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Proiecte de 150 milioane lei

Investiţii de mobilitate urbană

urmare din pagina 1
... săptămâna trecută vizează amenajarea de noi parcuri
în zona Ion Bogdan, Soarelui
și strada Daliei din Cartierul
Grigorescu. Valoarea totală a
acestui proiect este de 21,7 milioane lei.
Al doilea proiect privește
construirea și amenajarea unei
rețele pentru pistele de bicicletă. Pentru realizarea acestei investiţii este nevoie de: construirea unui pod pietonal care va
lega Parcul Brătianu de strada
Averescu, realizarea unei legături de la strada Averescu până
la poarta estică a Cetății Oradea,
amenajarea unui culoar pietonal
și ciclistic între strada Sovata
și strada Tudor Vladimirescu
(proiect care presupune construirea unui pod peste Crișul
Repede, a unei pasarele peste
Aleea Splaiul Crișanei, continuând în fața Colegiului Mihai
Viteazul, prin curtea Colegiului
Traian Vuia până la strada Tudor Vladimirescu), crearea unui
culoar pietonal și a bretelelor de
ocolire pe dreapta la intersecția
dintre centura orașului și DN79
și realizarea unei pasarele pietonale și ciclistice care pornește de
pe malul Peței din zona străzii
Traian Blajovici, peste centura
orașului. Valoarea acestui proiect este de 58,8 milioane lei.
De asemenea, municipalitatea a depus un proiect care vizează achiziţia a 40 de autobuze hibrid noi, în valoare de 1,66
milioane de lei ﬁecare.
„Fac precizarea că aceste
proiecte sunt proiecte depuse
mult peste sumele care au fost
alocate orașului Oradea, sunt
proiecte depuse în rezervă. Noi
mizăm pe faptul că de vreme
ce sunt încă destul de multe
orașe din România care nici
acum, la ani buni după deschiderea perioadei de ﬁnanțare,
nu au depus nici un proiect, vor
rămâne fonduri disponibile și
Guvernul va lua, dacă vrea să
realizeze absorbție, proiectele
care sunt depuse”, a precizat
viceprimarul Mircea Mălan.

Centru de transfer
tehnologic

Pe de altă parte, Mircea
Mălan a anunţat că în Consiliul Local s-a aprobat participarea orașului la un proiect
privind dezvoltarea unui Centru de transfer tehnologic al
Universității din Oradea, proiect care urmează să ﬁe depus
pe Axa prioritară 1 din cadrul
POR. Valoarea totală care poate ﬁ solicitată este de 3 milioane de euro.
„Orașul nostru dorește să se
implice în acest proiect în sensul de a asigura coﬁnanțarea
necesară, care este de minimum 50%, și, împreună cu
Universitatea, să construim
acest Centru de transfer tehnologic, care va avea două scopuri principale: în primul rând
acela de a transfera tehnologie
de ultimă generație către mediul de afaceri local, pentru
a veni în sprijinul acestuia,
al doilea obiectiv este acela
de a asigura condiții pentru
ca studenții de la Universitatea din Oradea să poată să își
dezvolte abilitățile pe aceste

aparaturi de ultimă generație,
astfel încât cunoștințele dobândite în acest fel să îi ajute să-și
găsească cât mai rapid un loc
de muncă, având o caliﬁcare
superioară”, a menţionat viceprimarul Mircea Mălan.
Mai exact, proiectul propune construirea unui imobil
(parter+etaj) de aproximativ
700-800 mp spaţiu util, amenajarea unor linii de sudură
cu roboți, achiziționarea a cel
puțin unui CNC în cinci axe,
un centru cu comandă numeric
robotizat, automatizări și programare, o linie de producție
cu roboți, producție aditivă de
ultimă generație, motoare electrice și inteligență artiﬁcială.
Cererea de ﬁnanțare va ﬁ depusă în 20 aprilie, iar proiectul
va ﬁ implementat de o echipă
mixtă a Primăriei Oradea și a
Universității.
Un alt proiect pe care municipalitatea
intenţionează
să-l depună în această lună
vizează dotarea Centrului Oncologic cu aparatură de înaltă
performanță, inclusiv cu aparatură de ultimă generație privind depistarea și diagnosticarea diferitelor forme de cancer.

