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Sunt aşteptate sugestii şi propuneri până spre ﬁnalul acestei luni

Bugetul Oradiei, mai mare cu 8%
urmare din pagina 1
...că suma estimată pentru
bugetul pe 2017 este comparabilă cu cea din anii anteriori
deşi „nu mai avem fonduri europene” pentru că nu au apărut
încă ghidurile de ﬁnanţare. În
ceea ce priveşte structura veniturilor, veniturile proprii ale
municipiului sunt în procent
de 30,06%, veniturile proprii
ale instituțiilor publice subordonate - 38 %, prelevările
de la bugetul de stat - 25,6%,
împrumuturi - 0,7%. „Este primul an în care impozitul pe venitul global, aplicat pe salariile
angajaţilor, depăşeşte 50% din
veniturile proprii, ﬁind în procent de 54% (n.r. – 169,5 milioane lei), depăşind veniturile
din taxe şi impozite locale (n.r.
– 95,8 milioane lei, adică un
procent de 31%)”, a declarat directorul economic al Primăriei
Oradea. În proiectul de buget,
veniturile sunt distribuite astfel: pentru cheltuieli operaţionale 76% (780,9 milioane lei),
iar pentru cheltuieli de dezvoltare - 24% (246,67 milioane
lei). „Cheltuielile operaționale
prezintă o creștere de 1% față
de anul trecut”, a menţionat
Eduard Florea, adăugând că
această creştere provine din
majorarea cu 27% a cheltuielilor instituţiilor cu bugete proprii, concomitent cu scăderea
cu 13% a cheltuielilor de la bugetul local. De asemenea, s-a
înregistrat o scădere a dependenţei ﬁnanciare a operatorilor
de servicii publice (ADP, OTL
şi Termoﬁcare), Administraţia
Domeniului Public neavând
nicio sumă alocată de la bugetul local pentru subvenţii.

Investiţiile

Pentru investiții, Primăria
Oradea alocă în acest an din
surse proprii un buget de 124
milioane lei. „Anul acesta investiţiile vor ﬁ acoperite din
fonduri proprii. Fondurile nerambursabile lipsesc din prognoză. Singurul proiect bugetat în acest moment pe fonduri
comunitare se referă la conectarea Punctului Termic 902 la
puţul de apă termală de la Uni-

Spitalele consumă 33% din bugetul oraşului
versitate”, a precizat Eduard
Florea. El a adăugat că cheltuielile ﬁnanţate din prelevările
de la bugetul de stat se vor realiza în măsura alocării fondurilor (Sala Sporturilor, reabilitarea sistem de termoﬁcare etc).
În buget au fost alocate sume
importante pentru continuarea obiectivelor de investiții
începute, cele mai importante
ﬁind: amenajarea accesului
la Complexul Wellness Termal Nymphaea (4,6 milioane
lei), amenajarea trotuarului
de pe strada Republicii, tronsonul dintre străzile Dunării
şi Brașovului (3,2 milioane
lei), asfaltarea drumurilor interioare în Cartierul Europa
(2,6 milioane lei), reabilitarea
fațadelor imobilelor din Centrul Istoric - Palatul Stern,
Palatul Moskovits Miksa, Palatul Apollo, Vulturul Negru,
str. Republicii nr. 13, Casa
Poynar etc (6,9 milioane lei),
modernizarea a şapte străzi în
cartierul Ioşia (5 milioane lei),
reabilitarea reţelei de legătură
dintre Magistrala termică nr. 1
şi Magistrala termică nr. 5 pe
străzile Grădinarilor, Cardinal
Iuliu Hossu, Seleuşului, Războieni și Căprioarei (3,8 milioane lei). De asemenea, se va
continua plata tranșelor anuale
aferente Parcării Tribunalului,
Parcării la Spitalul de Copii,

