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Sistemul geotermal de
încălzire în Oradea

Războiul nervilor din Consiliul Judeţean

Aprobat din a treia încercare Proiectul a ajuns
urmare din pagina 1
...a voturilor acordate prin
vot secret în timpul şedinţelor, comisie formată din cinci
membri.
Până acum, această sarcină
revenea comisiei de validare
a mandatelor, înﬁinţată în şedinţa de constituire a CJ Bihor, formată din trei membri.
Însă, în şedinţa ordinară de
marţi, consilierii PSD, UDMR
şi ALDE au aprobat proiectul
prin care comisia de validare
rămânea fără această atribuţie.
Noua comisie ar ﬁ trebuit să ﬁe
formată din doi consilieri PSD,
doi consilieri PNL şi un consilier UDMR, însă liberalii au
refuzat să facă nominalizări,
susţinând că nu se justiﬁcă înﬁinţarea unei astfel de comisii.
„Nu vedem rostul acestei comisii pe care vreţi să o înﬁinţaţi azi. Avem deja o comisie
de validare care a funcţionat
foarte bine şi cu numărarea
voturilor. Niciodată nu s-a mai
înﬁinţat o comisie paralelă de
numărare”, a menţionat liderul
liberalilor, Ionel Avrigeanu. El
a adăugat că din această acţiune înţelege că reprezentanţii
puterii vor să pună în aplicare, doar parţial, sentinţa dată
de Tribunalul Bihor în proce-

la ﬁnal

Joi a avut loc conferința ﬁnală a proiectului „Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire în Oradea”.
Proiectul a vizat realizarea unui studiu de
prefezabilitate cu privire la posibilităţile de
creştere a utilizării durabile a resurselor de
apă geotermală şi includerea energiei geotermale în sistemul de termoﬁcare a Municipiului Oradea.

Contractul de comodat pentru Serviciul de paşapoarte şi permise a fost prelungit cu un an
sul intentat de PNL, instanţa
constatând că, în şedinţa de
constituire a CJ Bihor, după
plecarea din sală a unuia dintre membrii comisiei de validare, liberalul Dacian Foncea,
deciziile comisiei nu au mai
fost valabile. „Ce articol din ce
lege spune că nu poate număra
voturi comisia de validare?”, a

Comisarul şef Ioan Ilea s-a pensionat

Un nou director
la Penitenciar
Începând cu data de 1
mai, la cârma Penitenciarului Oradea a fost numit Paul
Marius Hliban, cel care a
condus în ultimii ani instituţia de detenţie, comisarul şef
Ioan Ilea, ieşind la pensie.
Paul Marius Hliban vine din
Botoşani şi va asigura interimar funcţia de director,
până când pe acest post va ﬁ
organizat un concurs.
Potrivit unui comunicat de
presă transmis, vineri, de Penitenciarul Oradea, începând
cu data de 1 mai, prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr.
1325/C, directorului Penitenciarului Oradea, comisar şef
de penitenciare Ioan Ilea, îi
încetează raporturile de serviciu prin pensionare. Cu o
activitate de 26 de ani în sistemul penitenciar, Ioan Ilea a
ocupat funcţii de conducere
ﬁind director adjunct siguranţa deţinerii şi regim penitenciar în intervalul 1999-2006,
iar din 2006 până în prezent
a îndeplinit funcţia de director al Penitenciarului Oradea,
exceptând perioada 2010-2012
când a fost numit director general adjunct al Administraţi-

