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Săptămâna europeană a mobilităţii. Cursa maşină - tramvai - bicicletă

Lista revizuită

Tradiţionala întrecere între tramvai, autoturism şi
bicicletă, organizată de OTL
în cadrul Săptămânii europene a mobilităţii, a avut loc,
ieri, pe două trasee: NufărulCentrul Civic şi Gara Centrală-Centrul Civic. Pentru
prima dată, tramvaiul a reuşit să câştige în faţa maşinii,
însă doar pe traseul Nufărul
- Centrul Civic.

Primăria Oradea, prin Direcția Economică,
a publicat ieri pe site-ul instituției, www.
oradea.ro, lista revizuită a restanțierilor
persoane fizice care au obligații fiscale
restante mai mari sau egale cu 1.000 lei,
precum și lista revizuită a restanțierilor
persoane juridice care au obligații fiscale
restante mai mari sau egale cu 5.000 lei.

Tramvaiul prinde viteză

În fiecare an, în cadrul Săptămânii europene a mobilităţii,
OTL organizează câte o competiţie între tramvai, maşină
şi bicicletă, pentru a vedea
care dintre aceste mijloace de
transport sunt mai rapide. Ieri,
câte un tramvai, un autoturism
şi un biciclist au pornit, la ora
11.00 fix din capătul cartierului
Nufărul, respectiv de la Gara
Centrală, punctul de sosire fiind stabilit în dreptul locomotivei amplasate în Centrul Civic.
Tramvaiele care au participat
la întrecere au fost mijloace de
transport aflate în traseu, bicicliştii înscrişi în concurs sunt
membri ai Asociaţiei Sportive
Pro Bikers, iar autoturismele
au provenit din parcul auto al
OTL. Cursa dinspre Nufărul a
fost câştigată de tramvai, care
a ajuns la sosire în 12 minute, fiind urmat de biciclist - 13
minute, autoturismul ajungând
ultimul, în 14 minute. Cursa de
la Gara Centrală a fost câştigată de autoturism, care a străbătut traseul în 4 minute şi 43
secunde. Tramvaiul a ajuns al
doilea, în 5 minute şi 25 secun-

Tramvaiul a câștigat pe un singur traseu
de, ultimul ajungând biciclista,
în 6 minute. „Putem spune cu
mândrie că, pentru prima dată,
chiar dacă doar pe unul din trasee (Nufărul - Centru Civic), a
câştigat tramvaiul, fapt care
dovedeşte că prioritizarea benzilor dedicate transportului public, aşa cum este cazul tronsonului Nufărul – Centru Civic,
este în folosul utilizatorilor, dar
şi a cetăţenilor oraşului. Din
păcate însă, în oraş, la ore de
vârf, există tronsoane pe care
circulaţia tramvaielor este blocată de autoturismele care circulă de-a lungul căii de rulare,
astfel că graficele de circulaţie
nu pot fi respectate. Ne referim
cu precădere la străzile Republicii şi General Ghe. Magheru
şi la Bulevardul Decebal. Dincolo de aceste inconveniente,
ne bucură reuşita, cu atât mai

mult cu cât, deplasându-ne cu
tramvaiul vom polua mai puţin
şi vom avea un oraş cu aer mai
curat”, a menţionat directorul
OTL, Csuzi Istvan. Pe de altă
parte, directorul OTL s-a declarat dezamăgit de faptul că
nu a reuşit să demonstreze ce
şi-a propus pentru cursa dinspre Gara Centrală. Mai exact,
el spera să arate cât de congestionat este traficul în această
zonă, ceea ce face ca, în orele
de vârf, tramvaiele să rămână
blocate în spatele maşinilor
care circulă pe liniile de tramvai. „Aceasta este problema
cea mai mare în Oradea: sunt
două-trei gâtuiri, pe strada Republicii, pe strada Magheru, pe
Bulevardul Decebal, respectiv
pe strada Primăriei, care nu
ne permit să dăm ore fixe de
circulare şi la tramvaie, ca la

