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Regulamentul de furnizare a energiei termice în Oradea

O dezbatere „subţire”
Municipalitatea orădeană a organizat marţi dupăamiază o dezbatere publică
cu privire la regulamentul de
termoﬁcare, care nu a stârnit
interes în rândul orădenilor.
Cei 12 participanţi au fost
mai interesaţi de schimbările intervenite în documentul
privind zonele unitare de încălzire, care a fost dezbătut
în luna decembrie.

Marţi după-amiază, în Sala
Mare a Primăriei Oradea, a
avut loc dezbaterea publică
privind modiﬁcarea Regulamentului serviciului de alimentare cu energie termică în
municipiul Oradea, moderată
de viceprimarul Florin Birta.
Niciunul dintre orădenii prezenţi nu a fost interesat de textul regulamentului, ei având
nelămuriri cu privire la noua
conﬁgurare a zonei unitare în
care este permis un singur furnizor de energie termică – Termoﬁcare Oradea. La dezbatere
a fost prezentă avocata unuia
dintre locuitorii de pe strada
Beiuşului, care a menţionat
că acesta a câştigat în primă
instanţă permisiunea de a se
racorda la reţeaua de gaz care
trece prin faţa casei sale, deşi
Primăria nu îşi dăduse acordul.
„Am avut dezbatere pe zonele unitare de încălzire la sfârşitul anului trecut, în care s-a
prezentat studiul de fezabilitate făcut de cei de la Termoﬁcare. S-a stabilit că acolo unde
conducta de gaz trece prin faţa
casei, proprietarul se va putea branşa la reţeaua de gaz.
Străzile unde există conductă
de gaz au fost scoase din zona
unitară de încălzire”, a menţionat viceprimarul Florin Birta.
El a mai precizat că, practic,
în zonele unitare de încălzire
au mai fost păstrate doar blocurile, instituţiile publice şi
zona centrală. Consilierul local UDMR Kis Gabor a vrut
să ştie dacă în cazul demolării

Puţini orădeni se prezintă la dezbaterile publice privind gospodărirea oraşului
unei clădiri din zona unitară,
noua construcţie va ﬁ obligatoriu racordată la Termoﬁcare.
Acestuia i s-a răspuns că în
zona unitară nu poate exista
alt furnizor de energie termică
decât Termoﬁcare. Alţi orădeni, care locuiesc la case şi
sunt racordaţi la Termoﬁcare,
au dorit să ştie dacă vor putea
să se racordeze la reţeaua de
gaz. Viceprimarul le-a răspuns
că cel mai probabil în luna
februarie vor ﬁ aprobate atât
studiul de fezabilitate privind
zonele unitare, cât şi regulamentul de termoﬁcare, iar din
luna martie toţi cei care nu locuiesc în zonele unitare vor putea să se branşeze la ce doresc.
Pe de altă parte, au fost şi câţiva orădeni care au vrut să ştie
dacă cei care au fost scoşi din
zonele unitare vor ﬁ debranşaţi
de la Termoﬁcare. Birta le-a
dat asigurâri că nu vor rămâne fără căldură. „Veţi rămâne
branşaţi la Termoﬁcare dacă
doriţi. Dacă, în timp, Termoﬁcare consideră că punctele termice de care aparţineţi nu mai
sunt rentabile şi vor decide să
le închidă, se vor găsi alte solu-

ţii de încălzire pentru aceştia,
dar până atunci oamenii care
doresc să rămână branşaţi la
CET vor rămâne fără probleme”, a aﬁrmat Florin Birta.
Un alt cetăţean, care locuieşte
pe strada Independenţei, a reclamat faptul că, atunci când
afară e frig, în casă sunt temperaturi de 18 grade. În plus,
în bloc, doi dintre proprietari
au decis să se debranşeze de
la Termoﬁcare fără să anunţe. În acest caz, acestuia i s-a
recomandat să facă demersuri
direct la societatea de termoﬁcare. El a mai întrebat dacă,
pentru soluţionarea problemei
temperaturilor scăzute în calorifer nu poate ﬁ instalat un
modul termic pentru întregul
bloc şi, din nou, a fost îndreptat spre Termoﬁcare, pentru a-i
face un studiu de prefezabilitate să vadă cât i-ar costa pe locatari. Preşedintele Asociaţiei
Averescu 1 a ridicat problema
blocurilor pe care le administrează, amintindu-i viceprimarului că i s-a promis că va
ﬁ instalat un modul termic, în
prezent locuinţele încălzinduse cu lemne. „În acest an veţi

