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Direcția Economică și-a prezentat raportul de activitate

Un procent record la
încasarea impozitelor
Municipalitatea orădeană
a încheiat anul 2017 cu un
excedent de 1,84 milioane lei.
Încasările din debitele curente aferente taxelor şi impozitelor locale au ajuns la 93%,
cel mai mare procent de până
acum. Totodată, anul 2017 a
adus un nou contract de credit cu BEI, în valoare de 21
milioane euro.
Conducerea Direcţiei Economice din cadrul Primăriei
Oradea a prezentat, recent, un
bilanţ al activităţii desfăşurate
în 2017. Potrivit şefului Direcţiei Economice, Eduard Florea,
„anul 2017 s-a desfășurat sub
impactul modiﬁcărilor legislative, predictibilitatea ﬁscală
lipsind de cele mai multe ori”.
În ceea ce priveşte punctele
pozitive, el a amintit modul
în care au reușit să închidă
execuția ﬁscală, având un procent record (93%) de încasare a
debitelor curente din taxele şi
impozitele locale. De asemenea, soldul creditelor contractate a scăzut cu 20 milioane
euro. O reuşită este considerată
încheierea contractului de credit cu Banca Europeană de Investiţii, care are „cele mai mici
costuri de împrumut pentru
autorităţile locale”. Tot anul
trecut, municipalitatea a primit un ajutor nerambursabil în
valoare de 15 milioane lei din
partea Guvernului, iar Direcţia
Patrimoniu Imobiliar a fost integrată în structura Primăriei.
Detalii despre activitatea derulată în 2017 au fost prezentate
de directorul adjunct Nadia
Haș, care a menţionat că în
2017 s-au făcut 16 rectiﬁcări
ale bugetului local, necesare
ﬁe în urma modiﬁcărilor legislative care au vizat salariile, ﬁe
a descentralizării cheltuielilor
școlilor sau gestionării datoriei publice. În ceea ce priveşte
indicatorii de performanţă,

Nadia Haş a precizat că „am
atins tot ce ne-am propus”, ea
scoţând în evidenţă contractul
de împrumut cu BEI în valoare
de 21 milioane euro. Potrivit
acesteia, realizarea veniturilor
a crescut cu 107%, ﬁind îmbunătăţit gradul de încasare
a taxelor şi impozitelor până
la 93% din debitele curente.
„Execuţia bugetară arată că
avem o creştere a impozitului
pe venit şi o creştere de 13%
pe veniturile proprii. În 2017
am utilizat cu succes excedentul de 48 milioane lei din anul
precedent”, a menţionat Nadia
Haş. La ﬁnalul acestui an, excedentul a fost de 1,8 milioane
lei. În ceea ce priveşte gradul
de realizare a prevederilor
bugetare privind veniturile,
acesta a fost de 88,83%. „Cheltuielile cu investiţiile au fost la
63% faţă de ce ne-am propus,
din cauza întârzierii publicării
ghidurilor de ﬁnanţare. Putem
spune că 2017 a fost un an de
pregătire”, a aﬁrmat directorul
adjunct. Din totalul investiţiilor derulate
de municipalitate în
2017, 57%
au
reprezentat etapa
a doua de
reabilitare a
si s t e m u l u i
termic.

Două credite
rambursate integral

În privinţa datoriei publice,
anul trecut au fost rambursate integral două credite: cel
încheiat cu Dexia, în valoare
de 7,9 milioane euro, respectiv unul încheiat cu Ministerul Finanţelor Publice, în valoare de 2,5 milioane lei. Tot
anul trecut, municipalitatea a
plătit în avans ratele aferente
anului 2018 la creditul încheiat cu BRD. Astfel, în 2018,