sistemul informatic integrat
pentru citirea și managementul
contoarelor de energie termică
sau programul de asfaltare a
curților școlilor, suma estimată ﬁind de 16,3 milioane lei.
În ceea ce priveşte investiţiile
noi, acestea pot ﬁ împărțite în
4 direcții principale: pregătirea
documentațiilor tehnice ale viitoarelor proiecte cu ﬁnanțare
nerambursabile
(unități
școlare, unități sanitare, turism și recreere, eﬁciență energetică, transport), obiective
de investiții obligatorii pentru
derularea viitoarelor proiecte
cu ﬁnanțare nerambursabilă
(reabilitarea și/sau extinderea
rețelelor de apă, canalizare și
termoﬁcare, Pod peste pârâul
Peța între calea Armatei Române - str. Universității), dezvoltarea sectorului rezidențial
(Sistematizarea utilităților în
Cartierul Ceyrat - apă, canal, termoﬁcare, iluminat public, infrastructură rutieră)
şi programul de reabilitare
a fațadelor imobilelor. Alte
obiective de investiții noi sunt
reabilitarea străzii Alecsandri,
relocarea Pieței Obor, Parcul
Sportiv Salca III, Pod peste
râul Crișul Repede între str.
Plevnei și str. Szigligeti Ede
etc.
Directorul economic al Primăriei Oradea a menţionat că

unul dintre punctele tari ale
bugetului pe 2017 o reprezintă
alocarea a peste 124 milioane
lei din fondurile proprii pentru
programul de investiţii. Această sumă mare a fost obţinută
prin măsuri de austeritate privind cheltuielile de funcţionare, reducerea dependenței
ﬁnanciare a operatorilor de
servicii publice (ADP, OTL,
Termoﬁcare Oradea) şi utilizarea excedentului record din
anii anteriori. Celelalte puncte
tari din buget identiﬁcate de
Eduard Florea sunt: alocarea a
1 milion de euro pentru elaborarea documentațiilor de accesare a fondurilor neramursabile disponibile în perioada 2014
– 2020, continuarea programelor de investiţii în infrastructura edilitară şi intensiﬁcarea
programului de reabilitare a
fațadelor din Centrul Istoric,
prin alocarea a 9.800.000 lei.
Proiectul de buget poate ﬁ
consultat pe site-ul Primăriei Oradea – www.oradea.
ro, iar până în 27 martie sunt
așteptate sugestii și propuneri.
În data de 24 martie, ora 16.00,
va avea loc o dezbatere publică
la sediul primăriei pe această temă, urmând ca în ședința
Consiliului Local din data de
30 martie să ﬁe supus aprobării proiectul de buget pe anul
2017. 

Debut cu stângul al curselor aeriene pe ruta Oradea – Torino

Primul zbor a fost anulat
urmare din pagina 1
...această destinaţie din partea comunităţii române rezidentă în Piemonte.
Cei de la FlyTorino caracterizează Oradea ca ﬁind o destinaţie „de nişă” şi sugerează
că ar ﬁ mai bine ca aceste două
zboruri săptămânale să ﬁe îndreptate spre alte locuri mai
solicitate, ﬁe spre Cracovia sau
Budapesta, sau chiar către alte
destinaţii din România, cum

ar ﬁ Suceava sau Cluj-Napoca,
unde sunt cereri foarte mari.
Conform anunţurilor oﬁciale
de anul trecut ale companiei
aeriene şi programului de zbor
al Aeroportului Internaţional
Oradea, prima cursă Torino –
Oradea - Torino urma să aibă
loc duminică, 26 martie, ﬁind
cea care inaugura zborurile
internaţionale de pe Aeroportul din Oradea. În aceeaşi

duminică, de la ora 11.00, era
programat zborul retur Oradea-Torino. Conform portalului online Blue Air, în noile
condiţii, primul zbor pe ruta
Torino - Oradea a fost amânat
pentru data de 13 aprilie, când
va pleca din Italia la ora locală
12.30 şi va ajunge în România
la ora locală 15.30, decolând
înapoi spre Torino la ora 16.10.
Potrivit contractului semnat cu

Consiliul Judeţean Bihor, compania low-cost trebuie să opereze pe această rută de două ori
pe săptămână, în zilele de joi şi
duminică.
Dată ﬁind această amânare a
cursei de Torino, prima cursă
europeană va ﬁ cea de Barcelona, a companiei Ryanair,
programată să aterizeze pe Aeroportul din Oradea duminică,
26 martie, la ora 10.35. 

