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Bihorenii pot primi sau trimite acte către instanţă, prin poşta electronică

Acte de procedură, pe e-mail
urmare din pagina 1
...și reducerea costurilor
generate de expedierea acestora, în format de hârtie, prin
intermediul serviciul poștal/
agent procedural”, se arată în
comunicat. Astfel, începând
cu data de 1 februarie 2020,
persoanele care își exprimă
acordul pentru comunicarea
citațiilor și a celorlalte acte de
procedură prin poșta electronică vor completa formularul
,,Cerere de comunicare acte în
format electronic”, care poate
fi accesat în format electronic
pe http://portal.just.ro/35/SitePages/acasa_default.aspx sau
pe suport de hârtie la Compartimentul Registratură și Arhivă. Formularul completat va fi
depus la instanță fie împreună
cu cererea de chemare în judecată/întâmpinarea/răspunsul
la întâmpinare, fie separat. De
asemenea, solicitarea de comunicare a actelor în format
electronic poate fi inserată în

Pe ordinea de zi

Epidemia
şi inundaţiile

Prefectul Dumitru Țiplea
a convocat ieri două grupuri
de suport tehnic din cadrul
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al
Județului Bihor.
Astfel, la ora 14.00, a avut
loc întâlnirea Grupului de
suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență
generate de producerea de
epidemii, în care s-a discutat
planul de măsuri de prevenție
referitor la urgența publică
globală declanșată de noul
coronavirus din China. În
acest sens Direcția de Sănătate Publică Bihor informează cetățenii județului Bihor
că pot solicita detalii sau sesiza posibile simptome ale
coronavirusului la Telefonul
de permanență 0259/418639, zilnic, între orele 08.0020.00. În cadrul întâlnirii
Grupului pentru gestionarea
situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene
meteorologice periculoase,
accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale, care a avut loc la
ora 15.00, s-a discutat planul
de măsuri care se impun în
urma avertizării hidrologice
de Cod Portocaliu din județul
Bihor. La întâlnire a fost prezent și primarul localității
Ștei, care a prezentat situația
prizei de apă de la Boga, sursă de apă potabilă a orașului
Ștei, și care a fost afectată de
viituri. Ambele grupuri se
vor reuni astăzi pentru a monitoriza evoluția situațiilor,
informează Cancelaria Prefectului printr-un comunicat
de presă transmis redacţiei
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cuprinsul oricărei cereri care
provine de la partea interesată, cu condiția ca ea să conțină
toate elementele inserate în
formularul anterior menționat.
„După formularea de către
partea interesată a solicitării
de comunicare a actelor de
procedură în format electronic, persoana însărcinată cu
comunicarea actelor de procedură (grefier arhivar/grefier
de ședință), în baza Rezoluției
completului de judecată, va
urma procedura de semnare
electronică a actelor supuse
comunicării și le va expedia
în format electronic, la adresa
de e-mail indicată de parte,
mesajul de transmitere primit
din partea sistemului folosit
constituind dovada de comunicare a actului de procedură.
Dacă grefierul însărcinat cu
transmiterea electronică nu
a primit din partea aplicației
folosite pentru comunicare
mesajul că citația și actele de

Justiţiabilii pot vizualiza actele din dosar pe portalul instituţiei
procedură au fost trimise destinatarului, se va proceda la
emiterea citației și a actelor de
procedură pe suport de hârtie
și la expedierea acestora prin
mijloacele obișnuite”, se mai
arată în comunicat. Expedierea
de către părți a actelor adresate
instanței, în format electronic,
se va realiza, în continuare, pe

adresa de e–mail registraturaCAO@just.ro.
De asemenea, justițiabilii
vor putea vizualiza orice alte
documente atașate în dosarul
electronic accesând pagina
web www.curteadeapeloradea.
ro, în baza parolei comunicată
împreună cu citația.
n R.C.

Planul Urbanistic Zonal
al Centrului Istoric Protejat

PUZ-ul Centrului Istoric
este un document obligatoriu,
cerut de lege, pentru ca municipalitatea să poată elibera autorizaţii de construire în acest
areal.
În ceea ce privește etapa
I, aceasta a vizat intenția de
elaborare a PUZ și s-a derulat
deja în perioada 03.06.2019 09.06.2019, perioadă în care
publicul și-a putut exprima
sugestiile la sediul Primăriei
municipiului Oradea.
Acum are loc cea de-a II-a
etapă privind elaborarea PUZ,
etapă care se va desfășura între 6 februarie 2020 până în 1
martie 2020. Prin Planul Urbanistic Zonal inițiat de către
Primaria Municipiului Oradea, s-a studiat o parte din
Unitatea Teritorială – Zona
Construită Protejată 01 (UTRZCP01), cu următoarele subzone: SZCP01/01 – Zona centrală
– Piața Unirii – cu excepția str.
Avram Iancu (tronsonul dintre Piața Unirii și clădirea Isu
Crișna); SZCP01/02 – Orașul

Continuă lucrările
la noile grădinițe
După finalizarea construcției în roșu la
sfârșitul lunii decembrie 2019, executantul
extinderii de la Grădinița nr. 53 și creșa
Albă ca Zăpada de pe strada Călugăreni nr.
4A, firma executantă a demarat lucrările la
instalațiile electrice și sanitare, respectiv la
finisajele interioare la ambele niveluri ale
clădirii.

