Social 5

Vineri, 24 martie 2017

Sâmbătă, de Ora Pământului

Orădeni, stingeţi lumina!
Și în 2017, Oradea se alătură orașelor care sărbătoresc „Ora Pământului”.
Anul acesta, manifestările
au loc sâmbătă, 25 martie,
în Piața Unirii, între orele
20.30-21.30. Rotaract Oradea și Comunitatea Scoutistilor Orionini au pregătit un
program divers de activități
artistice, culturale, muzică
și amplasarea îndrăgitelor
gulguțe.

Timp de o oră, iluminatul
publicitar și arhitectural al
unor clădiri va ﬁ oprit, pentru
a contribui activ la salvarea resurselor planetei.
Chiar dacă evenimentul este
unul simbolic, recomandat ar ﬁ
ca ﬁecare dintre noi, în propriile case, să oprim consumul de
energie atunci când este posibil.
Programul serii va ﬁ următorul: la ora 19.30 – aranjarea
gulguțelor în Piața Unirii; ora
20.30 – stingerea parţială a luminilor din centrul oraşului;
stingerea luminilor exterioare şi de iluminat ambiental în
Piaţa Unirii, timp de o oră;
moment susținut de Prietenii
veseliei – cu două personaje îndrăgite; între orele 20.30
– 20.50 – momente artistice
live ale elevilor de la Liceul
de Arte; 20.50 – 21.00 – Or-

Ziua Mondială
a Sindromului Down

Sărbătoare la CSEI
Nr. 1 Oradea

Data de 21 martie reprezintă pentru
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1
Oradea o triplă sărbătoare: Ziua Mondială
a Sindromului Down, Ziua Internațională a
Teatrului de Păpuși și Ziua Internațională a
poeziei/poveștilor.

Orădenii sunt invitaţi din nou să se implice
ganizaţia Naţională Cercetaşii
României; 21.00 – 21.15 – dans
H2O; 21.15 – 21.30 – jonglerii
cu foc.
În paralel, în Cetatea Oradea, între orele 19.00 – 22.00,
va avea loc o dezbatere pe
tema poluării luminoase și a
efectelor acesteia urmată de
observații astronomice, eveniment organizat de Astroclubul
Meridian Zero Oradea.
Scopul acţiunii „Ora Pământului” este acela de a trage
un semnal de alarmă privind
amplitudinea actuală a efec-

telor încălzirii globale, de a
sublinia necesitatea efortului
susţinut pentru reducerea poluării planetei, evenimentul
ﬁind şi un mijloc de promovare
a soluţiilor „verzi”, de combatere a schimbărilor climatice,
de transmitere către cetăţenii
Oradiei a unui mesaj ecologic
şi de conştientizare a societăţilor comerciale, instituţiilor
şi cetăţenilor asupra adoptării unei conduite ecologice, în
scopul schimbării comportamentului de consum, în vederea gospodăririi durabile a

A cincea extragere

Licitaţie în Parcul Industrial I:

Ieri a avut loc cea de-a cincea extragere
din cadrul campaniei „Plătește impozitul
online și câștigă o zi de distracție la Aquapark Nymphaea”, care a demarat în 13 februarie și prin care Primăria dorește să-i
motiveze pe cetățeni să plătească impozitul
online.

În luna aprilie, Agenția de Dezvoltare Locală Oradea va lansa licitația
pentru identiﬁcarea unui investitor
care să construiască centrul de servicii din Parcul Industrial I situat pe
Calea Borșului. Caietul de sarcini va
ﬁ supus aprobării Consiliului Local
Oradea în ședința din 30 martie.

resurselor energetice – resurse
neregenerabile şi epuizabile.
Mesajul transmis anul acesta
este „Dăruieşte naturii energia
ta”.
În urmă cu 10 ani, la Sydney,
Australia, a avut loc cea mai
mare mișcare de mediu din
istorie privind consumul de
energie. De-atunci, în ﬁecare
an, milioane de cetăţeni sărbătoresc Ora Pământului şi atrag
atenţia asupra impactului pe
care acţiunile oamenilor îl au
asupra mediului.
 L.I.

Campania de plată Construirea centrului
online a impozitului de servicii

Tragerea la sorți s-a făcut pentru plățile online efectuate de contribuabili în perioada 13
- 19 martie, ﬁind validate doar plățile de impozit integral pentru anul în curs. O comisie
formată din Eduard Florea, directorul economic al Primăriei Oradea, Eugenia Borbei,
director juridic, și Anca Grama, purtător de
cuvânt, a participat ieri, 23 martie, la procedura de extragere a câștigătorului. Din cei 1.188
de contribuabili care au plătit impozitul online
integral, prin extragere computerizată, a fost
desemnat câștigător Câmpan Maria, din Piața
1 Decembrie. Ea va ﬁ înștiințată prin adresă la
domiciliu că își poate ridica în termen de 30
de zile de la sediul Primăriei voucherul care îi
oferă o zi de acces la Aquaparkul Nymphaea,
pentru 2 adulți și 2 copii sub 14 ani. Conform
regulamentului, au fost extrase și două rezerve, care ar putea beneﬁcia de premiu în cazul
în care câștigătorul, din diverse motive, nu își
va revendica voucherul.
Următoarea extragere va avea loc săptămâna viitoare, în data de 30 martie. 

