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De la 1 decembrie 2018

Tarife majorate la energia termică
În ședința Consiliului Local de miercuri, 28 noiembrie, s-au aprobat prețurile
locale ale energiei termice
practicate de Termoﬁcare
Oradea începând cu data
de 1 decembrie 2018. Astfel,
pentru populaţie, preţul de
transport al energiei termice
creşte cu 9,6%, iar cel de distribuţie cu 7%. Pentru agenţii economici, creşte preţul
de distribuţie cu 4,7%.
Consiliul Local Oradea a
aprobat noile preţuri ale energiei termice care vor ﬁ aplicate începând cu data de 1
decembrie 2018. Municipalitatea a precizat că actualizarea prețurilor s-a făcut la solicitarea Autorității Naționale
de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), ca
urmare a scumpirii gazului.
Prețul local al energiei termice se compune din: prețul de
producție al energiei termice,
tariful de transport și tariful de
distribuție. Astfel, pentru consumatorii casnici (populație)
racordați la rețeaua de transport s-a aprobat prețul de
262,51 lei/gcal (inclusiv TVA).

Prețul de facturare al energiei termice furnizate în sistem
centralizat pentru consumatorii casnici (populație) racordați
din rețeaua de transport a fost
stabilit la 248,02 lei /gcal,
menținându-se în continuare
subvenția unitară de 14,49 lei/
gcal (inclusiv TVA) acordată
de bugetul local.
Prin urmare, prețul energiei
termice pentru populația racordată din rețeaua de transport crește începând cu 1 decembrie 2018 de la 239,49 lei/
gcal inclusiv TVA la 262,51
lei/gcal inclusiv TVA, respectiv cu 23,02 lei/gcal, deci cu
9,6%.
De asemenea, pentru consumatorii casnici (populație)
racordați la rețeaua de
distribuție s-a aprobat prețul de
325,33 lei/gcal (inclusiv TVA).
Prețul de facturare al energiei termice furnizate în sistem
centralizat pentru consumatorii casnici (populație) racordați
din rețeaua de distribuție a
fost stabilit la 276,16 lei /gcal,
menținându-se în continuare
subvenția unitară de 49,18 lei/
gcal (inclusiv TVA) acordată
de bugetul local.

Înscrierile se fac
până în 11 decembrie

Primăria Oradea
aşteaptă colindători
Şi în acest an, Primăria Oradea îşi aşteaptă colindătorii (grupuri de copii - preșcolari
și școlari de la unitățile de învățământ, grupuri vocale organizate, coruri bisericești
etc.) să se înscrie pentru a susține concerte
de colinde și cântece de iarnă în Sala „Traian Moşoiu” a instituţiei.
Moş Crăciun se va întâlni cu colindătorii la
Primărie în perioada 17 – 21 decembrie, între
orele 10.00 – 13.00. Înscrierile şi programările
se pot face în perioada 28 noiembrie – 11 decembrie, în baza unei cereri care se va depune
la ghişeele din Centrul pentru Relaţii cu Publicul (în piramidă).
„Prealabil depunerii cererii de înscriere,
pentru stabilirea fermă a zilei şi orei la care
se doreşte prezenţa colindătorilor la Primărie,
rugăm coodonatorii grupurilor să o contacteze pe d-na Kuibuş Cătălina, la nr. de telefon
0722/159.473, în acest fel eliminând posibilitatea suprapunerii la aceeași oră a mai multor
colindători. Pentru a putea asigura ﬁecărei
unităţi de învăţământ posibilitatea de a colinda, rugăm conducerile unităţilor să se limiteze
la maximum trei grupe (clase) de elevi/unitate
de învăţământ, iar programul de colinde să nu
depăşească 10 minute/grup”, se menţionează
într-un comunicat de presă al Primăriei Oradea. 

Prin urmare, prețul energiei
termice pentru populația racordată la rețeaua de distribuție
crește începând cu 1 decembrie 2018 de la 304,17 lei/gcal
inclusiv TVA la 325,33 lei/gcal
inclusiv TVA, respectiv cu
21,02 lei/gcal, deci cu 7%.
Totodată, CLO a aprobat
prețul de de 259,19 lei/gcal
(inclusiv TVA) pentru energia
termică folosită de consumatorii non-casnici (agenții economici) racordați din rețeaua de
transport și de 409,24 lei/gcal
(inclusiv TVA) pentru consu-

matorii non-casnici racordați
din rețeaua de distribuție. Rezultă că prețul energiei termice pentru non-casnici racordați
din rețeaua de transport crește
începând cu 1 decembrie 2018
de la 259,17 lei/gcal inclusiv
TVA la 259,19 lei/gcal inclusiv TVA , respectiv cu 0,02 lei/
gcal, iar pentru agenții economici racordați în rețeaua de
distribuție de la 390,96 lei/gcal
inclusiv TVA la 409,24 lei /
gcal inclusiv TVA, respectiv
cu 18,28 lei/gcal, deci cu 4,7%.
 R.C.