autobuze”, a afirmat Csuzi. El
speră că în 5 ani se va reuşi separarea liniilor de tramvai de
circulaţia rutieră în municipiul
Oradea pe toate tronsoanele,
astfel încât mijloacele de transport în comun să ajungă mai
repede la destinaţie. În ceea ce
priveşte bicicletele, directorul
OTL susţine că deşi sunt peste 20 km de piste amenajate,
deocamdată „nu este o pânză
de păianjen care să acopere
tot oraşul şi care să permită o
deplasare peste tot cu bicicleta.
S-a rezolvat pentru agrement”.
Tot Csuzi a precizat că în Oradea este nevoie de mai multe
centre de închirieri de biciclete, motiv pentru care OTL îşi
propune să acceseze un proiect
pe fonduri europene prin care
să înfiinţeze astfel de centre.
n Ioana MATEAŞ

Chestorul Liviu Popa, senatorul Gavrilă Ghilea şi deputatul Ioan Oltean, chemaţi la audieri

Aglomeraţie la DNA Oradea
urmare din pagina 1
...Gheorghe Bat şi şeful de
post de la Cărpinet, Raul Rotar, au fost puşi sub învinuire,
procurorii aducându-le la cunoştinţă acuzaţiile. Următorul
care a ajuns la DNA Oradea,
ieri, a fost senatorul PNL Gavrilă Ghilea. Parlamentarul
bihorean a venit la DNA singur, fără un avocat, precizând
că nu ştie motivul pentru care
a fost citat. „Nu ştiu despre ce
este vorba. Am fost citat, cred,
ca şi martor”, a declarat senatorul înainte de întâlnirea cu
procurorii anticorupţie. După
mai bine de două ore, Gavrilă
Ghilea a părăsit sediul DNA,
tot fără a oferi amănunte. „Am
fost audiat ca şi martor într-un
dosar. Nu pot să vă spun mai
mult”, a precizat acesta. A urmat apoi deputatul de Bistriţa
Ioan Oltean. Acesta ar fi fost
audiat într-un dosar în care
a fost citat, înainte cu o zi, şi
deputatul PNL Mircea Man,
fost preşedinte al Consiliului
Judeţean Maramureş. Acesta

din urmă este suspectat că ar
fi intervenit pe lângă Ioan Oltean, care la vremea respectivă
era secretarul general al PDL,
pentru numirea lui Radu Flaviu în funcţia de şef al Direcţiei Regionale a Apelor Şomeş
Tisa. Nici Ioan Oltean nu a făcut nicio declaraţie. Mituiţi cu
cozonaci, plăcinte, mobilă sau
brazi de Crăciun. Şeful Poliţiei Municipiului Beiuş, Remus
Indrei, a ajuns la DNA la ora
12.00. A ieşit câteva zeci de
minute mai târziu şi, la fel ca
şi superiorul său, nu a dorit să
facă niciun comentariu. Potrivit apărătorului său, avocatul
Răzvan Doseanu, Indrei nu a
făcut deocamdată nicio declaraţie, urmând să formuleze un
punct de vedere în perioada
următoare. „Zilele acestea au
loc audieri în dosarul în care
cei cinci poliţişti au fost puşi,
luni,sub învinuire.
Nu am dat declaraţii, am făcut o cerere procedurală de a
studia dosarul, urmând să ne
precizăm punctul de vedere”,