Centrul de servicii va avea o
grădiniță, agenții de bănci și bancomate, ghișee de poștă și curierat, magazin
alimentar, un restaurant și alte facilități
care vor deservi angajații din parcul industrial. Terenul pe care va ﬁ construit
centrul are o suprafață de 8.232 de metri pătrați, iar prețul acestuia pornește
de la 9,5 euro/mp. Potrivit estimărilor,
lucrările vor începe în primăvara anului 2018. Contractul se va încheia pe o
perioadă de 25 de ani, iar condițiile minime obligatorii prevăzute pentru accesul investitorilor în parcul industrial
sunt: suma investită să ﬁe minimum 70
de euro/mp; gradul de ocupare al terenului să ﬁe de minimum 20%.
Potrivit informațiilor obținute de
Agenția de Dezvoltare Locală Oradea,
în Parcul Industrial I există aproape

Pentru a marca cele trei evenimente, echipa
de lucru a parteneriatului strategic Erasmus+,
KA2 “Valuing play”, implementat de Centrul
Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Oradea organizează marți, 28 martie, o serie de acțiuni,
în parteneriat cu Asociația Down Oradea și
Asociația CES-Colaborăm Educăm Sprijinim. Activitățile vor avea loc după următorul
program: între orele 9.30-10.00, spectacol de
teatru de păpuși pentru elevii școlii și invitații
lor (susținut de tinerii din cadrul Asociației
Down, coordonați de Nela Axinte); între orele
10.00-12.30, trei workshop-uri realizate în
cadrul proiectului Valuing Play: Teatru, Teatru
de umbre și Teatru de păpuși; între orele 13.0015.00, masa rotundă, moderată de prof. psihopedagog Oana Tuduce/Teodora Pantazi-CSEI
Nr. 1 Oradea. Evenimentul se va încheia la ora
15.00, cu lansarea unor baloane cu mesaje.
 L.I.

ASCO plătește a treia tranșă

Bani pentru lemne
Administraţia Socială Comunitară Oradea
aduce la cunoştinţa beneﬁciarilor de ajutor
pentru încălzirea locuinţei cu combustibili
solizi sau lichizi, acordat în baza O.U.G. nr.
70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, modiﬁcată şi
completată, faptul că în zilele de 24 martie
2017, 27 martie 2017 şi 28 martie 2017 se pot
prezenta la sediul ASCO, camera 24, pentru
a-şi ridica drepturile băneşti aferente perioadei
noiembrie 2016 – martie 2017. Menţionăm faptul că pentru perioada sezonul rece noiembrie
2016 - martie 2017 ajutorul se achită integral
pentru toată perioada mai sus menţionată.
Programul pentru efectuarea plăţilor este următorul: zilnic, de luni până vineri, între orele
8.00 – 10.30, precum și între 12.30 – 15.30.
Drepturile băneşti se pot ridica doar de către
titularii ajutoarelor în baza actului de identitate
în original.
 R.C.

Vă aşteptăm şi în centru!
100 de copii cu vârste cuprinse între
6 luni și 2 ani și 130 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 5 ani. 93% dintre companiile chestionate consideră
oportună amenajarea unei grădinițe în
cadrul centrului de servicii din Parcul
Industrial I.
În acest moment, în Parcul Industrial I își desfășoară activitatea 42 de
rezidenți care totalizează 4.700 de
angajați și investiții în valoare de 231
de milioane de euro.
Agenția de Dezvoltare Locală Oradea mai are în plan construirea unui
ansamblu de locuințe în apropierea Parcului Industrial I pentru angajații companiilor care își desfășoară activitatea
în această zonă. De asemenea, se are
în vedere construirea unui alt centru de
servicii și în Parcul Industrial II de pe
strada Ogorului. 

Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse
şi achitate şi la Punctul de preluare
deschis lângă Teatrul de Stat din Oradea,
pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni
până vineri, între orele 9.00-18.00, şi
duminica, între orele 16.00-18.00.

ANUNŢ LICITAŢIE
SC ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI
PUBLIC SA
organizează la data de 28.03.2017, ora 12.00,
la sediul social din mun. Oradea, P-ţa Emanuil
Gojdu, nr. 21, jud. Bihor, o procedură de licitaţie publică – cu strigare în vederea închirierii de spaţii comerciale şi module în Ştrandul
Ioşia Nord.
Datele privind identiﬁcarea spaţiilor, suprafeţele şi caracteristicile acestora, condiţiile şi
instrucţiunile de organizare şi desfăşurare a
procedurii se pot obţine de la sediul organizatorului licitaţiei.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 65 lei/
mp, TVA inclusă.
Termenul limită de depunere a documentaţiei de caliﬁcare este 28.03.2017, ora 12.00.

