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Pasaje rutiere subterane la Magazinul Crişul şi la Gara Oradea

Proiecte tehnice scoase
la licitaţie
Două noi pasaje rutiere
subterane vor ﬁ construite de
municipalitatea orădeană –
unul la Magazinul Crişul, celălalt la Gară, în cadrul unui
proiect de modernizare a Bulevardului Magheru-Republicii. În pasajul de la Crişul
va circula şi tramvaiul. Proiectul va ﬁ depus spre ﬁnanţare în viitorul exerciţiu ﬁnanciar european, însă, până
atunci, se scot la licitație serviciile de proiectare.

Primarul Florin Birta a
anunţat că Direcţia Management Proiecte cu Finanţare
Internaţională a pregătit documentaţia necesară scoaterii la
licitaţie a proiectării pentru coridorul de mobilitate Magheru
- Republicii, etapa I şi etapa II.
„Este vorba despre modernizarea Bulevardului Magheru,
de la pasajul subteran care a
fost realizat anul trecut, până
după gara din Oradea”, a aﬁrmat Birta. Serviciile de proiectare pentru aceste proiecte
au fost depuse spre ﬁnanţare
prin intermediul Programului
Operațional Asistență Tehnică
2014 - 2020, printr-un proiect
în parteneriat cu Agenția de
Dezvoltare Regională Nord
Vest, urmând ca proiectele
să ﬁe depuse spre ﬁnanţare
prin intermediul Programelor
operaționale din perioada 2021
- 2027. „Caietele de sarcini
pentru achiziţia serviciilor de
proiectare au fost predate către
Serviciul Achiziţii Publice, urmând ca undeva săptămâna viitoare să ﬁe postate pe SEAP”,
a precizat primarul Florin Birta.
Valoarea achiziției pentru
serviciile de proiectare pentru
cele două etape (I+II) este de
cca 1,6 milioane lei.

Prima etapă a proiectului
vizează modernizarea tronsonului cuprins între Pasajul Magheru, deja realizat, şi Magazinul Crișul. „Prin acest proiect
se va crea o undă verde pentru
tramvai, prin realizarea unui
pasaj subteran în intersecția
dintre Bulevardul Magheru,
str. Republicii, str. Brașovului
și str. Louis Pasteur.
De asemenea, se va reabilita
suprafața rutieră și trotuarele aferente Bulevardului Magheru, de la Magazinul Crișul
până aproape de Podul Dacia,
exceptând zona unde s-au
executat deja lucrări pentru
Pasajul Magheru”, a declarat
Birta. Primarul a menţionat că
în pasajul subteran de la Magazinul Crişul vor circula nu
doar maşinile, ci şi tramvaiele. Pe de altă parte, primarul
a anunţat că se caută soluţii
pentru realizarea unui pasaj
pietonal în zona Magazinului
Crișul. Florin Birta a aﬁrmat
că pasajul rutier va ﬁ dotat cu
lifturi şi scări rulante pentru
accesul călătorilor la staţia de
tramvai. „Tot în cadrul acestui
proiect se dorește reabilitarea
piațetei pietonale din Bulevardul Magheru, crearea/modernizare de stații de tramvai și
autobuz, modernizarea rețelei
de utilități, plantarea unor aliniamente de arbori speciﬁci
bulevardelor, amplasarea de
mobilier urban, coșuri de gunoi, rastele pentru biciclete etc.
De asemenea, se va avea în
vedere înlocuirea stâlpilor de
susținere a ﬁrului de contact
la tramvaie și a stâlpilor de iluminat”, menţionează Primăria
Oradea.
Etapa a doua a proiectului
vizează tronsonul cuprins între Magazinul Crișul și Gara
Oradea. În această etapă se

urmărește crearea de undă
verde pentru tramvai prin realizarea unui pasaj subteran în
zona intersecției dintre Piața
București, str. Republicii, str.
Ștefan cel Mare și str. Berzei.
Astfel, traﬁcul rutier va intra
prin subteran, iar tramvaiul va
circula deasupra. Proiectul mai
prevede reamenajarea zona
Gării prin crearea unei piațete
publice deasupra pasajului
subteran rutier, precum şi creare unei zone intermodale în
Piaţa București - nod de transport feroviar, tramvaie, autobuze regionale, autobuze OTL,
taxi. Astfel, Autogara Ştefan
cel Mare va ﬁ dezafectată.
Tot în această etapă se va
reabilita suprafața rutieră și
trotuarele aferente străzii Republicii de la Magazinul Crișul
până în zona Gării Centrale,

se vor crea noi parcări pentru
a deservi această zonă, se vor
crea/moderniza stații de tramvai și autobuz, se vor planta
aliniamente de arbori speciﬁci
bulevardelor (în zonele unde
este posibil), se vor moderniza
rețelele de utilități, se vor înlocui stâlpii de susținere a ﬁrului
de contact şi a stâlpilor de iluminat, se va amplasa mobilier
urban, coșuri de gunoi, rastele
pentru biciclete etc.
Primarul Florin Birta a
anunţat, totodată, că se caută
un spaţiu pentru construirea
unei parcări supraetajate în
zona Gării, având în vedere că
actualele locuri de parcare vor
ﬁ desﬁinţate.
Valoarea totală estimată a
acestui proiect este de aproximativ 25 milioane euro.
 Ioana MATEAŞ

Autobuzul cabrio și tramvaiul de epocă, scoase pe traseu

Orădenii, invitați la plimbare
Orădenii sunt invitaţi la
plimbări de agrement cu
autobuzul cabrio şi cu tramvaiul de epocă în acest weekend, dar şi de 1 iunie, cu ocazia Zilei Copilului.

