
REPREZENTANÞII CJ BIHOR:

"Vom stabili domeniile în care
putem realiza proiecte smart
dupã elaborarea Strategiei

Naþionale Smart City"
Veniturile prevãzute pentru acest

an la bugetul local al Consiliului Ju-
deþean (CJ) Bihor se ridicã la
382,78 milioane lei, conform date-
lor de pe site-ul instituþiei. Acestea
aratã cã, pentru anul viitor, este
estimat un buget de peste 399 mi-
lioane lei, care va creºte la 411,98
milioane lei în 2021, respectiv la

412,18 milioane lei în anul 2022.
Cele mai importante lucrãri de in-

vestiþii aflate în execuþie, finanþate
din bugetul local sau de stat, sunt:

- "Modernizare DJ 768A Cãpâlna -
Ginta, judeþul Bihor";

- "Reabilitare ºi modernizare DJ
767 A - Uileacu de Criº (DN 1) - Bã-
laia - Burzuc - Sârbi (DN 19 E), jude-

þul Bihor";
- "Reabilitare ºi consolidare drum

judeþean DJ 108 I Bucea - Bulz -
Vadu Criºului , t ronson 2: km
4+336,75 - km 9+135,93, jud.
Bihor";

- "Modernizare DJ 767 D km
0+000 la km 2+100, sector Vârcio-
rog, judeþul Bihor";

- "Reabilitare ºi modernizare DJ
767 Dobreºti - Vîrciorog, sector de
la km 10+940 la km 27+500, Lungi-
me 16,560 km, judeþul Bihor".

Valoarea totalã a acestora este de
84,38 milioane lei, inclusiv TVA,
ne-au transmis reprezentanþii CJ
Bihor.

Aceºtia ne-au precizat cã princi-
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palele lucrãri de investiþii aflate în
curs de licitaþie sunt:

- "Reabilitare ºi modernizare DJ
767: DN76 (Sîmbãta) - Dobreºti,
sector de la km 0+040 la 9+332, ºi
DJ 767C: DJ 767 (Dobreºti) - Lunca-
sprie - DJ764, sector de la km
0+000 la 11+672, L totalã : 21,004
km".

Valoarea totalã estimatã este de
55,41 milioane lei, inclusiv TVA.

Principalele lucrãri de investiþii
propuse pentru a fi scoase la licita-
þie (proiectare, execuþie) în anul
2019, sunt:

- "Reabilitare ºi Modernizare DJ
764 Beiuº - Roºia - Aºtileu - Aleºd,
Sector de la km 31+000 la km
64+655, L= 33,655 km";

- "Modernizare DJ 797 A Bicaciu -
Ianoºda, km 2+993 - 8+321,88;
L=5,328.88 km, judeþul Bihor;

- "Reparaþii capitale ºi refaceri po-
duri pe DJ 792 A Leº - limitã Judeþ

Arad";
- "Reabilitare ºi modernizare DJ

767 D Vârciorog - Cãlãþea, sector
de la km 2+100 la km 10 +506 (L =
8,406 km ), judeþul Bihor";

- "Modernizare DJ 767 B din DN
76 - Tãºad - Copãcel - Serghiº - DJ
767, km 0+000 - 19+779, L: 19,779
km, Judeþul Bihor";

- "Modernizare DJ 795 A Oºand -
ª u m u g i u , km 6 +0 4 5 , 3 2 -
10+394,28, L=4,34896 km, judeþul
Bihor";

- "Construire Pod peste râul Criºul
Repede în localitatea Bulz, Judeþul
Bihor";

- "Stabilizare versant pe DJ 108 K
Bulz - Remeþi, judeþul Bihor";

- Reparaþii capitale sediul Consi-
liului Judeþen Bihor, localitatea
Oradea, str. Republicii nr. 35;

- Campus ºcolar pentru învã-
þãmântul special din municipiul
Oradea.

Valoarea totalã estimatã a aces-
tor proiecte de investiþii se ridicã la
358.32 milioane lei, inclusiv TVA.

Sursele citate ne-au transmis cã
principalele proiecte cu finanþare
din fonduri europene nerambursa-
bile sunt:

- "Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tin-
ca - Leº, km 24+984 - 67+696, L =
42,712 km, judeþul Bihor";

- "Traseul regional Transilvania
Nord; drumul Apuseni: reabilitarea
ºi modernizarea DJ 764A; DJ08J,
Ltotalã= 43.375 km, judeþul Bihor";

- "Traseul regional Transilvania
Nord; drumul Apuseni: reabilitarea
si modernizarea DJ108K, Ltotala =
12.893 km, judeþul Bihor";

- "Reabilitare DJ792A Beliu-Tin-
ca-Leº, km 24+987 - km 67+696,
L=42,712 km, judetul bihor";

