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Protocolul cu Nutripork, în şedinţa CLO de joi

Parc industrial în locul fermei
În şedinţa Consiliului Local de joi, 28 iunie, va ﬁ supus
aprobării protocolul agreat
de municipalitate cu ﬁrma
Nutripork. Termenii diferă
puţin faţă de acordul de principiu anunţat de primarul
Ilie Bolojan la sfârşitul lunii
mai, însă condiţia prin care
activitatea fermei trebuie să
se încheie până cel târziu în
2020 a rămas.
Primarul Ilie Bolojan a
anunţat marţi, într-o conferinţă de presă, că s-a deﬁnitivat
înţelegerea cu ﬁrma Nutripork,
astfel încât protocolul va ﬁ supus aprobării Consiliului Local Oradea în şedinţa de joi,
28 iunie. Spre deosebire de
acordul de principiu prezentat
acum o lună de edilul orădean
a fost majorată suprafaţa de
teren care va reveni ﬁrmei şi
scade terenul ce va ﬁ preluat de
municipalitate. Mai exact, Nutripork rămâne cu terenul ocupat efectiv de ferma de porci,
la care se adaugă un lac, situat
spre Sântandrei, la care municipalitatea oricum nu are acces.
Astfel, în loc de 10 hectare, în
proprietatea ﬁrmei vor ajunge
11,4 ha de teren. Mai exact,
ﬁrma va cumpăra acest teren
la un preţ de 8 euro + TVA pe
metru pătrat, plata urmând să
se facă în rate semestriale în
următorii patru ani. Diferența
de 6,5 hectare de teren va ﬁ

Activitatea fermei din Oradea va înceta în 2020
preluată de către municipiul problema posibilei poluări și,
Oradea imediat după semnarea de asemenea, putem dezvolta
contractului. Aici, Agenția de pe respectivul amplasament
Dezvoltare Locală va dezvolta un parc industrial, ﬁrma având
un nou parc industrial, Par- și ea intenția de a dezvolta o
cul Industrial IV, și va începe altă activitate economică de
demersurile pentru obținerea tip parc industrial, ﬁe în coavizelor și documentațiilor ne- laborare cu Primăria Oradea,
cesare obținerii statutului de ﬁe separat, având libertatea să
parc.
decidă în ce formă va opera vi„Activitatea de creștere a itorul amplasament”, a declarat
porcilor va înceta cel târziu la primarul Oradiei. Tot el a presfârșitul anului 2020, urmând cizat că la colțul proprietății
să ﬁe relocată pe un alt ampla- orașului trece drumul de lesament până atunci. În felul gătură
Oradea-Sîntandrei,
acesta, pe de o parte se elimină ceea ce va presupune că, de

la sfârșitul acestui an, municipalitatea va putea vinde sau
concesiona parcele de teren de
pe acel amplasament, accesul
auto ﬁind asigurat. Pe de altă
parte, începând de anul viitor,
prin programele cu ﬁnanțare
europeană de care beneﬁciază
Compania de Apă, municipalitatea va extinde rețelele de apă
și canalizare în viitorul parc
industrial, astfel încât întregul
amplasament să poată ﬁ dezvoltat economic.
 Ioana MATEAŞ

Noutăți de la Casa de Pensii Campanie de combatere a abuzului împotriva
în privinţa livrării pensiilor
persoanelor vârstnice

Calendarul plăţilor,
schimbat

urmare din pagina 1
...iar pensionarii avizați (cei care nu sunt
găsiți la domiciliu) își vor putea ridica drepturile bănești și documentul de plată de la
ghișeele poștale, în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.
„În cazul persoanelor ale căror drepturi se
achită prin cont curent sau cont de card calendarul de plată nu suferă nicio modiﬁcare. Astfel, plata se face începând din data de 14 sau
din prima zi lucrătoare care urmează datei de
14, dacă această zi este nelucrătoare”, explică Arpad Szarka, directorul executiv al Casei
Județene de Pensii Bihor.
Pentru pensionarii avizaţi la domiciliu, talonul roșu (cuponul de pensie) se poate ridica de la ghişeele poştale, în termen de două
zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii
respective. Talonul mov va ﬁ preluat de către
beneﬁciari între 1 - 15 ale lunii.
„În scopul evitării returnării taloanelor
la sediul instituției noastre, recomandăm să
acordați atenție sporită preluării acestora la
domiciliu”, precizează directorul executiv al
CJP Bihor. 