ei Naţionale a Penitenciarelor.
„Cu aceeaşi dată, potrivit Ordinului Ministrului Justiţiei
nr. 1326/C, interimatul va ﬁ
asigurat de către comisar şef
de penitenciare Paul Marius
Hliban, care îşi propune continuarea demersurilor pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de
detenţie şi de muncă pentru
a ﬁ în concordanţă cu noile cerinţe impuse de CEDO
României, precum şi pentru
respectarea drepturilor fundamentale ale individului, dar
şi a activităţilor educaţionale,
psihosociale, de instruire şcolară şi formare profesională
care să faciliteze incluziunea
socio-profesională a persoanelor condamnate la o pedeapsă
privativă de libertate”, se arată în comunicatul transmis de
unitatea de detenţie. Predarea
„ştafetei” a avut loc vineri, în
prezenţa directorului general
adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Dan
Halchin. Paul Marius Hliban
va conduce Penitenciarul Oradea interimar, pe o perioadă
de şase luni, pentru ocuparea
postului de director urmând
să ﬁe organizat un concurs.
 A. UNGUR

întrebat Avrigeanu. „Conform
legii, comisia de validare doar
validează mandatele. Noi înﬁinţăm acum o altă comisie care
să numere voturile, cu cinci
membri”, a răspuns vicepreşedintele Ioan Mang, adăugând
că în lege nu se spune că această comisie de validare nu poate
număra voturile secrete, dar

nu se spune nici că trebuie să le
numere. Până la urmă, comisia
a fost înﬁinţată cu votul consilierilor PSD, UDMR şi ALDE,
având doar trei membri din
cinci, preşedintele CJ Bihor,
Pasztor Sandor, menţionând că
celelalte două locuri sunt rezervate pentru PNL. 

Au fost prezentate noile hărţi de zgomot ale Oradiei

Poluare fonică doar
pe Borşului!?
Administraţiile publice locale au obligaţia de a elabora
şi revizui hărţile de zgomot
ale oraşului la ﬁecare cinci
ani. În acest sens, la Primăria Oradea, a fost organizată
marţi, 25 aprilie, o dezbatere
publică pe tema poluării fonice din oraş, prilej cu care
au fost prezentate şi rezultatele privind refacerea şi revizuirea hărţii de zgomot a
municipiului Oradea.
Din păcate, însă, aşa cum se
întâmplă în cazul majorităţii
dezbaterilor publice, orădenii
nu manifestă interes faţă de
problemele aﬂate în discuţie,
preferând să obiecteze doar
după aprobarea măsurilor propuse de municipalitate. Aşa s-a
întâmplat şi marţi, doar cinci
cetăţeni ﬁind prezenţi, dintre
care patru ﬁind membrii unui
partid politic. La început, au
fost prezentate câteva date din
studiul efectuat de Enviro Consult, reprezentantul acesteia
reiterând ideea că traﬁcul auto
este principala sursă de zgomot
din oraş. Cât despre activitatea
industrială, concluzia studiului
a fost că aceasta nu depăşeşte
limitele de zgomot admise.
Prezent la întâlnire, avocatul
Cristian Rusu, membru USR
Bihor, a reclamat că nu s-au făcut măsurători în toate zonele
în care „există industrie”, pe
harta de zgomot regăsindu-se
ca zonă industrială doar Calea
Borşului. „Plastor ce este? Nu

este o fabrică, nu reprezintă industria?”, i-a întrebat avocatul
pe reprezentanţii Primăriei, ai
APM Bihor şi ai ﬁrmei care a
realizat studiul. Explicaţia a
fost că harta nu poate cuprinde
toate ﬁrmele din oraş, dar „societăţile comerciale care au nevoie de autorizaţie de mediu îşi
fac măsurători de zgomot, pe
care le declară apoi la APM Bihor”. La rândul său, avocatul a
declarat că ﬁrmele nu au niciun
interes „să se monitorizeze corect”, conform acestuia, legea
obligând primăria să facă măsurătorile. În replică, reprezentantul ﬁrmei care a întocmit
hărţile de zgomot a declarat că
s-au făcut măsurători şi în zona
UAMT, cel mai apropiat punct
de zona rezidenţială, neﬁind
înregistrate depăşiri ale limitelor de zgomote. Totuşi, acesta
le-a transmis celor nemulţumiţi de măsurătorile făcute să
depună o listă cu locuri despre
care au cunoştinţă că există poluare fonică şi vor ﬁ efectuate
şi acolo măsurători. Conform
noii hărţi de zgomot industrial, doar parcul industrial de pe
Calea Borşului produce un nivel de zgomot mai mare, care
ar putea ﬁ deranjant pentru
cei care locuiesc în apropiere.
Hărţile prezentate marţi dupăamiază urmează să ﬁe supuse
spre aprobare Agenţiei pentru
Protecţia Mediului, după care
vor intra în dezbaterea Consiliului Local.
 L. BUZ

