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Soluţii pentru ambuteiajele dintre Oradea, Sântandrei şi Oşorhei

Noi drumuri de legătură
urmare din pagina 1
...perioada 2016-2020, unul
dintre puncte se referă la realizarea drumurilor de legătură
Oradea – Sântandrei și Oradea – Oșorhei. Azi (n.r. – luni)
semnăm acordul de asociere
între Primăria Oradea și primăriile celor două comune,
obiectul acestei asocieri ﬁind
proiectarea și modernizarea
celor două drumuri. Prin aceste proiecte urmărim ﬂuidizarea traﬁcului prin descongestionarea drumului județean
797”, a spus viceprimarul
Florin Birta. Pentru drumul
de legătură Oradea – Oșorhei,
ieri a fost semnat contractul
pentru studiul de fezabilitate,
urmând organizarea licitației
pentru proiectare și execuție.
În ceea ce privește drumul de
legătură Oradea – Sântandrei,
ieri a fost lansată procedura
de achiziție a studiului de fezabilitate, urmând semnarea
contractului, iar apoi demararea procedurii de licitație.
Proiectarea și execuția celor două drumuri de legătură
metropolitane este delegată
Zonei Metropolitane Oradea
(ZMO).

Fiecare primărie,
cu partea sa

Noul drum spre Oşorhei
va avea 3,6 km, dintre care

1,9 km pe teritoriul municipiului Oradea, iar 1,7 km pe
teritoriul comunei Oșorhei.
„Drumul de Podgoria există
şi e asfaltat până în dreptul
bazinelor Companiei de Apă
Oradea la intrarea în cartier.
Noul drum ar urma să înceapă
acolo şi s-ar conecta la drumul asfaltat din Fughiu. De
asemenea, drumul ar face legătura între Ineu şi Botean şi
ar descongestiona traﬁcul pe
DN1”, a declarat primarul de
Oşorhei, Ioan Pop. Noua arteră de legătură va avea câte
o bandă pe sens şi va ﬁ construită pe amplasamentul unui
drum peste câmpuri.
Cât priveşte drumul spre
Sântandrei, acesta va avea 2,8
kilometri, din care 1,8 kilometri pe teritoriul Oradiei, drum
care va ﬁ prevăzut şi cu pistă
pentru biciclete sau trotuar.
„Singura legătură cu DJ 797
este o arteră care se aﬂă într-o
stare destul de proastă, motiv
pentru care 16.000 de locuitori
sunt nevoiţi să suporte zilnic
cozi de 2,3 kilometri pentru a
ajunge în Oradea. Noul drum
va porni din giraţia de pe Cazaban, va trece peste fostele
terenuri IAS, va traversa şanţul antitanc şi va ieşi în strada
Râturi, din Sântandrei, unde
se va intersecta cu un drum
gata asfaltat”, a precizat pri-

marul comunei Sântandrei,
Ioan Mărcuş. Realizarea noilor artere va implica exproprieri de terenuri, în special
pe teritoriul Oradiei, costurile urmând a ﬁ suportate de
municipalitate. Cât priveşte
ﬁ nanţarea noilor investiţii, ﬁecare unitate administrativ te-

ritorială va suporta partea care
îi revine, în momentul de faţă
neﬁind cunoscută suma necesară. „Putem doar să facem un
calcul estimativ, având în vedere că un kilometru de asfalt
costă 350.000 – 400.000 de
euro”, a declarat viceprimarul
Florin Birta. 

Ce poți face dacă ți-a fost afectată locuința

Condiţia, să ai asigurare!
Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID
România) le reamintește
celor afectați de furtunile
din vestul țării că printre
cele trei riscuri acoperite
de PAD - polița de asigurare împotriva dezastrelor
- se regăsește și riscul de
inundații.

„Asigurarea obligatorie a
locuinței (PAD) acoperă pagubele produse locuințelor în
urma pătrunderii şi inﬁltrării
apei, în cazul acoperirii pe
scurtă durată a terenului cu
un strat de apă, ca urmare a
acumulării apelor provenite
din precipitaţii atmosferice
abundente. PAID România
este pregătită să gestioneze
dosarele de daună ce vor ﬁ
deschise de către proprietari,
asigurați obligatoriu împotriva dezastrelor naturale, care
se aﬂă în această situație”, se
arată într-un comunicat transmis ieri de PAID.
„După cum ne-a demonstrat
și furtuna de duminică, fenomenele naturale extreme pot
să apară oricând și oriunde,

iar intensitatea lor este uneori
greu de estimat. În ultima perioadă, am auzit de numeroase dezastre în întreaga lume,
a căror amploare nici cele
mai riguroase programe de
modelare nu au putut-o anticipa. Iată că acum asistăm și
în România la fenomene atmosferice cu urmări fără precedent. Este, din păcate, una
dintre cele mai mari dovezi că
locuințele din România au nevoie de protecție prin asigurare”, precizează Nicoleta Radu,
directorul general al PAID
România.
Așadar, menționează PAID,
„dacă ați încheiat o asigurare PAD și ați fost afectați de
inundații de tipul celor descrise mai sus, pentru deschiderea
dosarului de daună şi efectuarea constatării daunelor,
adresați-vă asiguratorului la
care ați încheiat polița de asigurare obligatorie împotriva
dezastrelor naturale”.
Conform datelor transmise de IGSU (Inspectoratul
General pentru Situații de
Urgență), furtuna din nordvestul țarii a lăsat în urmă

