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Din luna iulie 2017, orădenii riscă amenzi

Plăcuţe obligatorii pe imobile
La inițiativa Instituției
Arhitectului Șef, consilierii
locali au aprobat montarea
numerelor
administrative
pe imobilele din municipiul
Oradea.
Propunerea a fost întocmită
în urma constatărilor din teren ale angajaților Instituției
Arhitectului Șef cu privire la
lipsa adreselor administrative
pentru unele imobile, mai ales
a afișării plăcuțelor cu număr
administrativ pe clădirile din
Oradea. Acest fapt are un impact negativ nu doar pentru
livrarea corespondenței sau a
mărfurilor, ci din punct de vedere al siguranței și integrității
persoanelor
și
bunurilor,
pentru buna desfășurare a
activității Serviciului Public
Județean de ambulanță Bihor,
respectiv ISU Bihor.
Pentru identificarea facilă și corectă a imobilelor din
municipiul Oradea și actualizarea informațiilor necesare

Pentru plăcuțe nemontate se va da o amendă contravențională de la 200 la 400 lei
pentru banca de date urbane
se impune luarea unor măsuri
pentru montarea numerelor
administrative pe imobile.
Astfel, în urma hotărârii Consiliului Local, până în data de
31 iulie 2017, va fi obligatorie
montarea, respectiv înlocuirea
plăcuțelor deteriorate cu număr
administrativ, iar după această

Protest împotriva grațierii

dată se vor aplica sancțiuni.
Pentru plăcuțe nemontate se va
da o amendă contravențională
de la 200 la 400 lei, iar pentru
fapta de a nu avea montat numărul apartamentului într-o
casă colectivă amenda poate fi
de 100 lei. Conform hotărârii,
numărul administrativ poate
fi aplicat sub forma de plăcuță

sau cifre și litere în relief. Dimensiunile, forma geometrică
și conținutul plăcuțelor, respectiv dimensiunea cifrelor și
literelor sunt stabilite în hotărâre. Până în 1 iulie, vor fi inventariate imobilele care nu au
montat numărul administrativ
și plăcuțe cu denumirea străzii.
n

De miercuri, maşinile parcate ilegal în Oradea

Orădenii au
Vor fi ridicate
ieșit în stradă
Peste 300 de orădeni, tineri și bătrâni,
au ieșit din nou în stradă, duminică seara,
pentru a protesta împotriva legii grațierii și
aministiei. Protestul a început la ora 17.00,
iar o oră mai târziu, protestatarii au pornit,
în marș, prin oraș.
Protestul a început la ora 17.00, când câteva
zeci de persoane s-au adunat în jurul statuii lui
Mihai Viteazul, pentru a-și arăta nemulțumirea
față de ordonanța privind grațierea. Ei au purtat pancarte și coli A4, pe care au scris mesaje
precum „Nu dezincriminării abuzului în serviciu” sau „Vrem referendum”. De asemenea,
au scandat lozinci: „DNA să vină să vă ia”,
„Ieșiți din casă, dacă vă pasă”, „Vrem democraţie! Hoţii în puşcărie”.
În ciuda vremii geroase, unii protestatari
au venit însoțiți de copii, iar alții și-au adus
la protest și animalele de companie. Echipaje
ale Poliției și Jandarmeriei au supravhegheat
îndeaproape evenimentul.
În jurul orei 18.30, protestatarii au pornit
în marș, pe traseul: Piața Unirii - str. Traian
Moșoiu - bulevardul General Magheru - str.
Independenței - Piața Unirii. Proteste similare
au avut loc ieri în marile oraşe din ţară. n R.C.
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...minim pe economie), și încă 3 puncte penalizare. Primăria perfectează în
această perioadă detaliile necesare implementării actului normativ în Municipiul Oradea, astfel încât începând cu
prima zi a lunii februarie 2017, autovehiculele parcate ori staționate nelegal să
poată fi ridicate în condiții de legalitate.
În acest sens, în cursul zilei de azi,
30 ianuarie, se va semna un protocol de
colaborare între Primăria Municipiului
Oradea și Poliția Municipiului Oradea,
și între Primăria Municipiului Oradea
și Poliția Locală Oradea.

