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Oradea, cadorisită de Guvernul Cioloş

25 milioane lei pentru
termoficare
urmare din pagina 1
...la dispoziția Guvernului.
,,Suma primită de la Guvern
va intra în bugetul local și va
compensa efortul bugetar al
municipiului în susținerea
funcționării optime a aprovizionării cu combustibil de
la începutul sezonului rece.
Suma va rămâne în excedentul
bugetar al anului 2016 și va fi
destinată în 2017 pentru realizarea de investiții în sistemul
de termoficare și acordarea
subvențiilor la tarif”, a declarat Eduard Florea, directorul
Direcției Economice din Primăria Oradea.

În căutarea
poluatorului

La rândul său, managerul
Termoficare, Stănel Necula, a
menţionat că finanţarea primită de la Guvern va ajuta societatea să nu mai folosească din
creditul contractat, din care s-a
făcut deja o primă tragere, în
urmă cu trei săptămni. Cele 25
milioane lei alocate de Guvern
reprezintă aproximativ 83%
din factura de gaz a centralei
orădene şi reprezintă un real
sprijin pentru societatea de termoficare, care se confruntă cu
mari provocări în urma punerii
în funcţiune a noii centrale pe

Elevii şi Garda
de Mediu

În dialog cu
comisarii

Ca urmare a protocolului existent între Garda
Națională de Mediu – Comisariatul General și Inspectoratul Școlar Județean Bihor,
comisari din cadrul GNM –
Comisariatul Județean Bihor
au prezentat, în prag de sărbătoare, elevilor din clasa a
IV-a de la Liceul „Alexandru
Roman” din Aleșd și elevilor
din clasa a VII-a de la Școala
„Nicolae Bălcescu” Oradea,
materialul „Să învățăm despre reciclarea și colectarea
selectivă a deșeurilor”, precum și un material despre
schimbările climatice. Cu
acest prilej, copiii s-au arătat
deosebit de interesați despre
problematicile de mediu, creându-se un dialog interactiv
pe parcursul activității.
n L.I.

Noua centrală pe gaz a “tușit” de câteva ori în iarna aceasta
gaz. Asta, în condiţiile în care
plata gazului trebuie făcută în
avans, iar eficienţa centralei
este greu pusă la încercare de
poluarea de pe Borşului, un
astfel de episod fiind înregistrat
recent, când filtrele de aer au
fost înfundate, iar turbina care
cogenerează energie electrică
şi energie termică şi-a oprit activitatea. „Avem deja un raport
preliminar în urma analizelor
de laborator. Cauza înfundării
filtrelor este gradul de poluare extern din zona Borşului,

la care se adaugă umiditatea,
ceaţa şi curenţii de aer. Când
filtrele se înfundă, turbina se
opreşte, nu are suficient aer
de debit şi nici de calitate”, a
declarat miercuri managerul
Termoficare Oradea, Stănel
Necula. Filtrele înfundate au
fost înlocuite cu altele noi, care
au costat 52.000 de dolari, fiind monitorizate din oră în
oră în cele două săptămâni de
când au fost montate, nemaifiind însă înregistrate scăderi
de presiune. „În urma unei

analize elaborate, vom identifica compuşii chimici, ştim ce
elemente s-au prins în acele
filtre, şi vom extinde cercetările până vom găsi poluatorul”,
a mai declarat Stănel Necula,
adăugând că, pe anul viitor,
au fost luate în calcul patru
schimbări de filtre. „Costurile
cu filtrele le amortizăm într-o
zi de funcţionare cu turbina. O
zi de nefuncţionare a turbinei
înseamnă pentru noi 400.000
lei venituri nerealizate”, a concluzionat Stănel Necula. n

Consiliul Judeţean Bihor

Primul titlu
de parc industrial
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Bihor, Traian Bodea, a anunţat că administraţia judeţeană a obţinut, de la Ministerul
Dezvoltării Regionale, titlul de parc industrial pentru terenul de 9,31 ha din Tileagd.
Titlul are o valabilitate de 25 de ani.
„Consiliul Județean Bihor, prin Societatea
Parcuri Industriale Bihor SRL, a dobândit
titlul de parc industrial pentru terenul situat
pe teritoriul administrativ al comunei Tileagd”, menţionează vicepreşedintele CJ Bihor.
Potrivit acestuia, Durata titlului, acordat prin
Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice în data de 20 decembrie, are valabilitate de 25 ani și se referă la o
suprafață de teren de 9,31 ha. „Prin acest ordin
se conferă operatorilor economici din parcul
industrial dreptul la facilitățile prevăzute de
art. 20 din Legea 186 / 2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și
de art. 456 alin (1) lit. j) și art. 464 alin (1) lit
n) din Legea 227 / 2015 privind Codul fiscal
cu modificările și completările ulterioare în
condițiile respectării unor reglementări europene și românești specifice acestui domeniu”,
se precizează într-un comunicat de presă al
CJ Bihor. Bodea a afirmat că, prin obținerea
acestui titlu, Consiliul Județean Bihor poate
continua dezvoltarea Bihorului prin structuri
de parcuri industriale în mai multe puncte ale
județului. „Pentru a realiza primele etape ale
implementării, la începutul anului 2017 vor
avea loc întâlniri punctuale cu diverse structuri
patronale și camere de comerț din România
și străinătate, respectiv instituții ale căror
activitate este axată pe problematica forței
de muncă sau învățământ”, a mai menţionat
Traian Bodea.
n I.M.

