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Vineri, 20 noiembrie 2020

CJ Bihor. Pregătiri pentru realizarea a trei centuri ocolitoare

Protocoale cu primăriile
Aleşd, Beiuş şi Sânmartin
Consiliul Județean Bihor
pregătește semnarea a trei
protocoale de colaborare cu
Primăriile Aleșd, Beiuș și
Sânmartin pentru realizarea
centurilor ocolitoare a acestor localități.

Centurile Aleşd şi Beiuş

Preşedintele CJ Bihor, Ilie
Bolojan, a anunţat ieri, într-o
conferinţă de presă, că a convenit cu Compania Națională
de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și
cu Primăriile Aleşd şi Beiuş
modalitățile de colaborare pentru realizarea, până la ﬁnalul
anului 2023, a centurilor ocolitoare ale celor două localităţi,
astfel încât să nu ﬁe pierdute
fondurile europene asigurate
prin actualul ciclu de ﬁnanţare.
„Săptămâna viitoare vor ﬁ
aprobate protocoalele de implementare pentru ﬁecare centură cu CNAIR. Modelul a fost
deja negociat, urmează să ﬁe
prezentat cel mai târziu luni,
și în ședința de joi (26 noiembrie) ar urma să ﬁe aprobat. În
paralel cu acest protocol, atât
Consiliul Județean Bihor, cât și
consiliile locale ale localităților
Aleșd și Beiuș vor semna câte
un protocol de colaborare, astfel încât din luna decembrie
să ne apucăm de lucru efectiv.
Responsabilitățile vor ﬁ partajate, ﬁecare din cele două
primării urmând să suporte o
parte din cheltuielile pregătitoare, iar Consiliul Județean va
suporta studiul de fezabilitate
efectiv. Primăriile vor ﬁnanța
studiile geologice, topograﬁce,
hidrologice, analizele de traﬁc – documente pregătitoare”,

a declarat Bolojan. Preşedintele CJ a menţionat că, până
la începutul lunii decembrie,
se vor realiza trei variante de
trasee pentru ﬁecare din cele
două centuri: varianta veche
(lungă – a cărei valoare este de
peste 120 de milioane de euro,
considerată nefezabilă) și alte
două variante, mai scurte, care
se estimează că nu vor depăși
30-35 de milioane de euro.
Varianta ﬁnală a ﬁecărui
drum de centură va ﬁ aleasă
până cel târziu la începutul lunii ianuarie.
„Cel mai târziu la 1 mai
anul viitor ar urma să avem
cele două studii de fezabilitate
pentru centurile Aleșd și Beiuș
aprobate, cu toate avizele de
mediu, electrice, etc. emise. La
ﬁnal, va urma o Hotărâre de
Guvern prin care se vor aproba
indicatorii. Exproprierea va ﬁ
făcută de CNAIR. Obiectivul
este ca la 1 iulie 2021 să ﬁe lansată licitația pentru cele două
centuri, în așa fel încât până
la ﬁnalul anului 2023 să ﬁnalizăm lucrările”, a mai declarat
președintele CJ Bihor.

Drum ocolitor al comunei
Sânmartin

Un alt proiect vizat de noua
conducere a CJ Bihor este realizarea unui drum nou care
să ocolească atât Sânmartinul,
cât şi Băile Felix. Drumul va ﬁ
ﬁnanțat în cadrul exercițiului
ﬁnanciar european 2021 –
2027.
Potrivit lui Bolojan, CJ Bihor
va prelua de la Zona Metropo-

litană Oradea studiul de fezabilitate pentru acest proiect, în
prezent blocat şi va semna un
protocol de colaborare cu Primăria Sânmartin. Protocolul
de colaborare ar urma să ﬁe
semnat la ﬁnalul lunii decembrie.
„Studiul de fezabilitate va
ﬁ revizuit, iar traseul actual
propus al drumului nou va ﬁ
extins cu aproximativ 5 km
(lungimea totală va ﬁ astfel de
12 km), în așa fel încât să ocolească şi Stațiunea Băile Felix
și să se racordeze la DN76 la
benzinăria USA Oil, în zona
de dinaintea pădurii localității
Hidișelu de Jos”, a menţionat
Bolojan, adăugând că, astfel,
va ﬁ evitată în totalitate tranzitarea staţiunii Băile Felix de
cei care vin dinspre Beiuş spre
Oradea. Valoarea estimată a
investiţiei se ridică la 35–40 de

milioane de euro. „Va ﬁ un decalaj de aproximativ 6 luni între proiectele la centurile Beiuș
şi Aleșd și cel din Sânmartin.
Estimarea este ca acest drum
să ﬁe ﬁnalizat până la ﬁnalul
anului 2024”, a mai declarat
Ilie Bolojan. Pe de altă parte,
preşedintele CJ Bihor a anunţat că în şedinţa de săptămâna
viitoare a CJ se vor aloca bani
comunelor Oşorhei, Nojorid şi
Sântandrei pentru demararea
procedurilor de expropriere pe
traseul viitoarelor centuri ale
celor trei UAT-uri. „Estimarea
este ca până la ﬁnalul anului
viitor să avem atât proiectul
tehnic realizat, cât și exproprierea ﬁnalizată, în așa fel încât
în primăvara anului 2022 să
începem lucrările,” potrivit lui
Ilie Bolojan.
 I.M.