ﬁ branşaţi la Termoﬁcare. Este
anormal să vă încălziţi cu lemne la etajul 4”, a promis Birta.
De asemenea, la dezbatere
a fost prezent şi proprietarul
unui apartament în unul din
blocurile Ared din Decebal,
nemulţumit că în locuinţele
din noul lot de blocuri nu au
încălzire. „Ared a primit autorizaţie de construcţie pe baza
unui PUZ şi a obligaţiei că blocurile vor ﬁ racordate la Termoﬁcare. Cei de la Ared nu au
luat în considerare PUZ-ul şi
au pus centrale pe gaz în ﬁecare apartament. Cei de la Ared
solicită branşarea la gaz, însă
noi nu putem da acest aviz pentru că trebuie să se branşeze la
Termoﬁcare”, a menţionat viceprimarul, precizând că pentru a putea ﬁ branşate la reţeaua centralizată de termoﬁcare
vor trebui făcute modiﬁcări la
apartamente. Când i s-a replicat că primele două blocuri au
primit aviz pentru racordare la
gaz, Birta a precizat că pentru
acestea în autorizaţia de constuire nu se impunea branşarea
la Termoﬁcare.
 Ioana MATEAŞ

Odată cu încheierea vacanței școlare,

Transportul public, după program normal
Tramvaiele și autobuzele din Oradea circulă, încă,
conform graﬁcelor de zile
lucrătoare cu vacanţă. După
vacanța de iarnă, copiii se
vor întoarce la școală luni,
15 ianuarie 2018, însă nu vor
sta prea mult, pentru că în
perioada 3-11 februarie, urmează vacanța intersemestrială...
„În perioada 27 decembrie
2017 - 12 ianuarie 2018, cu excepţia perioadei 1- 2 ianuarie
2018, mijloacele de transport
în comun vor circula conform
graﬁcelor de zile lucrătoare

cu vacanţă”, se anunță, la un
moment dat, pe site-ul OTL,
la programul pentru perioada
sărbătorilor de iarnă.
Majoritatea călătorilor din
Oradea nu înțeleg de ce societatea locală de transport în
comun trebuie să-și adapteze programul după vacanța
elevilor, în condițiile în care
studenții s-au întors la cursuri
începând de luni, 8 ianuarie?
Și pensionarii au fost revoltați
când au văzut luna trecută noile graﬁce de circulaţie aﬁşate
în staţii. „Iar au schimbat programul? Ce treabă avem noi cu
elevii? De ce trebuie adaptat

programul după vacanța lor?”,
s-a întrebat, revoltat, un vârstnic, care aștepta, zilele trecute,
autobuzul spre Cimitirul Municipal.
Programul OTL conform
graﬁcelor de zile lucrătoare cu
vacanţă i-a nemulțumit și pe
unii șoferi de autobuz de pe
linia 14, unde, călătorii sunt,
în mare parte, vârstnici, dar și
studenți care merg la Universitate. „Ar trebui să ﬁe mai multe autobuze, care să circule la
interval de 12 minute, pentru
că omul așteaptă 15 minute să
vină autobuzul, iar când vede
că este plin, îl așteaptă pe ur-

mătorul, care este la fel”, s-a
plâns, miercuri dimineață, un
șofer.
Și tramvaiele au circulat în
perioada 27 decembrie 2017
– 12 ianuarie 2018, conform
graﬁcelor de zile lucrătoare cu
vacanţă. Potrivit unui anunț
postat pe site-ul societății, numărul de mijloace de transport
puse în funcţiune pe timpul zilei variază în funcţie de numărul de călători, ore de vârf ﬁind
considerate între 5.00 – 8.30 şi
13.00 – 17.00.
 L. IONAȘ