Aproape 4.000 de copii

1 ianuarie 2017, termen limită

Au colindat
Primăria Oradea

Conform legislației actuale, începând cu data de 1 ianuarie 2017, intră în vigoare
obligativitatea plăţii unei
taxe de 80 de lei pe tonă pentru deşeurile eliminate prin
depozitare, în baza principiului „poluatorul plăteşte”.
În eventualitatea în care Guvernul nu prorogă ordonanţa
de urgenţă, Consiliul Local
Oradea a adoptat o hotărâre
prin care, temporar, pune la
dispoziția Ecobihor un fond
din care să facă plăți către
Administrația Fondului de
Mediu.

În perioada 16 - 22 decembrie, glasurile a
aproape 4.000 de copii s-au auzit răsunând
lângă bradul frumos împodobit în sala mare
a Primăriei Oradea.

Cresc taxele pentru gunoi

Primarul Ilie Bolojan a declarat că, printr-o ordonanță
de urgență, emisă în 2005, a
fost instituită o taxă de 80 lei
pe tonă care se va plăti de către
administratorii depozitelor de
deșeuri pentru deșeurile inerte și nepericuloase. Această
ordonanță a fost prorogată de
mai multe ori până acum și ar
urma să intre în vigoare de la
1 ianuarie 2017, însă, deocamdată, nu are norme de aplicare.
Edilul a menționat că motivul
pentru care a fost adoptată
această ordonanță a fost stimularea colectării selective
a deșeurilor. Pentru cazul în

care această măsură nu este
amânată din nou, Executivul
local a propus ca, din ianuarie, Ecobihor, societatea care
administrează halda de gunoi
din Episcopia, să poată accesa, temporar, fondul constituit
pentru închiderea şi urmărirea
post închidere a vechii gropi de
gunoi pentru a putea face plăţi
către Administraţia Fondului
de Mediu, beneficiarul acestei
taxe. Acest fond va putea fi accesat doar până ce municipalitatea va implementa un mecanism de recuperare a taxei
de la populație și de la agenții
economici.
„Dacă ordonanța nu se proprogă, RER ar trebui să plătească suplimentar pentru depozitarea deșeurilor colectate
de la populație și de la persoane juridice. Această plată su-

plimentară se va regăsi în factura cetățenilor”, a precizat Ilie
Bolojan. Potrivit edilului șef,
estimativ, creșetrea facturii la
salubritate aplicată persoanelor fizice va crește cu aproximativ 6% - de la 8,4 lei la 9,13
lei, în timp ce pentru persoanele juridice, creșterea va fi de
aproximativ 30%.
„Dacă ordonanța va intra în
vigoare și noul Guvern nu o va
proroga, va trebui ca anul viitor să colaborăm cu asociațiile
de proprietari pentru introducerea colectării în funcție
de volum”, a menționat Bolojan. Consilierii locali și-au
dat acordul pentru propunerea
Executivului, proiectul fiind
aprobat în ședința de săptămâna trecută.
n Ioana MATEAȘ

Aproape 500 de colindători au trecut joi,
22 decembrie, pragul Primăriei municipiului
Oradea, încheind astfel programul de colinde deschis de instituția Primăriei Oradea
colindătorilor din învățâmântul preșcolar și
școlar. Grupurile de colindători care au vizitat
joi Primăria Oradea au sosit de la mai multe
unităţi de învăţământ din municipiu, cel mai
numeros grup fiind reprezentat de corul celor
trei clase de a V-a de la Colegiul Național
Emanuil Gojdu. Aceștia au pregătit un frumos
program de colinde, sub coordonarea profesoarei de muzică Delia Vulpe, diriginta clasei
a V-a B. Elevii au mai fost însoțiți de prof.
Dana Pușcașiu, diriginta clasei a V-a C, și
de prof. Nicolae Duluș-Gaboraș, diriginte al
clasei a V-a A. Copiii de la Ansamblul Crișana,
coordonați de prof. Adrian Balog, dar și cei de
la Ansamblul Bihorul, coordonați de prof. Doina Lung, îmbrăcați în costume naționale, i-au
încântat pe toți cei prezenți cu dansurile lor și
cu programul de cântece de iarnă pregătit pentru acest moment.Tot joi, au mai trecut pragul
Primăriei Oradea elevii de la Colegiul Național
Iosif Vulcan, Școala Nicolae Bălcescu, Școala
Gimnazială Dacia, Școala Szacsvay Imre, dar
și micuții de la Grădinița nr. 23 și Grădinița nr.
45. Toţi copiii au fost răsplătiţi de Moş Crăciun
cu pachete cu dulciuri. n