Dezbatere la Centrul
Social din Nufărul
Joi, 28 iunie, de la ora 11.00, la
Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice Nufărul, va
avea loc o dezbatere în cadrul Campaniei de combarere a abuzului împotriva persoanelor vârstnice.
Evenimentul este organizat de
Miorița Săteanu, în colaborare cu
Direcția de Asistență Socială Oradea
și Inspectoratul de Poliție al Județului
Bihor.
„Violenţa împotriva persoanelor
vârstnice cuprinde o serie de atitudini
necorespunzătoare care se manifestă
sub forme variate de abuz: de la cele
ﬁzice, la cele psihologice sau emoţionale, sexuale sau ﬁnanciare, survenite
ca urmare a neglijenţei intenţionate,
ocazionale sau permanente. Abuzul
faţă de vârstnici a fost considerat un subiect tabu, ﬁind subestimat şi ignorat de
societate, un număr mare de cazuri rămânând neînregistrate. Această reprezintă, însă, o problemă socială globală,
care afectează în ţara noastră sănătatea

şi drepturile persoanelor vârstnice, cu
consecinţe evidente, uneori foarte grave”, explică Miorița Săteanu, cetățean
de onoare al orașului Oradea și coordonator al proiectului.
Ziua mondială de conştientizare a
abuzului faţă de vârstnici este marcată,
anual, la data de 15 iunie. Instituită de
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin rezoluţia din 19 decembrie 2011, această zi reprezintă un
bun prilej de manifestare în mod deschis împotriva oricăror forme de abuz
sau de suferinţă provocate persoanelor
vârstnice.
 L.I.

Aproape 400 de bilete
de tratament

Locuri libere în stațiuni
Casei Județene de Pensii Bihor i-au fost
repartizate 372 bilete de tratament pentru
seria 10, începând cu data de 10 iulie 2018,
pentru mai multe stațiuni din țară.
Casa Județeană de Pensii Bihor a transmis
marți, 26 iunie, un comunicat de presă, în care
anunță că i-au fost repartizate 372 bilete de
tratament pentru seria 10, începând cu data
de 10 iulie 2018, pentru următoarele stațiuni:
Sovata, Herculane, Călimănești, Buziaș,
Covasna, Eforie Nord, Felix, Geoagiu, Govora,
Lacul Sărat, 1 Mai, Moneasa, Neptun, Ocna
Șugatag, Olănești, Saturn, Slănic Prahova,
Tinca, Tușnad, Vatra Dornei, Venus. Biletele se
pot ridica de la sediul instituției, zilnic, de luni
până joi, între orele 8.00-14.00, iar vineri, între
orele 8.00-13.00, până în data de 3 iulie 2018,
ora 14.00. Redistribuirea biletelor de tratament
neridicate se va face din data de 4 iulie 2018,
ora 8.00.
Biletele de tratament se eliberează personal
titularului sau unei alte persoane desemnate de
către titular prin procură autentiﬁcată din care
să rezulte că mandatarul este împuternicit să
ridice biletul de tratament balnear.
La eliberarea biletelor de tratament, beneﬁciarii vor prezenta cuponul pentru plata pensiei
aferent lunii iunie 2018 (copie și original)/
adeverință eliberată de către angajator cu
câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției,
precum și biletul de trimitere formular cu
regim special de la medicul de familie sau de
specialitate (copie și original).
 L.I.

Flash rutier

Lovită pe trecerea
de pietoni

Un bărbat de 52 de ani, din Urvind, în timp
ce conducea un autobuz luni, 25 iunie, la ora
07.10, nu a respectat semniﬁcația culorii roșii
a semaforului electric de la intersecția străzii
Mareșal Averescu cu strada Grădinarilor din
municipiul Oradea, nu a oprit și nu a acordat
prioritate de trecere, accidentând ușor o femeie
de 28 de ani, din Oradea, care s-a angajat în
traversarea carosabilului pe trecerea de pietoni, la culoarea verde a semaforului electric.
Polițiștii continuă cercetările.

Motociclist, pericol
public!

Sâmbătă, 23 iunie, în jurul orei 08.00, un
bărbat de 30 de ani, din Tileagd, a fost reținut
de polițiștii rutieri după ce a fost implicat
într-un accident rutier în timp ce conducea
fără permis un moped neînregistrat, cu număr
fals și a părăsit locul faptei fără încuviințarea
poliției. Polițiștii Biroului Drumuri Naționale
și Europene – Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au fost
sesizați de o femeie de 69 de ani, din Tileagd,
că la 22 iunie, în jurul orei 10.00, în timp ce
deplasa pe bicicletă, pe raza localității Tileagd,
a fost acroșată de un motociclu al cărui conducător a părăsit locul faptei fără încuviințarea
poliției. În urma cercetărilor efectuate, la
scurt timp de la primirea sesizării, polițiștii
au identiﬁcat persoana bănuită că ar ﬁ condus
motociclul implicat în accidentul rutier ca ﬁind
un bărbat de 30 de ani, din Tileagd. În urma
veriﬁcărilor efectuate, polițiștii au constatat că
bărbatul nu deține permis de conducere pentru
nicio categorie de vehicule, motociclul respectiv este neînregistrat și avea aplicată o plăcuţă
de înmatriculare falsă.
În cauză a fost întocmit dosar penal, iar în
urma continuării cercetărilor, polițiștii Serviciului Rutier l-au reținut pe bărbatul de 30 de
ani pentru 24 de ore. 

