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Investiþii

Primãria Oradea ºi-a propus ca în acest an sã
finalizeze lucrãrile de modernizare a peste 50 de strãzi
din cartierele vechi ale oraºului, Totodatã, primãria
doreºte sã racordeze la reþelele de utilitãþi zonele in-
cluse în intravilan ºi sã reabiliteze reþelele de azbest.

Il ie Bolojan, primarul municipiului Oradea, a
precizat: „Numai în cartierul Ioºia sunt peste 20 de
strãzi, care nu pot fi asfaltate, deoarece reþelele de
canalizare sunt din azbest”,

În planul primariei sunt cuprinse, de asemenea,
reabilitarea sistemului de termoficare, finalizarea
lucrãrilor la poduri ºi strãzi noi, lucrãri de modernizare
parcuri ºi zone de agrement, amenajarea parcãri,
reabilitarea faþadelor din zona centralã sau construcþia
centrului oncologic, ne-a spus doamna Simona Vlad,
ºef Serviciul Economic din cadrul Primãriei Oradea.

Buget de investiþii mai mult decât
dublu faþã de anul trecut

Bugetul de investiþii pentru anul curent se ridicã la
548,7 milioane lei, mai mare cu 85,32 % decât bugetul
iniþial de investiþii (296,08 milioane lei) aprobat în anul
2011 ºi mai mare cu 141,71% decât bugetul final al
investiþiilor (227 milioane lei) aprobat în anul 2011.

„Bugetul pentru anul 2012 prezintã câteva
particularitãþi faþã de anii precedenþi. Astfel, în acest
an, bugetul va avea un vârf de creºtere, datorat
rambursarilor la creditul contractat pentru achiziþia
tramvaielor. Totodatã, vom simþi influenþa unor decizii
luate de Guvernul Romaniei, privind reducerea
impozitului pe venituri. De asemenea, trebuie sã avem
în vedere asigurarea cofinanþãrii proiectelor europene.
Pentru implementarea acestor proiecte va fi nevoie de
contractarea unui credit de 20 milioane de euro
pentru urmãtorii trei ani, ca sã putem asigura
contribuþia municipalitãþii la cei 200 milioane de euro
atraºi din fonduri europene”, a declarat primarul Ilie
Bolojan.

Investiþii majore în reþelele de apã ºi
canalizare

Compania de Apã va beneficia în acest an de un buget
de investiþii de 62,28 milioane lei, din care 4,38
milioane lei provin de la bugetul local, iar 57,9
milioane lei de la bugetul de stat.

Printre cele mai costisitoare proiecte implementate
de companie în 2012 este extinderea ºi modernizarea
infrastructurii de apã ºi apã uzatã în judeþul Bihor,
investiþie ce va presupune costuri de 12,42 milioane lei.

Autoritãþile orãdene vor acorda o importanþã
deosebitã în acest an ºi investiþiilor în domeniul
sãnãtãþii pentru finanþarea cãrora a fost alocatã suma
de 50,89 milioane lei. Cea mai mare parte din fonduri,

38,74 milioane lei, va merge cãtre Spitalul Clinic Mu-
nicipal „Dr. Gavril Curteanu” unde se vor realiza printre
altele lucrãri de extindere a centrului oncologic ºi de
reabilitare a secþiei paleatie – Izvorului nr. 57.

Lucrãrile de drumuri ºi poduri vor beneficia în acest
an de un buget important, în valoare de 42,13
milioane lei. Un proiect important de drumuri
implementat în acest an prevede realizarea drumului
de acces din str. Meiului - str. Seleuºului, inclusiv pod
peste pârâul Peþa, investiþie în valoare de 6,59
milioane lei.

Unitãþile de învãþãmânt vor beneficia, de asemenea,
de o serie de lucrãri, valoarea bugetului pentru astfel
de proiecte se ridicã la suma de 14,95 milioane lei.
Programul de investiþii cuprinde inclusiv construirea
unui campus ºcolar în valoare de 2,66 milioane lei.

Primãria Oradea a mai alocat din bugetul local
pentru 7,03 milioane lei lucrãri de reabilitare a liniei de
tramvai „Cele trei Criºuri”, 4,6 milioane lei pentru
reabilitarea reþelelor de termoficare, 3,67 milioane lei
pentru amenajãri parcuri ºi spaþii verzi, iar pentru
reabilitarea clãdirilor ºi momentelor istorice 1,56
milioane lei. În scopul refacerii planului urbanistic
zonal al municipiului Oradea a fost prevãzutã în
bugetul local suma de 760.000 lei.

Reabilitarea sistemului de termoficare,
cea mai mare investiþie din fonduri
europene în 2012

Municipiul Oradea a atras, de asemenea, importante
fonduri europene pentru dezvoltarea oraºului.

Astfel, pentru reabilitarea sistemului de termoficare
urbanã la nivelul municipiului Oradea, pentru
perioada 2009 - 2028, în scopul conformãrii la
legislaþia de mediu ºi creºterii eficienþei energetice a
fost alocatã suma de 127,32 milioane lei. Din aceastã
sumã 73,82 milioane reprezintã fonduri de la bugetul
de stat, iar 53,49 milioane lei fonduri nerambursabile.

Oradea urmeazã sã devinã ºi un centru de afaceri
prin investiþia “Parcul Industrial Eurobusiness Oradea”.
Pentru implementarea primei etape a proiectului a
fost alocatã suma de 57,7 milioane lei, din care 14,67
milioane lei reprezintã fonduri din bugetul de stat, iar
20,76 milioane lei fonduri nerambursabile.

Totodatã, Primãria Oradea are în vedere dezvoltarea
turismului de agrement prin crearea Complexului
Wellness Termal “Nymphaea” Oradea în care va fi
investitã suma de 27,17 milioane lei, din care 7,76
milioane lei reprezintã finanþare de la bugetul de stat ºi
19,4 milioane lei valoarea fondurilor nerambursabile.

Un alt proiect de anvergurã finanþat din fonduri
europene prevede valorificarea energiei geotermale în
asociaþie cu pompe de cãldurã ºi gaze naturale, pentru
producerea agentului termic de încãlzire ºi preparare a
apei calde de consum la consumatorii cartierului
Nufãrul I. Valoarea investiþiei se ridicã la 25,54
milioane lei, din care 3,34 milioane lei reprezintã
finanþare de la bugetul de stat, 325.000 lei de la
bugetul local, iar 21,87 milioane lei finanþare
nerambursabilã.

Toate zonele incluse în intravilan vor fi racordate la reþelele
de utilitãþi
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