Acest proiect are o valoare de
10 milioane de euro.
Au început lucrările la linia
de tramvai
În altă ordine de idei, viceprimarul a anunțat că în 27
martie a expirat termenul de
depunere a ofertelor pentru
proiectare și execuție privind
„Reamenajarea Grădinii Publice Dealul Ciuperca”, neﬁind
depusă nicio ofertă în acest
sens. În această perioadă vor
ﬁ analizate posibilele cauze,
urmând ca în zilele următoare să ﬁe republicat anunțul de
licitație. De asemenea, Mircea
Mălan a mai anunțat că la începutul săptămânii trecute a
fost emis ordinul de începere
a lucrărilor la linia de tramvai,
lucrările ﬁind în derulare pe
malul Peței, din luna mai urmând a se lucra în intersecția
de la capătul Căii Aradului.
În această săptămână vor începe și lucrările la malul stâng
al Crișului Repede, ordinul de
începere a lucrărilor ﬁind deja
emis. În ceea ce privește reabilitarea Pieței Ferdinand, viceprimarul a precizat că lucrările
vor începe în luna aprilie. 

Corecţii ﬁnanciare de 1,7 milioane euro pentru Viva Anima

Primăria trebuie să dea banii înapoi
Oradea a derulat şi ﬁnalizat, în vechea perioadă de
ﬁnanțare, încheiată în 2015,
54 de proiecte în valoare totală de 1,055 miliarde lei.
Potrivit municipalităţii, din
aceste 54 de preoiecte derulate, Primăria a primit corecţii ﬁnanciare în 17 astfel
de proiecte, valoarea totală a
acestora ﬁind de 56 milioane
lei. Ultimul dintre proiectele
care a primit corecţie ﬁnanciară este Viva Anima. De
această dată, corecţia vizează întreaga sumă investită 1,7 milioane euro, municipalitatea trebuind să returneze
ﬁnanţarea.
Vicepreimarul Mircea Mălan a menţionat că în exerciţiul
ﬁnanciar european încheiat în
2015, municipalitatea orădea-

nă a derulat şi ﬁnalizat 54 de
proiecte în valoare totală de
1.055.403.048 lei, din care s-au
aplicat corecții ﬁnanciare în
17 astfel de proiecte, valoarea
totală a corecțiilor ﬁnanciare
ﬁind de 56 milioane lei. Potrivit lui Mălan, Primăria Oradea
a făcut contestații la toate notele de constatare privind cele
17 corecții ﬁnanciare aplicate.
Până acum, trei s-au ﬁnalizat
în favoarea Oradiei, astfel încât din cele 56 de milioane de
lei, 8,4 milioane de lei urmează a ﬁ returnați orașului.
Una dintre aceste corecții ﬁnanciare câștigate ține de reabilitare termică, celelalte două
ﬁind litigii pe Aquapark-ul
Nymphaea, unde municipalitatea a primit o corecție ﬁnanciară de 10%, în valoare de 7
milioane de lei.

Pe de altă parte, Primăria
a primit o corecție ﬁnanciară
de 1,7 milioane de euro pentru proiectul Viva Anima,
ceea ce înseamnă 100% din
valoarea investiţiei, municipalitatea lucrând la depunerea
contestației.
„Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin organismele abilitate
să efectueze controale în acest
domeniu, a apreciat că, cu prilejul derulării procedurilor de
achiziție publice, în mod eronat Municipiul Oradea a caliﬁcat contractul și achiziția ca ﬁind o achiziție pentru lucrări și
că ar ﬁ trebuit să ﬁe un contract
de servicii de furnizare bunuri
practice, având în vedere că în
tot acest contract componenta
majoră o avea achiziția de aparatură (angiograf), or contrac-

tul a fost un contract integrat.
Primăria Oradea nu a vrut să
achiziționeze nici aparatură,
nici lucrări și nici proiectare,
ci a urmărit să amenajeze un
Centru de intervenție cardiovasculară, care este un concept
integrat, ce include atât proiectare, cât și lucrări și achiziție de
aparatură. Din punctul nostru
de vedere, am procedat corect
și cred că această corecție ﬁnanciară pentru acest motiv nu
este întemeiat. Dacă ar rămâne în picioare această corecție
ﬁnanciară, ar urma să returnăm aproape 1,5 milioane de
euro către Agenția Națională
Ungară, ca autoritate de management a vechiului program
HU-RO, respectiv aproximativ 200.000 euro către bugetul
național”, a explicat viceprimarul Mălan.
 I.M.