Agenda politică

Mulţumit de decizia
Tribunalului
Viceprimarul Mircea Mălan, fost candidat la şeﬁa Consiliului Judeţean Bihor din
partea PNL, apreciază faptul că Tribunalul Bihor a dat câştig de cauză liberalilor
cu privire la modul în care s-a desfăşurat
şedinţa în care a fost aleasă conducerea CJ
Bihor.
Magistraţii Tribunalului Bihor au anulat,
vineri seara, alegerea lui Pasztor Sandor în
funcția de președinte al Consiliului Judeţean
Bihor și a lui Traian Bodea și Ioan Mang în
funcțiile de vicepreședinți. Decizia a venit
după ce, la unul dintre termenele de judecată,
judecătorii au vizionat inclusiv înregistrările
audio şi video ale şedinţei din luna iunie a
anului trecut, în urma căruia a fost aleasă, cu
scandal, noua conducere judeţeană. Decizia
instanţei nu este deﬁnitivă, ea putând ﬁ atacată
cu recurs în 15 zile de la comunicare. Viceprimarul Oradiei, Mircea Mălan, cel care spera
să obţină fotoliul de preşedinte al Consiliului
Judeţean Bihor, după ce PNL a obţinut 45% din
voturi la alegerile locale de anul trecut, a avut o
primă reacţie la decizia Tribunalului Bihor ieri,
pe pagina sa de Facebook. „Tribunalul Bihor a
conﬁrmat, în primă instanță, faptul că alegerea
președintelui și a celor doi vicepreședinți ai
Consiliului Județean Bihor s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor legale referitoare la caracterul
secret al votului. Vă reamintesc faptul că, în
semn de protest față de evidenta încălcare a
legii, eu, împreună cu ceilalți 16 consilieri
județeni liberali, am ieșit din sala de sedință”, a
menţionat Mircea Mălan. Totodată, el a reluat
criticile la adresa coaliţiei PSD-UDMR-ALDE, care a reuşit, în urma negocierilor purtate
înainte de constituirea CJ Bihor, să obţină
puterea în administraţia judeţeană, forţându-i
pe liberali să intre în opoziţie, chiar dacă PNL
este partidul cu cel mai mare număr de consilieri judeţeni – 17. „Noi, liberalii, am spus în
repetate rânduri că această alianță fragilă între
PSD-UDMR-ALDE este o aventură politică,
care nu ține cont de interesele județului nostru
și de voința electoratului. La aceste alegeri
locale, PNL a obținut 45% dintre voturile bihorenilor și 17 din cele 35 de mandate de consilier județean. Este cel mai bun scor electoral
obținut de un partid politic din Bihor în ultimii
27 de ani”, susţine Mălan în postarea sa pe
Facebook, la care a ataşat înregistrarea video
a declaraţiei pe care a făcut-o după ce liberalii
au părăsit şedinţa din 28 iunie 2016 în care a
fost aleasă, cu scandal, conducerea CJ Bihor.
Reamintim că, în şedinţa respectivă, liberalii
i-au acuzat pe aleşii PSD, UDMR şi ALDE că
nu respectă secretul votului, încălcând, astfel,
legea. Având în vedere că propunerea lor de a
se împărţi buletinele de vot doar înainte de intrarea în cabină nu a fost respectată, consilierii
PNL au părăsit şedinţa, noua conducere ﬁind
aleasă cu voturile celor 18 consilieri rămaşi.
Astfel, în funcţia de preşedinte a fost ales
Pasztor Sandor (UDMR), iar vicepreşedinţi
– Ioan Mang (PSD) şi Traian Bodea (ALDE).
Ulterior, Mircea Mălan a renunţat la mandatul
de consilier judeţean, optând pentru cel de
consilier local, care l-a propulsat, din nou, în
fotoliul de viceprimar al Oradiei.
 Ioana MATEAŞ