La conferința de închidere, alături de
reprezentanții Primăriei Oradea și ai partenerilor de proiect din partea statelor donatoare, Autoritatea Naţională pentru Energie din Islanda,
a fost prezentă și Georgeta Ionescu din partea
Administrației Fondului pentru Mediu, care
este operatorul de Program pentru Programul
RO06 Energie Regenerabilă. Obiectivul acestui
program este de a crește utilizarea energiei din
surse regenerabile prin utilizarea potențialului
hidro și geotermal. Pentru componenta geotermală a acestui program de ﬁnanţare sunt
eligibile unitățile administrativ-teritoriale și
operatorii economici privați sau de stat.
Marius Moş, director DMPFI Primăria Oradea, a menționat că municipiul Oradea a putut
beneﬁcia de acest proiect datorită implicării
unor parteneri foarte importanți, precum Autoritatea Naţională pentru Energie din Islanda
și Administrația Fondului pentru Mediu, iar
pentru utilizarea cât mai eﬁcientă și durabilă a
acestor resurse, municipiul va încerca să obțină
și alte fonduri pentru continuarea cu succes a
acestor proiecte.
Responsabilul de proiect Daniel Țigan a
prezentat pe scurt proiectul ﬁnalizat. „Bugetul
alocat proiectului a fost de 353.000 euro și a
fost ﬁnanțat prin programul RO06 Energie
Regenerabilă (Rondine), derulat prin Granturile SEE 2009-2014. Finanțarea s-a asigurat
în procent de 85% de către statele donatoare:
Islanda, Liechtenstein și Norvegia (Granturile
SEE 2009-2014) și 15% de la bugetul de stat
al României (Fondul pentru Mediu). În cadrul
proiectului s-a propus realizarea unui studiu de
zăcământ geotermal, ﬁind urmărite: reevaluarea și actualizarea potențialului de utilizare
a resurselor geotermale ale Municipiului
Oradea; creșterea gradului de conștientizare
a autorităților locale, precum și a publicului, a
potențialului și a beneﬁciilor utilizării resurselor geotermale durabile în Municipiul Oradea;
evaluarea potențialului de creștere a gradului
de utilizare a resurselor geotermale în Oradea.
„Oradea a fost pentru noi unul dintre partenerii
cei mai serioși. Apreciem efortul administrației
locale, în realizarea acestui proiect și dorim
ca ﬁecare oraș din România să aibă o utilizare
durabilă și sustenabilă a energiei geotermale”,
a declarat Georgeta Ionescu, reprezentanta
Administrației Fondului pentru Mediu.
 R.C.

1 Mai

Programul OTL

OTL a anunţat că luni, 1 Mai, mijloacele
de transport vor circula conform graﬁcelor
de duminică şi sărbători legale, cu excepţia
autobuzelor planiﬁcate pe traseul transfrontalier Oradea – Biharkeresztes, care vor
circula conform graﬁcelor de zile lucrătoare
(3 curse/zi). Punctele de vânzare ale titlurilor
de călătorie vor ﬁ deschise conform orarului
pentru duminică şi sărbători legale. OTL a mai
precizat că, având în vedere că în 2 mai elevii
se întorc la şcoaşă, începând de marţi, mijloacele de transport în comun vor circula conform
graﬁcelor de zile lucrătoare. 