În dezbatere publică

Buget de 1,4 miliarde lei
Municipalitatea orădeană a anunţat că
proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul în curs a fost postat, pentru consultare, pe site-ul instituţiei – www.oradea.
ro. Valoarea totală a bugetului estimat de
Primăria Oradea este de 1,47 miliarde lei.
Comparativ, anul trecut bugetul era estimat
la 1,14 miliarde lei.
„Primarul municipiului Oradea aduce la
cunoştinţa cetăţenilor urbei proiectul bugetului
de venituri şi cheltuieli aferent anului 2019, în
scopul informării populaţiei, dar şi al formulării de propuneri privind structura acestuia.
Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli
al municipiului Oradea pe anul 2019 poate ﬁ
consultat pe site-ul instituției www.oradea.ro.
Până la data de 15 aprilie 2019, potrivit Legii
nr. 273/2006 privind ﬁnanțele publice locale,
se pot înainta propuneri privitoare la acest proiect, ﬁe prin Centrul de Informaţii cu Publicul
din cadrul Primăriei Oradea, ﬁe în format
electronic la adresa de email primarie@oradea.
ro sau prin fax la nr. 0259/437.544. De asemenea, Primăria Oradea anunţă că până la data de
15 aprilie, anul curent, se va organiza o ședință
publică de prezentare a bugetului consolidat de
venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe
anul 2019”, se menţionează într-un comunicat
de presă al Primăriei Oradea.
„Veniturile bugetului consolidat înregistrează o creștere față de valorile realizate în
anul precedent cu 28% pe fondul ﬁnanțărilor
rambursabile contractate, respectiv a creditelor
trase în anul 2018 (9 milioane euro) și a celor
care urmează să ﬁe trase în anul curent (13
mil euro)”, menţionează Direcţia Economică,
adăugând că, în anul 2019, se înregistrează
o creştere a veniturilor proprii cu 14%, „însă
această creștere este anulată în cea mai mare
parte de măsurile impuse prin Legea Bugetului de Stat nr. 50/2019 potrivit căreia unitățile
administrativ teritoriale, prin derogare de la
Legea nr. 448/2006 - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
sunt obligate să suporte din veniturile proprii
cheltuielile cu ﬁnanțarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav
sau indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu
handicap grav”. De asemenea, potrivit municipalităţii, impact negativ asupra veniturilor proprii are şi faptul că, potrivit OUG nr. 114/2018,
categoriile de venituri din ramura construcții
sunt scutite de la plata impozitului de venit.
Reprezentanţii Direcţiei Economice susţin că
proiectul de buget se axează pe investiţii: 172
milioane lei alocată pentru proiecte, faţă de 124
milioane lei anul trecut.
 I.M.

Consiliul Județean Bihor

Cheltuieli mai mari
decât venituri

Pentru anul 2019, județul Bihor va avea un
buget de venituri de 379 de milioane de lei și
unul de cheltuieli de aproape 479 de milioane de lei. Deﬁcitul de peste 99,8 milioane de
lei se va ﬁnanța din excedentul anului 2018.
Conform Consiliului Județean Bihor, pentru
acest an județul a primit pentru echilibrarea
bugetului propriu aproximativ 168 de milioane
de lei, sumă la care se adaugă bani proveniți de
la cote defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 17,5% - aproape 49 de milioane de
lei, sume defalcate din TVA pentru ﬁnanțarea
cheltuielilor descentralizate – 40,5 milioane
de lei și ﬁnanțarea programului național de
dezvoltare locală – aproape 21 de milioane de
lei. În total, 379 de milioane de lei. Din acești
bani, cei mai mulți, peste 126 de milioane de
lei, se vor duce pe transporturi, peste 104 milioane pe cheltuieli cu asistența socială, aproape
96 de milioane pe cultură, recreere și religie și
aproape 61 de milioane pe acțiuni economice,
comerciale și de muncă.
 V.I.