Restanțierii
la bugetul local

Cele două liste revizuite publicate ieri conţin
numele datornicilor la bugetul local cu sumele
datorate până la data de 16 septembrie. Listele
poate fi vizualizate accesând secțiunea din
stânga paginii www.oradea.ro: Informații de
Interes Public - Taxe și impozite locale - Comunicare acte administrative - Listă restanțieri.
Potrivit municipalităţii orădene, prin această
revizuire au fost eliminate din listă persoanele
care și-au achitat între timp (în intervalul 31
august – 16 septembrie ) obligațiile restante față de bugetul local. Astfel, în această
perioadă 45 persoane fizice au achitat, în total,
1.170.360 lei, iar trei persoane juridice au
achitat, în total, 21.930 lei. Practic, momentan
figurează ca restanțieri în evidențele fiscale ale
Primăriei Oradea 5.426 persoane fizice și 295
persoane juridice. Contribuabilii orădeni care
au cele mai mari datorii la bugetul local sunt:
Valentina Pacula – 240.686 lei, Ştefan Cristian
Doboş – 197.955 lei, Ioan Mintaş – 152.546 lei,
Horia Octavian Mintaş – 151.654 lei, Crenguţa
Rostaş – 129.240 lei, Niţă Covaci – 121.930 lei,
Dan Viorel Bogdan – 113.175 lei, Alexandru
Vincze – 110.550 lei, Rezmuves Elisabeta –
109.993 lei şi Olimpia şi Adrian Florian Brînduş – 103.487 lei. În ceea ce priveşte persoanele juridice, cele mai mari restanţe le au: Emsil
Techtrans SRL – 791.116 lei (proces pe rol),
Fundaţia Buna Vestire – 174.849 lei, Fibrocim
– 144.999 lei, Sansuvio – 129.850 lei (proces pe
rol), Fundaţia Rebeka Life – 123.604 lei, Capucino Exim SRL – 117.340 lei, Dodoana Com
SRL – 91.874 lei, Sucursala Bihor a Asociaţiei
Sportive Ayrton Senna – 90.942 lei, Fundaţia
Umanitară Yugucar – 88.936 lei şi Fundaţia
Viorel Ancău – 85.873 lei. „În conformitate cu
art. 162 alin 1 din Legea 207/2015 - Codul de
procedură fiscală, Municipiul Oradea publică
lista debitorilor persoane fizice și persoane juridice care înregistrează obligații restante față
de bugetul local. Potrivit prevederilor legale,
în termen de 15 zile de la achitarea integrală
a obligațiilor fiscale, Municipiul Oradea va proceda la eliminarea din listă a contribuabililor
care și-au achitat aceste obligații. De asemenea, în cazul obținerii de către contribuabili
a suspendării executării actului administrativ
fiscal, se va proceda în termen de 15 zile la
eliminarea din listă a contribuabililor aflați în
această situație”, se menţionează în comunicatul de presă al Primăriei Oradea.
n R.C.

Fără apă caldă
a declarat Răzvan Doseanu.
Avocatul a făcut în schimb
câteva precizări vizavi de
acuzaţiile aduse de DNA clienţilor săi, Remus Indrei şi
Dorin Vesa. „În esență este
vorba despre infracțiuni de
luare de mită, de o diversitate
mare, începând de la ferestre
și mobilier pentru un sediu
de poliție, săparea unui gard
de 25 de metri, mese achitate
în cuantum de 100-150 de lei,
zece brazi de Crăciun, doi cozonaci și două kilograme de

plăcinte. În esență sunt mai
multe, unele dintre obiectele
infracțiunilor de luare de mită
s-ar circumscrie celor enumerate mai devreme”, a declarat
reprezentantul legal al lui Remus Indrei, avocatul Răzvan
Doseanu. Săptămâna aceasta
urmează să fie audiaţi şi ceilalţi poliţişti implicaţi în acest
dosar. Potrivit unor surse neoficiale, unul dintre denunţătorii oamenilor legii este fostul
primar al municipiului Beiuş,
Adrian Domocoş. n

Termoficare Oradea a anunţat că pentru executarea unor lucrări de reparații la conductele de
pe strada Beiușului se prelungește întreruperea
furnizării apei calde de la PT 831 și a agentului
termic primar la consumatorii cu PT proprii
situați în perimetrul format de str. Cantemir –
Arieșului – Beiușului – Lugojului, până azi, 22
septembrie, ora 20.00. Totodată, sunt afectați şi
consumatorii alimentați din punctele termice
PT 707, 708, 713, 721 și 722 (Piața Ferdinand
și străzile adiacente), respectiv PT 123 și 610
(Sovata – parțial, Sf. Apostol Andrei – parțial,
Bălcescu – parțial, Brâncuși – parțial, Doina – parțial, Decebal – parțial, Menumorut
–parțial). Pentru informaţii suplimentare,
privind stadiul lucrărilor, orădenii pot suna la
dispeceratul de urgență TelVerde 0 800 070
800 (număr apelabil gratuit din toate rețelele
fixe și mobile). n