Încasările taxelor şi impozitelor locale au ajuns la 93%, cel
mai mare procent de până acum
gradul de îndatorare ajunge
la 10,08%. Directorul adjunct
Sorin Iacob a prezentat modul
în care au fost administrate
în anul 2017 creanțele ﬁscale,
atât în cazul persoanelor ﬁzice,
cât și în cazul persoanelor juridice, care au fost facilitățile
ﬁscale acordate investitorilor,
situația restanțierilor.
„În debutul anului 2017 am
făcut curăţenie în baza de date,
ceea ce a determinat o scădere atât la persoanele ﬁzice, cât
şi la persoanele juridice faţă
de 2016. În ceea ce privește
masa impozabilă se observă o
creștere a numărului de clădiri
la persoanele ﬁzice, creștere
datorată achizițiilor de la dezvoltatorii locali, dar și apariției
clădirilor mixte. O creștere
fantastică se observă la mijloacele de transport la nivel naţional, mai ales a celor second
–hand. Şi la Oradea, creşterea
a fost spectaculoasă. În ceea
ce privește evoluția terenurilor, observăm o creștere a
suprafețelor din categoria agricol în detrimentul suprafețelor
declarate curți-construcții. În
ceea ce privește modul de încasare al impozitelor și taxelor, ne dorim ca în anul 2018
sumele încasate prin caserie

să scadă, iar cele încasate prin
celelalte mijloace moderne să
crească”, a menţionat Sorin
Iacob.
Pentru anul 2018, principalele obiective anunţate de
Direcţia Economică sunt:
îmbunătățirea relației cu contribuabilii prin suplimentarea
personalului din ghișee în anumite intervale orare, implementarea unui automat (ATM)
pentru efectuarea de plăţi, implementarea unui sistem de coduri de bare pe facturi și documente cu informații de plată şi
promovarea mijloacelor de plată online. De asemenea, vor ﬁ
desfăşurate acțiuni concentrate în cazul societăților aﬂate în
insolvență și care dețin bunuri
imobile şi vor ﬁ efectuate veriﬁcări privind corecta declarare
a categoriile de teren. Direcţia
Economică vrea să încheie, în
2018, un nou contract cu BEI,
în valoare de 14 milioane euro.
Alte obiective: selecția noilor membri ai Consiliilor de
Administrație la Termoﬁcare
Oradea SA și monitorizarea
activității membrilor CA prin
indicatori de performanță, respectiv coordonarea activității
ordonatorilor terțiari de credite.
 Ioana MATEAŞ

Modernizarea străzii Plevnei

Încep demersurile de expropriere
Municipalitatea orădeană
va demara procedurile de
expropriere a caselor de pe
strada Plevnei ce vor ﬁ demolate. Strada va ﬁ lărgită pentru a permite un acces mai
bun la viitorul pod al Centenarului. Eliberarea efectivă
a imobilelor expropriate se
va face până cel târziu la 1
martie 2019.
Lucrarea de modernizare a
străzii Plevnei se va derula în
cursul anului 2019 și va consta
în amenajarea carosabilului,
trotuarelor şi pistei de biciclete, rezolvarea scurgerii apelor
pluviale, refacerea iluminatului public, relocarea reţelelor
aeriene în subteran.
Pentru a putea ﬁ lărgit şi în-

dreptat carosabilul existent, va
ﬁ afectat un rând de case: pe
sensul de mers dinspre strada Tudor Vladimirescu se va
lărgi carosabilul pe partea cu
numere impare (partea stângă), respectiv pe tronsonul
dintre străzile Simion Ştefan
şi
Călăraşilor/Principatelor
Unite se va lărgi carosabilul pe
partea cu numere pare (partea
dreaptă). „În acest sens, Primăria Municipiului Oradea,
prin structurile sale, începe
inventarierea, măsurarea şi
evaluarea imobilelor afectate
de lucrările viitoare, în vederea declanşării procedurii de
expropriere pentru cauză de
utilitate publică şi despăgubirea proprietarilor afectaţi”, a
anunţat municipalitatea.

O primă etapă se va desfășura
în perioada 5-9 februarie 2018,
atunci când experți din cadrul
Primăriei, respectiv un evaluator autorizat ANEVAR se vor
deplasa la aceste imobile în vederea efectuării măsurătorilor
şi inventarierii bunurilor afectate ce vor face obiectul exproprierii. Proprietarii imobilelor
respective au fost în prealabil
înştiinţaţi în scris despre acest
demers, ﬁindu-le solicitată primirea echipei de lucru în vederea stabilirii unei juste despăgubiri. Primăria își propune
ca, până la sfârșitul lunii iunie,
să vireze integral contravaloarea caselor expropriate.
Procedura de expropriere se
demarează ulterior aprobării
indicatorilor tehnico-econo-

mici, după ce imobilele vor ﬁ
evaluate, astfel încât cel târziu
până în luna septembrie 2018,
proprietarii afectați să-şi poată ridica banii de despăgubire,
în vederea achiziţionării altei
locuințe. Eliberarea efectivă
a imobilelor expropriate se va
face până cel târziu la 1 martie
2019. 