Situații în care mașinile
pot fi ridicate

Ridicarea autovehiculelor parcate nelegal este reglementată de Hotărârea de
Guvern 965 din 2016. Reglementarea
vine în condițiile în care această măsură a fost suspendată din anul 2015, când
prin Decizia nr. 9/2015 pronunţată de
Înalta Curte de Casație și Justiție în soluţionarea unui recurs în interesul legii,
a tranşat o problemă de drept mult disputată la nivelul instanţelor naţionale în
ultimii ani.
Astfel, noul act normativ permite
autorităților locale ridicarea mașinilor
parcate neregulamentar pe drumurile

publice. Măsura va putea fi dispusă de
un polițist rutier ori de polițistul local, în
următoarele situații în care staționarea
mașinilor este interzisă pe partea carosabilă a drumului (și situația în care
doar una sau două dintre roțile mașinii
se află pe partea carosabilă): în toate
cazurile în care este interzisă oprirea
voluntară; în zona de acțiune a indicatorului cu semnificația „Staționarea interzisă” și a marcajului cu semnificația
de interzicere a staționării; pe drumurile publice cu o lățime mai mică de
șase metri; în dreptul căilor de acces ce
deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice; în pante și în rampe; în
locul unde este instalat indicatorul cu
semnificația „Staționare alternantă” (în
altă zi sau perioadă decât cea permisă)
ori indicatorul cu semnificația „Zonă
de staționare cu durată limitată” (peste
durata stabilită).
n R.C.

Accelerator
liniar nou pentru
Centrul Oncologic
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...în a doua tură de aparate, adică la mijlocul
lunii februarie, practic, va demara procesul.
Spitalul Municipal, Centrul oncologic din
Oradea, va beneficia de un accelerator liniar,
aparat pentru tratamentul prin radioterapie
al tumorilor canceroase”, a afirmat ministrul
Sănătății. Bodog a menționat că aparatul va fi
achiziţionat în urma unei vizite pe care Agenţia
europeană de specialitate de la Viena o va face
la sfârşitul lunii februarie, pentru a stabili, în
funcţie de numărul de pacienţi, de capacitatea
de personal și de locaţia pregătită, tipul de acccelerator liniar care va fi adus aici. „Tot acest
echipament va fi livrat fără niciun cost din
partea autorităţii locale ori a spitalului. Sper
ca până la sfârşitul acestui an să fie instalat şi
funcţional la Spitalul Municipal”, a declarat
Ministrul.
Bodog a mai spus că a urgentat lucrurile
pentru achiziţionarea de echipamente şi, în
34 de oraşe din ţară, la spitalele judeţene, vor
fi aduse 240 de aparate de anestezie, aparate
absolut necesare pentru intervenţiile chirurgicale. „Oradea va beneficia de două aparate
standard şi două aparate de performanţă. Unul
de înaltă performanţă, pentru chirurgie cardiovasculară, şi altul de înaltă performanţă, pentru
neuro-chirurgie. Subliniez din nou că este un
program naţional și 34 de oraşe vor beneficia de aceste aparate. Fără costuri din partea
autorităţilor locale sau a spitalelor! Licitaţia,
deschiderea ofertelor va fi la mijlocul lunii
februarie, urmând în martie semnarea contractelor”, a precizat medicul Florian Bodog.
Ministrul Sănătății a mai afirmat la
conferința de presă că toate promisiunile electorale făcute pe domeniul sănătate sunt în grafic. „La sfârşitul trimestrului I, voi putea spune
că am făcut tot ce am promis. Au fost desfiinţate toate comisiile de specialitate de la Casa
Naţională de Asigurări şi de la Casele judeţene,
comisii care blocau, oarecum, acccesul pacienţilor la tratamente de ultimă generaţie. Aceste
comisii îşi vor înceta activitatea de la 1 aprilie,
dar în această perioadă comisiile au primit
dispoziţie de la preşedintele CNAS să rezolve
prioritar toate dosarele care sunt pe rol. Niciun
pacient nu va mai avea de aşteptat. După această perioadă, va putea începe prescripţia liberă,
deci fiecare medic specialist va putea prescrie,
raportat la protocol, medicamente de ultimă
generaţie”, a mai spus Florian Bodog.
În ce privește reducerea prețurilor la medicamente, Ministrul Sănătății a declarat
următoarele: „Toate medicamentele care au fost
evaluate de Agenţia Naţională a Medicamentului, indiferent cum s-a numit acel medicament,
vor fi introduse pe lista de compensate. Şi
acesta va fi un proces continuu. Noi am spus că
în primul trimestru introducem medicamente
noi, dar aceasta va fi repetată ori de câte ori
va fi nevoie, ori de câte ori vor fi medicamente
care au fost evaluate deja de Agenţia Naţională
a Medicamentului. Sunt în jur de 16 molecule
noi, care sunt deja evaluate, pentru cancer,
pentru boli hepatice, boli cardiovasculare”, a
mai spus Ministrul PSD.
„Aici este un joc cu producătorii. Într-adevăr, prin scăderea preţurilor la medicamente,
îi obligăm să apară pe lista de referenţiere cu
preţuri foarte mici ceea ce le-ar afecta poate
afacerile în Europa. În acelaşi timp, aducând
medicamente noi, ei au de câştigat, datorită
faptului că intră medicamente noi pe lista de
compensate. Ei au obligaţia, timp de un an, să
asigure necesarul naţional de medicamente. Mă
voi asigura prin măsuri legale că acest lucru se
va întâmpla”, a concluzionat Florian Bodog.
n R.C.