Extinderea UPU

Lucrări de peste 25 milioane lei
Consiliul Local Oradea a aprobat
indicatorii indicatorii tehnico-economici rezultați după adjudecarea
licitației pentru extinderea corpului
B al Unităţii de Primiri Urgențe din
cadrul Spitalului Județean. Totodată, s-a apobat contribuția ﬁnanciară
a Municipiului Oradea la realizarea
acestui obiectiv - 12.295.76,50 lei.
Ministerul Sănătății derulează prin
Unitatea de Management a Proiectului Băncii Mondiale (UMPBM) proiectul intitulat „Reforma sectorului
sanitar – îmbunătățirea calității și
eﬁcienței sistemului sanitar prin împrumut de la Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD)”,
proiect în cadrul căruia este posibilă
și extinderea corpului B de la Unitatea
de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic
Județean de Urgență Oradea. În urma
procedurilor de achiziție publică din
luna octombrie 2018, s-a stabilit că
executantul lucrărilor este asocierea
formată din: SC Drumuri Bihor SA (lider de asociere), SC Construcții Erbașu
S.A și subcontractanți: SC Hospital
Tehnical Solution SRL pentru lucrări
de instalații sanitare și de gaze medica-

le, SC Termoline SRL pentru lucrări de
instalații de încălzire și climatizare și
SC Zublin România SRL pentru lucrări
de fundare de piloți. Valoarea totală a
lucrărilor este de 25.257.117, 77 lei cu
TVA inclus.
Contractul va ﬁ semnat în următoarele săptămâni. Conform proiectului de
hotărâre, plățile se vor efectua astfel:
51,3% (12.961.341,27 lei inclusiv TVA)
de către Ministerul Sănătății – UMPBM și 48,7% (12.295.76,50 lei inclusiv
TVA) din fondurile bugetului local al
Municipiului Oradea.
 R.C.

Avocatul Crișanei

Domiciliul copilului
minor. Codul civil
Din ce în ce mai
multe dosare sunt
înregistrate pe rolul
instanţelor de judecată, cu obiect stabilire
domiciliu minori, ﬁe
că aceştia au rezultat din cadrul unei
căsătorii, desfăcute
de către instanţele
de judecată printr-o
sentinţă de divorţ, ﬁe că aceştia au rezultat
din afara unei căsătorii.
Legislaţia civilă actuală reglementează
această problemă delicată, având texte de lege
clare incluse în cadrul Codului civil. Astfel, cu
titlu de premisă, Codul civil în cadrul articolului 496 aliniatul 1, stabileşte faptul că, de
principiu, copilul minor locuieşte cu părinţii
acestuia, iar dacă părinţii nu locuiesc împreună, aceştia de comun acord vor stabili unde
va locui copilul minor (articolul 496 aliniatul
2 Cod civil). Până la acest punct totul este cât
se poate de clar, părinţii, în virtutea acestei
calităţi pe care o deţin, au posibilitatea să
hotărască de comun acord, pe viitor, care va ﬁ
domiciliul copilului minor. Problema se pune
în momentul în care nu există acordul comun
între cei doi părinţi şi apare conﬂictul, care de
cele mai multe ori constă în faptul că ﬁecare
dintre cei doi părinţi doreşte ca minorul să
aibă domiciliul la acesta. Această problemă
este reglementată de Codul civil actual, care
stabileşte la articolul 496 aliniatul 3 Cod civil
faptul că „În caz de neînţelegere între părinţi,
instanţa de tutelă hotărăşte, luând în considerare concluziile raportului de anchetă psihosocială şi ascultându-i pe părinţi şi pe copil,
dacă a împlinit vârsta de 10 ani”.
Analizând această prevedere legală, observăm faptul că instanţa de judecată este chemată
să tranşeze acest fel de litigii şi soluţia va ﬁ
pronunţată având în vedere punctul de vedere
al minorului, dacă acesta a împlinit vârsta de
10 ani, precum şi concluziile anchetei psihosociale. Ce nu spune acest text de lege însă
trebuie să ﬁe avut în vedere de către instanţa de
judecată, în momentul în care se dispune vreo
măsura care îl vizează pe copilul minor este
că măsura care va ﬁ luată de către instanţa de
judecată trebuie să respecte interesul superior
al minorului. Astfel, conform articolului 263
aliniatul 1 Cod civil: „Orice măsură privitoare
la copil, indiferent de autorul ei, trebuie să ﬁe
luată cu respectarea interesului superior al
copilului”.
Aşadar, orice fel de măsură, inclusiv cea
privind stabilirea ori schimbarea domiciliului
unui copil minor trebuie să ﬁe luată prin raportare la interesul superior al minorului. Locuinţa odată stabilită, nu poate să ﬁe schimbată
decât cu acordul părinţilor, mai ales în ipoteza
în care această schimbare afectează „exerciţiul
autorităţii sau al unor drepturi părinteşti”
(articolul 497 aliniatul 1 Cod civil).
Bineînţeles, dacă părintele se opune în mod
abuziv la schimbarea domiciliului minorului,
acordul lui poate să ﬁe suplinit de către instanţa de judecată.
 Avocat Florian Cristian CURPAȘ

