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Trei proiecte ale municipalităţii orădene

Consultări publice
urmare din pagina 1
„De ce este important să avem aceste strategii? Pentru că noi ne axăm foarte
mult pe accesarea a cât mai multor proiecte
cu fonduri europene ﬁnanțate de Uniunea
Europeană. În momentul în care dorești să
ﬁnanțezi o investiție pe fonduri europene
sau cu bani de la Banca de Investiții, dacă
nu ai acel proiect cuprins într-o strategie,
cu siguranță nu vei obține ﬁnanțare. Avem
câteva direcții importante în care dorim să
implementăm anumite proiecte și acestea
sunt cuprinse în strategiile pe care le dezbatem și dorim să le aprobăm”, a declarat
primarul Oradiei, Florin Birta.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă are
ca scop: dezvoltarea transportului public
(achiziția de tramvaie și autobuze, modernizarea și construirea liniilor de tramvai);
mobilitatea rutieră (Pasajele de la Gară,
Magazinul Crișul, pasaj peste centură în
zona Meșteșugarilor, Pasaj dintre B-dul
Decebal și str. Vladimirescu, crearea unor
coridoare de mobilitate precum cel din Bdul Decebal); construirea unor poduri și
pasarele pietonale (Pod Hilton, pasarelă în

zona străzii Traian Blajovici sau pod pietonal peste Crișul Repede între str. Sovata
și Splaiul Crișanei, în zona insuliței de pe
Crișul Repede); pietonalizarea și modernizarea unor străzi pietonale din zona centrală (Piața Independenței, str. Primăriei, Piața
Concordiei, modernizare Calea Republicii,
str. Episcop Mihai Pavel, zone pietonale de
pe malurile Crișului Repede, Parcul Traian,
piațeta din str. Dunării); piste de biciclete și
proiecte de bikesharing.
Prin Planul de Acțiuni pentru Energie
Durabilă și Climă se urmărește ﬁnanțarea
proiectelor din domeniul eﬁcienței energetice (reabilitarea termică a peste 200 de blocuri de locuințe și a unor școli și grădinițe
din Oradea), proiecte din domeniul termoﬁcării, cel al energiilor regenerabile, în
special geotermal, precum și proiectele de
mobilitate. Această strategie are ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și
oprirea schimbărilor climatice.
În domeniul sănătății, principalul proiect este construirea noului spital de boli
infecțioase din str. Vlădeasa, proiect în valoare de 128 milioane de euro. Acest proiect
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 Telefonaţi-ne şi GRATUIT vă trimitem MEDIC CONSTATATOR al decesului, zi-noapte;
 Sicrie atât la preţuri accesibile cât şi ultraluxoase;
 Transport intern şi internaţional cu MERCEDES special frigoriﬁc;
 Spălat, îmbrăcat, îmbălsămat, cosmetizare;
 Comenzi coroane, cozonaci, pacheţele;
 Preluăm anunţuri de deces pentru ziare (inclusiv sâmbătă şi duminica);
 Comenzi masă pomană.
INCINERĂRI.

GRATUIT: Rezolvarea completă a ajutorului de înmormântare de la Casa Judeţeană de Pensii,
ajutor CARPO, pensii de urmaş, pensii militare, etc.
ÎNCHIRIEM CAPAC FRIGORIFIC.
Plata după primirea ajutorului!
Informaţii la tel. 0259/41-07-70, 0766/52-00-46
www.lacapatuldrumului.ro
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Cu durere în suﬂete ne

despărțim de verișoara noastră



(558)

Odihnă veșnică doam-

nei

AURORA GÎRBA,
fost membru fondator al Clubului Lions Oradea. Sincere
condoleanțe soțului, Radu Gîrba. Membrii Clubului. (3171)

AURORA GÎRBA.
Dumnezeu să o odihnească.
Sincere condoleanțe lui Radu
Gîrba. Verișorii Pușa, Dan-Dorin, George, Dana, Dănuț Mihele și familiile lor. (3169)



Cu tristețe am aﬂat

despre trecerea în neﬁință a pri-



Împărtășim durerea
prietenului nostru, Gîrba Octavian, în aceste momente grele pricinuite de trecerea în
neﬁință a soției sale dragi
AURORA GÎRBA.
Bunul Dumnezeu să o odihnească în pace! Vecinii, Patricia, Andrei și Răzvan.

etenei noastre dragi,
AURORA GÎRBA,
care va rămâne veșnic în
amintirea noastră. Suntem alături de prietenul nostru, Ducu
Gîrba, în aceste momente grele și îi transmitem sincere
condoleanțe. Gabriela Gui și
Mariana Mărginean.



are studiul de fezabilitate ﬁnalizat și transmis către Ministerul Sănătății în vederea
includerii la ﬁnanțare prin PNRR.
În ceea ce privește domeniul educației,
vor ﬁ reabilitate școli și grădinițe din Oradea. Printre proiectele prioritare se numără reabilitarea Colegiului Național „Mihai
Eminescu” și construirea unei școli noi în
zona cartierului Nufărul, unitate necesară
datorită dezvoltării acestei zone.
În vederea sprijinirii mediului de afaceri
se va realiza centrul intermodal din Calea
Borșului, extinderea Parcului Industrial nr.
1, precum și introducerea de utilități în Parcurile industriale nr. 2 și 4.
Dezvoltarea componentelor de tip smart
city va urmări proiecte în domeniul digitalizării precum: dezvoltarea dispeceratului integrat securizat de coordonare a
intervențiilor pentru rezolvarea solicitărilor
cetățenilor; dezvoltarea unui sistem unic de
supraveghere în Oradea; proiecte de dezvoltare a furnizării serviciilor online de
către Primăria Oradea și de instituțiile și
societățile din subordinea Consiliului Local.