Autobuzul cabrio va efectua, în funcţie de condiţiile
meteo, curse în zilele de sâmbătă, 29 mai, duminică, 30 mai
şi marţi, 1 Iunie, cu opriri în
următoarele staţii de pe traseu: P-ţa Unirii - Universitatea
Partium - Autogara Decebal Grădina Zoologică - Muzeul

Ţării Crişurilor - Oﬁciul de
Cadastru - Universitate - Cimitirul Rulikowski - Universitate
- Oﬁciul de Cadastru - Muzeul Ţării Crişurilor - Biserica
cu Lună - P-ţa 1 Decembrie/
Bloc Turn - Centrul Civic/
CEC - Magazinul Crişul - Şirul Canonicilor - Gara Centrală - Episcopia Ortodoxă - Parcul Traian - Iosif Vulcan - P-ţa
Ferdinand - P-ţa Unirii.
Din staţia P-ţa Unirii autobuzul va pleca în cursă, începând cu ora 11.00, la interval
de o oră, până la ora 18.00

(ultima cursă). Preţul unui bilet pentru adulţi este 10 lei, iar
pentru copii, 5 lei. Biletele se
vor achiziţiona de la şofer, la
urcarea în autobuz.
Tot în funcţie de condiţiile
atmosferice, tramvaiul de epocă va efectua curse după următorul program: sâmbătă, 29
mai, şi duminică, 30 mai, câte
o cursă cu plecare la ora 16.00
şi marţi, 1 Iunie, două curse;
prima cu plecare la ora 16.00
şi cea de-a doua, la ora 18.00.
Tramvaiul va pleca din cap linie Nufărul pe traseul Nufărul

- Gara Centrală - B-dul Decebal - P-ţa Unirii - Nufărul. Biletele, în limita a 50 de locuri
(avându-se în vedere capacitatea de transport), se pot achiziţiona de la Autogara Nufărul,
înainte cu maxim 15 minute de
plecarea în cursă.
Bilete se vor vinde şi pe traseu, respectându-se aceeaşi
regulă privind capacitatea de
transport. Preţul unui bilet
pentru adulţi este 8 lei, iar pentru copii 4 lei.
 C.V.

Avocatul Poporului

Biroul Teritorial Oradea
îşi reia activitatea
Biroul Teritorial Oradea din cadrul
instituţiei AvocatuI Poporului, cu aria de
competenta în judeţele Bihor şi Satu Mare,
va relua activitatea de acordare a audienţelor începând cu data de 2 iunie.
Sediul biroului din municipiul Oradea este
pe strada General Magheru nr. 21, ap. 159,
judeţul Bihor. Acordarea audienţelor este
gratuită.
Programul de audienţe și dispecerat: luni
și miercuri: 10.00 - 14.00; marţi și joi: 12.0016.00.
În judeţul Satu Mare audienţele se desfăşoară lunar, la sediul instituţiei Prefectului, data şi
ora ﬁind anunţate în prealabil în presă. Persoanele interesate sunt rugate să se prezinte cu o
petiţie din care să rezulte problemele cu care se
confruntă şi documente justiﬁcative, în copie.
Persoanele care nu se pot deplasa la sediul
Biroului Teritorial Oradea pot suna la numărul
de telefon 0259-440.535, pot trimite petiţiile
prin e-mail: avpbihor@avp.ro, sau prin poştă,
pe adresa Biroului Teritorial Oradea.
Petiţiile adresate instituţiei Avocatui Poporului trebuie să se facă în sens şi să indice
numele și domiciliul persoanei ﬁzice lezate în
drepturile şi libertăţile acesteia, drepturile şi
libertăţile încălcate, precum şi autoritatea, administratorul ori funcţionarul public în cauză.
Petiţionarul trebuie să dovedească întârzierea
sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona legal petiţia. Nu fac obiectul activităţii
instituţiei Avocatui Poporului şi vor ﬁ respinse
fără motivare petiţiile privind actele emise de
Camera Deputaţilor, de Senat sau de Parlament, actele şi faptele deputaţilor şi senatorilor,
ale preşedintelui României, ale Curţii Constituţionale, ale preşedintelui Consiliului Legislativ, ale autorităţii judecătoreşti, precum şi ale
Guvernului, cu excepţia legilor şi ordonanţelor.
Pentru asigurarea accesului în incinta Biroului Teritorial Oradea, persoanele care solicită
audienţă trebuie să respecte formalităţile prevăzute de Ordinul nr. 874/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a
triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării
cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de
alertă, cu modiﬁcările şi completările ulterioare: purtarea măştii de protectie, triaj epidemiologic, dezinfectarea obligatorie a mâinilor.
În cazul în care persoanele refuză respectarea măsurilor prevăzute de Ordinul nr.
874/2020, cu modiﬁcările şi completările
ulterioare, nu vor avea acces în incinta Biroului Teritorial Oradea al instituţiei Avocatul
Poporului.
 R.C.