Supus consultării publice

Primăria
municipiului
Oradea anunță începerea
consultării publice - etapa II
pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) privind zona construită a Centrului Istoric
Protejat (ZCP01), conform
cerințelor din Planul Urbanistic General (PUG) aprobat cu HCL nr. 501/2016.

Parcul Industrial
și Cartierul Rogerius

Nou Vest – cu excepția str.
Avram Iancu (tronsonul dintre Piața Unirii și clădirea Isu
Crișana); SZCP01/04 – Orașul
Nou Sud; SZCP01/20 – Olosig Vest; SZCP01/31 – Piața
Ferdinand – str. Republicii;
SZCP01/32 – Olosig – Centru – Parcul Traian. Planul
Urbanistic Zonal cuprinde reglementări asupra zonei, referitoare la: organizarea reţelei
stradale; organizarea arhitectural-urbanistică în funcţie
de caracteristicile structurii
urbane; modul de utilizare a
terenurilor; dezvoltarea infrastructurii edilitare; statutul
juridic şi circulaţia terenurilor;
protejarea monumentelor istorice şi servituţi în zonele de
protecţie ale acestora. Se vor
face diferențieri de valoare a
clădirilor, în funcție de grupa
valorică în care sunt incluse
(clădiri cu valoare arhitecturală deosebită supuse protecției
locale, clădirile cu valoarea
ambientală în context), în sensul studierii mai amănunțite a
anumitor grupuri de clădiri/
clădiri izolate, sub aspectul
valorii lor în contextul urban
și al proiectelor publice de dezvoltare, precum și sub aspectul
tipurilor de intervenții posibile asupra acestora, în vederea
regenerării fondului construit,
creșterii calității spațiului urban și dezvoltării sub aspect
economic și urbanistic a zonei
centrale, aspecte care nu au

fost detaliate astfel în cadrul
PUG.
Menționăm că procedura
privind informarea publicului
asupra propunerilor din PUZ
cuprinde următoarele etape:
Etapa I privind intenția de elaborare PUZ, care s-a derulat
deja în perioada 03.06.201909.06.2019, în care publicul a
comentat și și-a exprimat opinia la sediul Primăriei municipiului Oradea; Etapa II privind
elaborare PUZ, a cărei perioadă va începe în 06.02.2020
până în 01.03.2020, în care
Primăria Municipiului Oradea va întreprinde următoarele acțiuni: anunț pe pagina
de internet www.oradea.ro, la
secțiunea: Planuri Urbanistice în perioada 06.02.2020
– 01.03.2020; anunț pe pagina
de internet http://arhitectsef.
oradea.ro la secțiunea „Planuri
Urbanistice” Secțiunea Elaborare PUZ Zona Construită Protejată - ZCP01 -Centru Istoric;
panouri de informare montate
în limitele zonei de studiu, pe
panourile stațiilor mijloacelor de transport în comun din
zona centrală; comunicate de
presă; dezbatere publică, organizată la data de 12.03.2020,
ora 16.00, în Sala Mare a Oradea. Persoanele responsabile
cu informarea și consultarea
publicului sunt Camelia Ciente și Alina Cadar, consilieri în
cadrul Instituției Arhitect Șef
– Compartimentul Urbanism
și Avize, telefon 0259/408876,
e-mail: cmuat@oradea.ro. n

La parter se lucrează la sala de grupă și
dormitorul de la creșă, la grupurile sanitare și
vestiarele destinate atât copiilor, cât și personalului, la cabinetul medical, izolator și holul de
acces. La etajul întâi se execută lucrări la sălile
de grupă de grădiniță, grupuri sanitare, vestiare și zone de depozitare. Executantul lucrării
este SC Conpila SRL Oradea, în asociere cu
SC Atamora SRL Oradea, proiectant general.
Lucrările au termen de finalizare luna august
a acestui an și sunt finanțate în cadrul apelului de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1– Axa
prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile
în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la
educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 20142020. Prin cele 40 de noi locuri la grădiniță
și 20 locuri la creșă, investiția va contribui la
dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru
educația timpurie antepreșcolară și preșcolară
la nivelul Municipiului Oradea, alături de celelalte două construcții aflate în diverse stadii
de execuție: extinderea Grădiniței nr. 28 din
cartierul Nufărul și grădinița nouă din Parcul
Industrial nr. 1 Oradea. În ceea ce privește
construirea creșei și grădiniței din Parcul
Industrial 1 Oradea, aici lucrările sunt executate de către asocierea formată din DRUM
ASFALT SRL – lider de asociere (90%),
TRAMECO S.A. – asociat (8,36%) si SC
NOVARTIS SRL - asociat (1,64%). Valoarea
contractului este de 6.155.623,14 lei fără TVA,
amplasamentul fiind predat constructorului în
iunie 2019. Lucrările executate până în prezent
au constat în: execuția săpăturii generale până
la cota de -3,80 m pentru realizarea fundațiilor,
îmbunătățirea terenului de fundare cu o pernă
de balast compactat în straturi succesive, cofrarea, armarea și turnarea betonului în fundații,
turnarea plăcii de beton de la parter, realizarea
stâlpilor și zidăriei de la parter, turnarea plăcii
din beton peste parter. În prezent se află în curs
de execuție zidăria și stâlpii de la etaj, urmând
ca, la finalul lunii februarie, începutul lunii
martie, să se execute turnarea plăcii din beton
peste etaj.
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