CJ Bihor impune indicatori de performanţă primăriilor

Criterii pentru acordarea banilor
urmare din pagina 1
Preşedintele CJ a aﬁrmat că,
la primul capitol - buna gestionare a banilor publici - indicatorii avuţi în vedere sunt:
cheltuielile de personal pe
cap de locuitor; cheltuielile de
personal raportat la veniturile
proprii; veniturile din impozitul pe salarii (IVG) pe locuitor;
veniturile proprii (fără IVG)
per locuitor sau gospodării
– impozite şi taxe locale; gradul de colectare a veniturilor.
Bolojan menţionează că, prin
aceşti cinci indicatori, se doreşte impunerea unor servicii
publice la costuri rezonabile
şi sustenabile. Preşedintele CJ
a precizat că din 101 UAT-uri
bihorene sunt 42 de comune şi
oraşe care nu-şi acoperă cheltuielile de personal din impozitele colectate de la cetăţeni,
având nevoie de bani de la stat
ca să funcţioneze.
Al doilea capitol - curăţenie
în tot judeţul - urmăreşte următoarele scopuri: drumuri fără
buruieni pe margine, terenuri
agricole cultivate şi colectarea
funcţională a deşeurilor me-

najere. Aceşti indicatori sunt:
starea de curățenie a șanțurilor
și acostamentelor drumurilor
(„indicatorul va arăta în ce măsură responsabilul de curățenie
a drumului își achită sarcinile
impuse în regulamentul privind curăţenia – trei cosiri pe
an”); terenurile agricole din
vecinătatea drumurilor modernizate să ﬁe cultivate, iar
pășunile întreținute; albiile
și luncile râurilor păstrate în
stare de curățenie; sisteme de
colectare a deșeurilor menajere funcționale (impunerea de
taxe de penalizare pentru contribuabili acolo unde operatorii încheie contracte directe cu
ﬁecare gospodărie, respectiv
taxe speciale și operaționale,
unde operatorul încheie contracte cu primăria); asociere în
vederea amenajării unor deponee zonale pentru deșeurile de
mari dimensiuni (similare cu
punctele de colectare selectivă
din Oradea).
La capitolul fonduri europene se propun doi indicatori de
performanţă privind fondurile
europene şi guvernamentale

Acuzați că au racolat mai
multe femei pe care le-au
obligat să se prostitueze

Bihoreni arestați
pentru proxenetism

Un bărbat și o femeie, ambii din județul
Bihor, bănuiți de proxenetism, au fost
reținuți de polițiștii de combatere a
criminalității organizate și ulterior arestați
de magistrați după ce au racolat mai multe
tinere din categorii defavorizate, pe care leau obligat să se prostitueze în folosul lor.
Potrivit unui comunicat transmis, ieri, de
Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, în
data de 16 noiembrie a.c., polițiștii Brigăzii de
Combatere a Criminalității Organizate Oradea – Serviciul de Combatere a Traﬁcului de
Persoane, sub coordonarea unui procuror din
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria
Oradea, au efectuat cercetări într-un dosar care
vizează un bărbat, de 27 de ani, din județul
Bihor și o femeie, de 30 de ani, din municipiul
Oradea, bănuiți de proxenetism.
„Cei doi sunt bănuiți că, în perioada 2018 2020, ar ﬁ racolat și obligat mai multe femei,
care proveneau din categorii sociale defavorizate, să practice prostituția în folosul lor, în
diverse locații din Oradea. Totodată, aceștia
sunt bănuiți că și-ar ﬁ însușit o mare parte din
banii câștigați de victime”, se arată în comunicatul IPJ. În urma administrării probatoriului
în cauză, la data de 16 noiembrie a.c., polițiștii
i-au reținut pe cei doi pentru 24 de ore, în
Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al
Inspectoratului de Poliție Județean Bihor. La
data de 17 noiembrie, aceștia au fost prezentați
Judecătoriei Oradea, care a dispus arestarea
preventivă pentru 30 de zile. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate
Oradea continuă cercetările, sub supravegherea
unui procuror din cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale. În
cauză, s-a beneﬁciat de suportul de specialitate
al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul
Poliției Române. 

Joi, 26 noiembrie
atrase, respectiv investiţiile
funcţionale.
„Eu sunt pentru o repartizare direct proporţională de fonduri în funcţie de performanţă,
de ceea ce face ﬁecare primar.
Am discutat cu cel puţin o treime din primarii din judeţ, deci
m-am consultat cu ei, din toate
culorile politice, deci ştiu primarii aceste chestiuni. Primăriile sunt grupate pe număr de
locuitori, le facem o recomandare şi ﬁecare primar îşi poate
face analize comparative, să

vadă cum se organizează alte
primării, cum arată organigrama, care-i grila de salarizare”,
a declarat Ilie Bolojan, adăugând că „adoptând hotărâri şi
stabilind aceste standarde sunt
convins că în anii următori,
alături de ceea ce face CJ, veţi
vedea şi o mai bună activitate
a primarilor. Am încredere în
primarii din judeţ că vor face
ceea ce trebuie şi că vor dovedi că sunt buni gospodari dacă
regulile jocului sunt clare şi
corecte pentru toţi.” 

Ședință ordinară a CL
Oradea

În conformitate cu prevederile art. 133, alin.
(1) și art. 134 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al
Municipiului Oradea, care va avea loc în data
de 26 noiembrie, ora 14.00, în Sala Mare de
şedinţe a Primăriei municipiului Oradea.
Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Oradea şi este
publicată pe site-ul oﬁcial al instituţiei www.
oradea.ro, potrivit dispoziţiilor art. 135 alin. (4)
și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ. 