Istorie, Geograﬁe, Științe
Socio-Umane

Când au loc
olimpiadele județene?
Elevii din Bihor care se pricep la Istorie,
Geograﬁe sau Științe Socio-Umane mai au
puțin timp la dispoziție până la începutul fazelor județene ale olimpiadelor. Cele
naționale se vor desfășura între 3 aprilie și
29 iulie.
Prima competiție importantă, Concursul
Național „Istorie și societate în dimensiune
virtuală”, s-a desfășurat deja săptămâna trecută
la CN „Mihai Eminescu”. Pe 3 martie, în
aceeași locație, se va desfășura Olimpiada la
Geograﬁe, urmată, pe 10 martie, de Olimpiada de Științe Socio-Umane, care se va ține la
Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu” Oradea.
La Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, pe 10
martie, se va desfășura faza județeană a Olimpiadei Naționale Interdisciplinare „Științele
Pământului”, iar la Liceul Teologic Baptist
„Emanuel”, pe 17 martie, Olimpiada de istorie
(faza județeană). O săptămână mai târziu, pe
23 martie, la CN „Mihai Eminescu”, se va
desfășura Concursul interdisciplinar „Cultură
și civilizație în România”, urmat, pe 24 martie,
de Concursul Național „Terra” (clasele V-VII)
la CN „Iosif Vulcan” Oradea. În aceeași zi,
la Colegiul Economic „Partenie Cosma”, se
va desfășura Concursul Național „Călători
prin istorie” (clasele V-VIII). Vor urma, pe 30
martie, la sediul IȘJ Bihor, faza județeană a
Concursului național „Democrație și toleranță”,
pe 20 aprilie, la Liceul Ortodox „Episcop R.
Ciorogariu”, Concursul „Istoria de lângă noi
– viață politică și societate bihoreană”, pe 8
mai, la CN „Mihai Eminescu”, Concursul de
referate și comunicări științiﬁce ale elevilor din
învățământul liceal – Istorie, pe 14 mai, la CN
„Emanuil Gojdu”, Concursul de comunicări
științiﬁce ale elevilor din învățământul liceal –
Geograﬁe și pe 18 mai, la Liceul Greco-Catolic
„Iuliu Maniu” Oradea, Concursul Național
„Memoria Holocaustului”.
Din 3 aprilie și până pe 29 iulie se vor
desfășura etapele naționale ale olimpiadelor, în
Bihor, urmând a se organiza doar faza ﬁnală a
Concursului Național „Terra” (clasele V-VII),
la CN „Mihai Eminescu”.
 Vasilică ICHIM

Spaţiile fără autorizaţie
de securitate la incendiu

Panouri de înştiinţare
obligatorii
Spaţiile care funcţionează fără autorizaţia
de securitate de incendiu, ﬁe că în acestea se
desfăşoară activităţi comerciale, culturale
sau turistice, vor ﬁ marcate printr-un panou
de înştiinţare.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Crişana” al ajudeţului Bihor a transmis, marţi,
că în data de 21 ianuarie au intrat în vigoare
prevederile Legii nr. 28/18.01.2018, publicată în
Monitorul Oﬁcial nr. 49 din 18.01.2018, pentru
completarea Legii nr. 307 din 2006 privind
apărarea împotriva incendiilor, care impune
aﬁșarea panourilor de înștiințare asupra clădirilor și spațiilor publice din categoria comerț,
cultură și turism, care nu dețin autorizație
de securitate de incendiu. Astfel, beneﬁciarii acestor construcții publice au obligația să
realizeze și să amplaseze în dreptul intrărilor
panouri de înștiințare, tipărite cu litere de tipar
cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare
roșie, pe fundal alb, având conținutul: „Acest
spațiu funcționează fără autorizația de securitate la incendiu”. Nemarcarea corespunzătoare
a acestor tipuri de obiective atrage după sine
sancționarea contravențională cu amendă de
la 2.501 la 5.000 lei. Construcțiile publice care
vor trebui să aﬁșeze panourile de înștiințare fac
parte din cele care reunesc un număr mare de
utilizatori și pentru care sunt necesare măsuri
sporite de siguranță pentru prevenirea incendiilor. 

