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Proiectele comune CJ Bihor şi CJ Hajdu-Bihar au fost aprobate oﬁcial

S-a dat verde la ﬁnanţare
Proiectele strategice în
care judeţul Bihor este partener vor primi ﬁnanţare prin
Programul de Cooperare
Transfrontalieră RomâniaUngaria. Este vorba de proiectul pe Sănătate în valoare
de aproximativ 9,5 milioane
euro, din care 8,6 milioane
euro pentru investiţii în judeţul Bihor, respectiv de cele
două proiecte pe Cultură în
care Debreţin este lider de
proiect, dar care vor aduce
investiţii de aproximativ 4
milioane euro în Bihor.
Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Pasztor Sandor,
a anunţat ieri, într-o conferinţă
de presă, că proiectul strategic
pe Sănătate depus de judeţul
Bihor în cadrul programului
Interreg Ro-Hu va primi ﬁnanţarea de 9,47 milioane euro
inclusiv TVA. El a menţionat
că „Proiectul integrat pentru
dezvoltarea durabilă în zona
montană a judeţului Bihor, îmbunătăţirea accesului şi dezvoltarea serviciilor de sănătate
în cazul intervenţiilor medicale în situaţii de urgenţă” are
nouă parteneri: CJ Bihor - lider
de proiect, Consiliul Local Berettyoujfalu - prin Spitalul din
localitate, municipiul Oradea –
prin cele două spitale, municipiile Marghita, Salonta şi Beiuş
şi oraşul Aleşd – prin spitalele
din aceste localităţi, Universitatea din Oradea – prin Facultatea de Medicină şi Farmacie,
precum şi Serviciul Salvamont
Salvaspeo Bihor. Defalcat, din
cele 9,47 milioane euro, Spitalul din Berettyoujfalu va primi 873.000 euro, Salvamont
– 753.000 euro, spitalele din
Marghita, Salonta, Beiuş şi
Aleşd, câte 270.000 euro, Universitatea din Oradea – 1,46
milioane euro, iar municipiul
Oradea – aproximativ 5,2 milioane euro.
„În România, este mai mare
nevoie de resurse ﬁnanciare
pentru îmbunătăţirea sistemului sanitar. În schimb, noi, în
Ungaria, am pus un accent mai
mare pe Cultură”, a menţionat

Două centre medicale de urgenţă vor ﬁ deschise în Stâna de Vale şi Padiş
preşedintele CJ Hajdu-Bihar,
Pajna Zoltan.
Mai exact, prin proiectul
depus de CJ Bihor, se doreşte construirea a două centre
medicale de urgenţă în zona
montană – la Stâna de Vale şi
la Padiş – şi implementarea
unui sistem de telemedicină,
prin intermediul căruia aceste
centre, dar şi spitalele din Marghita, Salonta, Beiuş şi Aleşd
vor ﬁ conectate de Spitalul
Judeţean din Oradea, pentru
o mai rapidă diagnosticare şi
stabilire a modului de intervenţie. Totodată, Centrul Oncologic din Oradea va ﬁ dotat
cu echipamente de diagnosticare şi tratament, iar spitalele
din judeţ vor primi aparate de
radiologie şi ecograﬁe. Tot în
proiect este prevăzută înﬁinţarea, la Facultatea de Medicină
din Oradea, a unui centru de
formare continuă de abilităţi
practice. Potrivit medicului
Adrian Maghiar, decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie, în acest centru personalul
medical din Oradea va putea
să se perfecţioneze în tehnici
de medicină minim invazivă
folosind modele virtuale. Preşedintele CJ Bihor, Pasztor

Sandor, a menţionat că de achiziţiile de echipamente pentru
toate spitalele bihorene din
proiect se va ocupa managerul
Spitalului Judeţean, Gheorghe
Carp, iar şeful UPU, Hadrian
Borcea, se va ocupa de sistemul de telemedicină. Pasztor a
mai aﬁrmat că în acest proiect
sunt „două puncte sensibile”
– clădirile de la Padiş şi Stâna
de Vale, a căror construcţie ar
putea ridica multe probleme de
birocraţie. „Sper că cele două
construcţii vor ﬁ gata până la
ﬁnalul anului 2020, dacă nu, în
2021. În ceea ce priveşte achiziţiile de echipamente, eu spun
că în doi ani se pot face”, a aﬁrmat Pasztor.

Proiectele culturale

Tot ieri, preşedintele CJ Bihor a anunţat că vor primi ﬁnanţare şi cele două proiecte
culturale în care judeţul este
partener. Primul dintre proiecte, Incubator Cultural Româno-Maghiar pentru Arte Interpretative, are un buget de 7,43
milioane euro, iar partenerul
bihorean al Primăriei Debrețin
și al Teatrului Csokonai din
Debrețin este Teatrul Oradea.
Acesta din urmă ar beneﬁcia de

reconstrucția și modernizarea
scenei, care va deveni rotativă.
De asemenea, va ﬁ modernizat
sistemul audio şi de iluminat
şi vor ﬁ cumpărate două autobuze noi, câte unul pentru cele
două teatre din subordinea CJ
Bihor. Valoarea totală a investiţiei se ridică la 970.393 euro.
Celălalt proiect se intitulează
Centru Educațional Transfrontalier Româno-Maghiar pentru Conservarea Patrimoniului
Cultural și Natural și are un
buget estimat la valoarea de
9,930 milioane euro. În cazul
acestuia, alături de Primăria
Debrețin și Teatrul Csokonai,
parteneri bihoreni vor ﬁ două
instituții culturale.
Pe de o parte, Muzeul Țării
Crișurilor ar urma să realizeze investiții în clădirea de pe
str. Armatei Române nr. 1/A,
corp A, pentru secțiile de Artă
și Etnograﬁe de la etajele 2 și
3, valoarea estimată a proiectului ﬁind de 2,767 milioane
euro. De cealaltă parte, revista de cultură Várad ar urma
să realizeze un Centru cultural multifuncțional, proiectul
acesteia având un buget estimat la 673.895 euro.
 Ioana MATEAŞ