Un gând de mângâiere pentru colegul nostru Andrei Mureșan în aceste momente grele în care se desparte de
fratele drag. Dumnezeu să-l
odihnească în pace! Sincere
condoleanțe. Colectivul Băncii
Transilvania Oradea.

„Acum când
le aveai pe toate
Ca să te bucuri pe deplin,
Te-ai dus discret
și printre șoapte
Mi-ai spus că vrei
că dormi puțin.
Numai că nu te-ai trezit
Și m-ai lăsat cu dor și jale
Să te aștept necontenit
Zâmbind, ca să
îmi ieși în cale.”
Cu adâncă durere în suﬂet
anunț că a trecut la cele veșnice
scumpul meu soț
CONSTANTIN PANĂ,
de 88 ani. Vorbele tale
înțelepte, chipul tău senin și
blând, dragostea cu care m-ai
înconjurat mă vor însoți veșnic.
Dumnezeu să-ți odihnească suﬂetul într-o grădină plină cu ﬂori. Înmormântarea va
avea loc vineri, 20 august, ora
11.00, Capela Hașaș. Odihnă
veșnică! Soția profund îndurerată. (3173)



Transmitem

Componentele de tip smart city vor viza şi
domeniul sănătății, prin crearea unui sistem
de interoperabilitate a unităților medicale
publice din Oradea, domeniul educațional,
prin modernizarea și îmbunătățirea infrastructurii IT și domeniul mediu și eﬁciența
energetică, prin dezvoltarea unui sistem de
iluminat public inteligent.
Principalul proiect din domeniul turismului este amenajarea Grădinii Termale Ioșia.
Un alt obiectiv important este ﬁnalizarea
restaurării Cetății Oradea.
Proiectele de parcuri și spații verzi vizează crearea Grădinii Urbane Nufărul, precum și modernizarea parcurilor 1 Decembrie, Petoﬁ sau parcul din șanțul Cetății.
Totodată, se dorește realizarea unui proiect
de regenerare urbană în Cartierul Nufărul
(intervenții asupra străzilor, aleilor, mobilierului urban, iluminatului public, spațiilor
verzi și parcărilor dintre blocuri), proiect
care va ﬁ realizat după ﬁnalizarea proiectului geotermal din Cartierul Nufărul. 

since-



Cuvintele nu pot expri-

re condoleanțe familiei Maria-

ma durerea din suﬂetele noas-

nei Mureșan și Loți, la tragica

tre acum, când ne despărțim de

despărțire de ﬁul lor drag,
ALEX MUREȘAN.
Dumnezeu să-l așeze între

iubitul nostru tată, bunic, socru,
CONSTANTIN PANĂ.
„Pe patul tău de suferință

drepții Lui. Frații franciscani,

Te-am tot vegheat să te ridici

Mănăstirea „Maica Domnului”

Ți-am fost ală-

Oradea.

turi cu credință
Te-ai dus și ne-ai lăsat aici.



Am vrut să mai rămâi cu noi,
Dar n-a fost cu putință.

Cu inima copleșită de

În fața noastră tu te-ai stins

durere anunț că s-a stins și a

Și greu ne-a fost să te privim

plecat dintre noi, scumpul meu

Te-ai stins precum o lumânare

tată
cpt. (rez.) prof.
CONSTANTIN PANĂ,
cel care a vegheat mereu asupra mea, ca un adevărat părinte.
Nu voi uita niciodată dragostea,

Și n-am putut să te salvăm
Vei ﬁ de-a pururi pomenit
În plâns și rugăciuni!”
Cu

tristețe

nemărginită

ne luăm „La revedere” și nu
„Adio”. Să-ți ﬁe drumul lin spre

bunătatea și dăruirea lui suﬂe-

Cer! Te vom iubi mereu. Came-

tească. O rugăciune, o ﬂoare și

lia, Daria și Cristian. (3176)

o lacrimă este tot ce îți pot ofe-



Cu durere în suﬂet
anunțăm că s-a stins din viață
dragul nostru tată, bunic și
străbunic,
CONSTANTIN PANĂ.
Te vom iubi mereu și vei rămâne veșnic în suﬂetele noastre. Nu te vom uita niciodată!
Fiica Maria, nepoatele Cristina și Claudia, strănepoatele Ainara și Paula. Dumnezeu să-l
odihnească în pace! (3174)

ri acum la despărtire, tatăl meu
drag, care ai fost o ﬁre sociabi-



Aducem un pios oma-

lă, un om echilibrat, care te-ai

giu de preţuire şi neuitare celui

dăruit total familiei. Vei rămâ-

care a fost om de sport

ne veșnic în inima mea, unde
ai lăsat un gol pe care nu-l voi
mai putea umple. Fie ca bunul Dumnezeu să-ți dea odihnă

CONSTANTIN PANĂ.
Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanţe familiei.
Conducerea şi compartimen-

veșnică în Împărăția Sa! Drum

tul de sport al Direcţiei Judeţe-

lin spre stele! Fiul Constantin

ne pentru Sport şi Tineret Bi-

jr. (3175)

hor.