Foto: Facebook
un bilanț tragic: 212 localități
afectate din 15 județe - Alba,
Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud,
Brașov, Cluj, Caraș-Severin,
Hunedoara, Harghita, Iași,
Maramureș, Mureș, Suceava,
Sălaj și Timiș; 145 de victime, dintre care 8 persoane
au decedat (Arad - 1, Bistrița
Năsăud - 2, Timișoara - 5), iar
137 de persoane au fost rănite
(Alba - 6, Arad - 15, Bihor 35, Bistrita-Năsăud - 15, Cluj 5, Hunedoara - 1, Maramureș
- 10, Sălaj - 1, Timiș - 49).
PAID este o societate de asigurare-reasigurare, cu capital

privat, formată prin asocierea
societăților de asigurare pentru încheierea de asigurări
obligatorii de locuință, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 260/2008. PAID s-a constituit ca societate de asigurare
în luna noiembrie 2009, prin
efortul comun a 12 societăți
de asigurare, acționari PAID.
Conform prevederilor legii,
PAID administrează sistemul de asigurare obligatorie a
locuințelor, care acoperă trei
riscuri de bază speciﬁce României: cutremur, inundații,
alunecări de teren. 

Întreruperi în furnizarea
apei calde în Oradea

Trei săptămâni cu pauze
Furnizarea apei calde se realizează cu
întreruperi în aproape întreg oraşul, însă
pe perioade diferite de timp. Cartierul
Rogerius va ﬁ cel mai puţin afectat. În unele
cazuri, reluarea furnizării apei calde se va
face abia după trei săptămâni, din 7 octombrie, dată la care se va ﬁnaliza întregirea
sistemului de termoﬁcare.

„Pentru continuarea lucrărilor de înlocuire
și modernizare a rețelei de transport a energiei
termice, în cadrul proiectului «Reabilitarea
sistemului de termoﬁcare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028
în scopul conformării la legislaţia de mediu şi
a creşterii eﬁcienţei energetice – etapa a II-a,
20,2 km rețea de transport», începând de luni,
18 septembrie 2017, se întrerupe furnizarea
apei calde în mai multe zone ale orașului”, se
arată într-un comunicat al Termoﬁcare Oradea. Programul întreruperilor este următorul:
„În perioada 18 sep. ora 08.00 - 20 sep. ora
23.00 întreruperea va ﬁ pentru utilizatorii cu
punctele termice proprii situați pe străzile
Aviatorilor și Buzăului și pentru cei alimentati
din punctul termic 910 (utilizatorii situați în
perimetrul format de străzile Calea Aradului - O. Goga - Padișului). În perioada 18 sep.
ora 08.00 - 22 sep. ora 23.00 întreruperea va ﬁ
la punctelele termice 809, 820, 825, 826, 831,
849, 855, 862, 868, 871, 872 și 875 și la punctele termice proprii, respectiv la utilizatorii
situați în perimetrul următor: Gen. T. Moșoiu
(capătul dinspre Parcul 1 Decembrie) - Parcul
1 Decembrie (între str. M. Viteazu și Crinului)
- Cantemir (de la str. Arieșului) - Nufărului
(partea dreaptă spre ieșirea din oraș) - Gr. Moisil - Gen. N. Șova - Alex. Hașaș - Jules Verne
- Romer Floris - Leonardo da Vinci - Alex. cel
Bun - Apateului - Nojoridului - Aleea Salca Făgărașului - Armatei Române - Avram Iancu
- Col. Buzoianu - M. Kogălniceanu - Mihai
Viteazu. În afara acestui perimetru mai sunt
afectați utilizatorii din zona Complexului Comercial Cantemir, Complexul Comercial Lotus
și cei din zona străzilor Meiului - Zorelelor. În
perioada 18 sep. ora 08.00 - 30 sep. întreruperea va ﬁ pentru zona punctului termic 850
(situat în incinta OTL), respectiv la utilizatorii
situați pe str. Atelierelor. În intervalul 18 sep.
ora 08.00 - 7 oct. întreruperea va ﬁ la utilizatorii cu PT proprii situați pe str. Arieșului nr.12,
Alex. Vlahuță nr.70, Anatole France nr. 12, 15
și la societatea Aura SA. Datorită multiplelor
secționări ale rețelei de transport necesare
pentru realizarea lucrărilor din cadrul proiectului este posibil ca pe căile de alimentare
rămase, debitul de agent termic primar să nu
ﬁe suﬁcient pentru zona Nufărul II. În această
situație, întreruperea furnizării apei calde de la
punctele termice 849, 850, 871 și 875, respectiv a agentului termic primar la utilizatorii cu
puncte termice proprii, va dura până în data
de 7 octombrie, dată la care se va ﬁnaliza, în
cea mai mare parte, întregirea magistralelor
de termoﬁcare. Sunt afectați utilizatorii situați
pe străzile Atelierelor, Aleea Salca, Meiului,
Zorelelor, Nojoridului, Apateului, Alex. cel
Bun, Romer Floris, Leonardo da Vinci - parțial
(până la str. Liszt Ferenc), Jules Verne, Liszt
Ferenc, Ep. N. Popovici, Ciheiului - parțial și
Nufărului -parțial (între străzile Aleea Salca
și Liszt Ferenc). Cerem scuze consumatorilor
noștri pentru disconfortul creat”, se arată în
comunicatul transmis redacției.
 R.C.

Sirenele, mijloace
primitive

urmare din pagina 1
...la viteze de 55-60 kilometri pe oră, pe alocuri cu intensiﬁcări la 70 de kilometri pe oră.
După vreo 20 de minute s-a comunicat (...) că e
cod portocaliu, însă nu există acel sistem de a a
transmite alerta la cetățean”, a declarat Nicolae
Robu. 