Parcul Industrial Eurobusiness I

Investiție de 26 milioane euro
Agenția de Dezvoltare Locală Oradea a anunțat, printr-un
comunicat de presă, că a reușit
să atragă, prin negociere directă, o investiție în valoare totală
de 26 milioane euro, aceasta
ﬁind cea mai mare investiție
din anul în curs până în prezent, care va genera un număr
total de 200 de locuri de muncă. Investiția va ﬁ realizată în
Parcul Industrial Eurobusi-

ness I, din str. Borșului, pe o
suprafată de teren de 54.905
mp, de către societatea CNR
Wire Exim SRL, cu sediul în
București, companie subsidiară a holdingului Er-Bakir
Elektrolitik Bakir Mamulleri
AS din Turcia.
Contractul privind investiția
s-a semnat marți, 10 iulie, de
către reprezentanții societății
ADLO și reprezentanții turci

ai societății CNR Wire Exim
SRL.
Compania activează în domeniul producției de cabluri
și ﬁre (metalurgia cuprului) şi
și-a exprimat intenția fermă de
a desfășura în Parcul industrial
activitățile speciﬁce domeniului de activitate și a oricăror altor activități conforme legilor
aplicabile în materia parcurilor
industriale. „Această investiție

reprezintă încă o dovadă a deschiderii municipalității față de
investitorii străini și nu numai,
acesta ﬁind un factor decisiv
atât în ceea ce privește serviciile oferite, infrastructura
realizată, cât și facilitățile de
care beneﬁciază investitorii”,
se menționează în comunicatul
de presă al conducerii Parcului.
 R.C.

Pe primele şase luni

Taxe şi impozite locale
colectate

În primele şase luni ale acestui an, la bugetul municipiului Oradea s-au încasat 113,8
milioane lei din taxele şi impozitele plătite
de contribuabili. Comparativ, în aceeaşi
perioadă a anului trecut, suma încasată era
de 88,67 milioane lei.
Într-un comunicat de presă al Primăriei
Oradea se menţionează că, până la data de
30 iunie a.c, şi-au plătit taxele şi impozitele
locale 108.414 contribuabili, persoane ﬁzice
şi juridice. „Potrivit evidenţelor ﬁscale ale
Direcţiei Economice din Primăria Municipiului Oradea, în intervalul 1 ianuarie – 30 iunie
şi-au achitat taxele şi impozitele la bugetul
local un număr de 98.767 persoane ﬁzice şi
9.647 persoane juridice. Cuantumul sumelor
încasate aferente impozitelor şi taxelor locale
este de 113.810.231 lei”, precizează Primăria
Oradea. Spre comparaţie, în primele şase luni
ale anului trecut, deşi numărul contribuabililor
care îşi achitaseră dările la bugetul local a fost
mai mare – 111.080 persoane ﬁzice şi juridice,
suma încasată a fost cu 25,13 milioane lei mai
mică. „Anul trecut, în acelaşi interval de timp
(1 ianuarie – 30 iunie 2017), şi-au achitat taxele
şi impozitele locale 101.383 persoane ﬁzice,
respectiv 9.697 de persoane juridice, cuantumul încasărilor ﬁind în valoare de 88.676.759
lei”, se arată în comunicat. Explicaţia este, pe
de o parte, majorarea, în medie, cu 20% a impozitelor locale începând de la 1 ianuarie 2018,
iar, pe de altă parte, reducerea de la 10 la 5% a
boniﬁcaţiei acordate orădenilor care îşi plăteau
dările la bugetul municipiului până în data de
31 martie.
 I.M.

Strada Barcăului

Coridor verde
Municipalitatea orădeană a anunţat că
proiectul privind amenajarea unui coridor
verde în strada Barcăului se aﬂă în procedură de licitație deschisă, criteriul de atribuire
ﬁind prețul cel mai scăzut.
Proiectul prevede amenajarea unei zone de
agrement pe strada Barcăului, care ar urma
să devină coridorul verde al cartierului Ioşia,
cu zone de relaxare și de petrecere a timpului
liber. „Realizarea acestui coridor verde este
necesară, deoarece, la nivelul străzii Barcăului, în timp, s-a constituit o zonă degradată,
pe traseul fostei căi ferate şi a terenurilor
adiacente acesteia, care la această dată nu mai
sunt folosite pentru activităţile economice pe
care le-au deservit. Se dorește înﬁințarea în
acest perimetru a unui parc public atractiv în
cartierul Ioșia, dotat cu terenuri de sport, spații
de joacă și educație ecologică destinate atât
locuitorilor zonei, cât și celor aﬂați în trecere”,
menţionează Primăria Oradea. Valoarea totală
a acestei investiții este de 7,89 milioane lei
fără TVA, din care 87.667 lei (fără TVA) este
valoarea proiectării, iar 7,8 milioane lei (fără
TVA) valoarea execuției lucrărilor. Durata de
execuție a lucrărilor va ﬁ de 8 luni. Data limită
de depunere a ofertelor în SICAP este 6 august
a.c., ora 15.00. Informații suplimentare pot ﬁ
obținute accesând site-ul www.e-licitatie.ro –
anunț de participare CN 1002112 din data de 3
iulie 2018.
 R.C.