Agenda politică

Cer oﬁcial o nouă
dezbatere

La aproximativ două luni de la dezbaterea organizată la Prefectura Bihor pe tema
prelungirii autorizaţiei de funcţionare cu
încă zece ani pentru Nutripork, USR Bihor
cere organizarea unei noi dezbateri. Demersul este motivat prin caracterul ambiguu şi
nesatisfăcător al răspunsurilor oferite de
Nutripork la acuzaţiile venite din partea
orădenilor afectaţi.
Printr-un comunicat de presă transmis
miercuri, USR Bihor anunţă că a solicitat o
nouă dezbatere publică pe tema prelungirii
autorizaţiei de mediu pentru Nutripork. „În
data de 28.11.2017, la dezbaterea organizată de
către APM Bihor în vederea autorizării fermei
de porci din loc. Oradea, str. Corneliu Baba, nr.
36, jud. Bihor, a SC Nutripork SRL, USR Bihor
a solicitat, prin reprezentanții ei, organizarea
unei noi dezbateri. Am considerat atunci că
această nouă dezbatere este necesară pentru
lămurirea tuturor aspectelor ce țin de această
autorizare, inclusiv discutarea punctului de
vedere a SC Nutripork SRL, punct de vedere ce
avea să ﬁe emis, în urma întrebărilor puse de
către participanții la dezbatere”, se precizează
în comunicat. Prin urmare, USR Bihor a trimis
deja solicitarea pentru organizarea unei noi
dezbateri în cursul zilei de marţi, 9 ianuarie,
motivând că „răspunsurile oferite de către SC
Nutripork SRL sunt în cel mai bun caz ambigue, iar o nouă dezbatere este astfel absolut
necesară pentru lămurirea tuturor aspectelor”.

Mai multă siguranţă
în zona centrală
Într-o dezbatere publică ce a avut loc în
23 noiembrie 2017, la Primăria municipiului
Oradea, USR Bihor a solicitat introducerea
unor patrule permanente de poliţie locală în
zona centrală a oraşului, considerând acest
lucru necesar pentru mai mult siguranţă.

„Solicitarea adresată domnului primar Ilie
Bolojan se referea la introducerea unor patrule
permanente de poliție locală în zona centrală a
orașului, devenită și zonă centrală a distracției
din Oradea. Răspunsul a fost, în linii mari, că
nu e treaba Primăriei și să adresăm această
solicitare către IJP, deși din art. 1. al Legii
Poliției Locale (L155/2010) știm următoarele: „(1) Poliția locală se înﬁințează în scopul
exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei,
a proprietății private și publice, prevenirea și
descoperirea infracțiunilor în următoarele domenii: a) ordinea și liniștea publică, precum și
paza bunurilor…”, se precizează într-un comunicat de presă transmis, luni, de USR Oradea.
Ultimele evenimente petrecute recent în
Pasajul Vulturul Negru i-au determinat pe
reprezentanţii USR Bihor să revină asupra
solicitării depuse la Primăria Oradea. „În zona
considerată centrul distracției sunt necesare
patrule permanente de poliție locală, pentru a descuraja orice fel de violențe sau acte
de vandalism, ca să nu mai vorbim că s-ar
combate și cerșetoria care înﬂorește în această
zonă, toate acestea putând afecta și imaginea
turistică a orașului. Din nou - pentru a câta
oară? - suntem în situația în care deși puteam
preveni, suntem nevoiți să tratăm. Patrulele
permanente - o soluție posibilă și chiar necesară!”, se precizează în comunicat. Pe această
cale, conducerea USR Bihor reiterează solicitarea adresată Primăriei municipiului Oradea,
în data de 23 noiembrie 2017, prin care au cerut
ca în zona centrală să existe măcar o patrulă
permanentă de poliție locală, pentru a asigura
integritatea cetățenilor și turiștilor ce vin să se
destindă aici.
„Un echipaj permanent al poliţiei locale, o
structură care nu aparţine de MAI și este percepută mai prietenoasă, ar descuraja cerșetoria
și huliganismul”, consideră Marius Selegean,
secretar general USR Bihor.
 L.B.

