţa Cetǎţii) – Mihai
Viteazul – Sucevei - b-dul Decebal – Calea Aradului – Ogorului.
În cazul Liniei 23, spre ERA
Shopping Park, traseul va ﬁ
: - … - D. Cantemir – Piaţa
Emanuil Gojdu (staţie Piaţa Emanuil Gojdu) - Mihail
Kogǎlniceanu (staţie Piaţa
Cetǎţii) – Mihai Viteazul – Sucevei – Vlǎdeasa – Calea Aradului.
Linia 28 va ﬁ afectată în ambele sensuri de circulaţie. Traseul acestei linii va ﬁ deviat
astfel: spre staţia Emanul Gojdu: Calea Aradului - b-dul De-

cebal – Calea Matei Basarab
(staţie Colegiul Economic) –
Sucevei – Piaţa Cetǎţii - Piaţa
Emanuil Gojdu (staţie cap linie
Piaţa Emanuil Gojdu); spre Aeroportul Oradea: Piaţa Emanuil Gojdu (staţie Piaţa Emanuil
Gojdu) - Mihail Kogǎlniceanu
(staţie Piaţa Cetǎţii) – Mihai
Viteazul – Sucevei - b-dul Decebal – Calea Aradului.
Linia 30 va ﬁ afectată spre
cartierul Rogerius, astfel că
va circula pe traseul: Ogorului
– Universitǎţii – Calea Armatei Române – Sucevei – Piaţa
Cetǎţii – Piaţa Emanuil Gojdu, iar în continuare traseul
va rǎmâne nemodiﬁcat pânǎ la
staţia cap linie Leroy Merlin.
Vineri, 19 aprilie, întreruperile de circulaţie aprobate nu
afecteazǎ circulaţia mijloacelor de transport în comun.
Sâmbătă, 20 aprilie, va ﬁ
blocatǎ circulaţia auto toatǎ
ziua pe tronsonul Turbogiraţie (Centrul Civic) – Piaţa 1
Decembrie – Independenţei –
Piaţa Unirii – Avram Iancu şi
pe str. Iuliu Maniu. În aceastǎ
zi va ﬁ afectatǎ circulaţia autobuzelor pe liniile 10, 12, 14,
20, 23 şi 30. Pe durata întregii
zile, autobuzele vor circula pe
traseele deviate identic ca în
data de 18 aprilie în intervalul
17.30 – 20.30. 

acest sens și a încheiat deja
un parteneriat cu o companie
orădeană dispusă să ofere un
loc de muncă pentru 10 femei
din comunitate. Deoarece orarul mijloacelor de transport în
comun nu le permite femeilor
să ajungă la timp la locul de
muncă, asociația a găsit soluția
achiziționării unui microbuz
pentru transportul zilnic al
acestora.
Pentru ca acest proiect să
prindă viață, Asociația Zâmbet
și Speranță pentru Viitor are
nevoie de sprijin. Costul unui

microbuz se ridică la 5.000
euro, sumă pe care și-a propus
să o adune până în luna mai
din sponsorizări și donații.
Cei care își doresc să ajute femeile de etnie rromă să
ajungă la muncă, pot face o
donație în contul Asociației
Zâmbet și Speranță pentru
Viitor:
RO27BTRLRONCRT0274372401, deschis la
Banca Transilvania.
 R.C.

Dar din dar

Un microbuz pentru un sat
O asociație umanitară din
Bihor are nevoie de sprijin
pentru a ajuta la rândul ei
o comunitate de romi din
Sânnicolau Român. Asociația
a ajutat mamele a 35 de copii
să-și găsească un loc de muncă, dar acestea au nevoie de
un microbuz pentru a ajunge
la serviciu.

Asociația Zâmbet și Speranță
pentru Viitor își desfășoară activitatea în comuna Sânnicolau
Român, acolo unde 35 de copii de etnie rromă, proveniți

din familii defavorizate, frecventează zilnic centrul after
school. Ei beneﬁciază gratuit de sprijin la teme, diferite
activități educative și o masă
caldă.
Provenind dintr-o comunitate în care posibilitățile de angajare sunt reduse, mamele copiilor care merg la centru nu au
unde să lucreze. Pentru că nu
știu să scrie și să citească, găsirea unui loc de muncă devine
cu atât mai diﬁcilă. Asociația
Zâmbet și Speranță pentru
Viitor dorește să le sprijine în

Inaugurarea Turnului
de instrucție

La eveniment au participat primarul orașului
Aleșd, Todoca Ioan Coloman, inspectorul șef
al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
“Crişana”, colonel Sorin Caba, comandanții
subunităților de pompieri militari din întreg
județul și directorul Holcim România SA
–Fabrica de ciment Aleșd, Florin Păcurar.
Turnul de instrucție, construit la standarde
europene, a presupus o investiție de aproximativ 43.000 de euro, din care 33.000 de euro
au fost sponsorizați de către Holcim România
SA –Fabrica de ciment Aleșd. Construcția, cu
o înălțime de 13, 2 metri, o suprafață construită
de 11, 6 metri pătrați și o suprafață desfășurată
de 46, 4 metri pătrați, formată din cadre metalice (din stâlpi şi grinzi din proﬁle metalice)
placate cu panouri din dulapi de lemn, va
contribui la creșterea nivelului de siguranță a
comunității, asigurând condiţii optime de pregătire a întregului personal operativ din cadrul
Staţiei de Pompieri Aleşd, pentru desfăşurarea
operaţiunilor de acces pe faţadele clădirilor
la niveluri superioare cu ajutorul scărilor din
dotare, salvarea şi evacuarea victimelor de
la înălţime, respectiv pentru localizarea şi
stingerea incendiilor la clădiri cu mai multe
niveluri. Totodată, construcția va ﬁ utilizată
pentru antrenarea personalului component al
loturilor reprezentative ale tuturor subunităţilor
din județ, contribuind la asigurarea condiţiilor
necesare organizării şi desfăşurării şi în oraşul
Aleşd, a concursurilor profesionale ale pompierilor militari, la nivel judeţean şi interjudeţean.


Joi, 18 aprilie 2019

A doua ediție a Nunții
de Aur din acest an
Primăria municipiului Oradea, prin Compartimentul de Stare Civilă, organizează
mâine, 18 aprilie, cea de-a doua festivitate
de premiere din anul 2019 a familiilor care
au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă şi care au domiciliul în municipiul
Oradea.
Cu această ocazie, sunt invitate 40 familii
care şi-au sărbătorit „Nunta de aur”. Acestea
vor ﬁ felicitate de conducerea primăriei, prin
acordarea unei diplome de ﬁdelitate, însoţită de
un premiu în bani în cuantum de 500 lei.
De asemenea, reaminitim cetăţenilor municipiului Oradea că, în conformitate cu HCL
nr.867/2005, se acordă un premiu în bani în valoare de 1.000 lei persoanelor care au împlinit
venerabila vârstă de 100 de ani şi au domiciliul
în municipiul Oradea.
Compartimentul de Stare Civilă primeşte
în continuare cereri la camera 12, parter, în clădirea primăriei. Informaţii suplimentare se pot
obţine la numărul de telefon 0259/408.824. 