- "Reabilitare ºi modernizare
DJ767A - Uileacu de Criº (DN1) -
Bãlaia - Burzuc - Sârbi (DN19E), ju-

deþul Bihor;
- "Reparaþii capitale ºi amenajãri

interioare sediu nou - Muzeul Þãrii
Criºurilor Oradea - lucrãri de ame-
najare incintã ºi amenajãri speciale
de muzeu";

- "Reparaþii capitale ºi amenajãri
interioare sediu nou Muzeul Þãrii
Criºurilor, str. Armatei Române, nr.
1/A, Oradea, judetul Bihor, etapa
11 - lucrãri de construcþii + instala-
þii, utilaje ºi echipamente tehnolo-
gice; Reparaþii capitale ºi amenajãri
interioare sediu nou Muzeul Þãrii
Criºurilor, str. Armatei Române, nr.
1/A, Oradea, judeþul Bihor, etapa
11 - dotãri de bazã";

- "Conservarea, pretecþia ºi pro-
movarea naturii de ambele pãrþi
ale frontierei româno-maghiare -
ProNature program de finanþare:
Interreg VA România-Ungaria
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2014-2020";
- "Proiect integrat pentru dezvol-

tare durabilã în zona montanã a ju-
deþului Bihor, îmbunãtãþirea acce-
sului ºi dezvoltãrii serviciilor de sã-
nãt at e î n c az d e i nt e r v e nþ i i
medicale în situaþii de urgenþã";

- "Înfiinþarea Centrului de pregã-
tire pentru salvatori montani în Ju-
deþul Bihor beneficiind de expe-
rienþa elveþianã din St. Gallen"
(fonduri elveþiene);

- "Introducerea de sisteme ºi
standarde comune în administra-
þia publicã localã din judeþul Bihor
pentru optimizarea proceselor
orientate cãtre beneficiari în con-
c or d anþ ã c u S C A P - ac r oni m
ISOBihor".

Valoarea totalã a acestora este de
470,69 milioane lei, inclusiv TVA.

De asemenea, a fost depusã cere-
rea de finanþare pentru proiectul
"Înfiinþare Parc ªtiinþific ºi Tehnolo-
gic Bihor", în cadrul Programului
Operaþional Regional 2014-2020,
Axa prioritarã 1 - Promovarea trans-

ferului tehnologic. Valoarea totalã
estimatã a acestui proiect se ridicã
la 32,97 milioane lei, inclusiv TVA.

Pe lângã realizarea lucrãrilor de
infrastructurã menþionate mai sus,
în vederea dezvoltãrii judeþului,
Consiliul Judeþean Bihor mai reali-
zeazã, prin R.A. Aeroportul Oradea,
lucrãri de modernizare a Aeropor-
tului Oradea, iar prin S.C. Parcuri
Industriale S.A. a fost demaratã re-
alizarea a douã parcuri industriale
în judeþ, în localitãþile: Tileagd ºi
Sãcueni ºi mai sunt propuse înfiin-
þarea a încã douã parcuri industria-
le în localitãþile Tãmãºeu ºi Drã-
geºti.

În ceea ce priveºte strategia Con-
siliului Judeþean Bihor, pentru
atragerea fondurilor europene, în
prima fazã se procedeazã la identi-
ficarea programelor ºi axelor prio-
ritare de finanþare în cadrul cãrora
pot fi accesate fonduri europene
nerambursabile în vederea dezvol-
tãrii judeþului, condiþiile de eligibi-
litate ºi de cofinanþare, urmate de
o pregãtire a cererilor de finanþare,
a d oc u m e nt e lor af e r e nt e , a

aprobãrilor necesare ºi depunerea
acestora în termenele stabilite.

Conceptul de Smart City este
aplicabil în principal oraºelor ºi
municipiilor, ne-au transmis surse-
le citate. Aestea ne-au precizat cã,
având în vedere faptul cã urmeazã
sã fie elaboratã Strategia Naþionalã
Smart City, ulterior vor fi identifica-
te domeniile în care pot fi realizate
proiecte smart, sau pot fi sprijinite
pr i m ãr i i le d i n ju d e þ pe nt r u
realizarea acestora.

Reprezentanþii CJ Bihor ne-au
precizat: " În aceastã sferã, în
momentul de faþã avem realizat
Centrul Naþional de Informare ºi
Promovare Turisticã în municipiul
Oradea, care este dotat cu touch
screen-uri, unde turiºtii pot accesa
informaþii în domeniul respectiv.
De asemenea, pentru accesarea in-
formaþiilor turistice privind judeþul
Bihor, existã site-ul www.travel.ro,
care poate fi accesat de orice per-
soanã ce are acces la internet. To-
todatã, dupã finalizarea lucrãrilor
ºi expoziþi i lor la Muzeul Þãrii
Criºurilor, este prevãzutã digitiza-

rea obiectivului de patrimoniu".
Principalele obstacole legislative

se regãsesc în domeniul achiziþiilor
publice, legislaþia fiind foarte stu-
foasã, cu multe neclaritãþi ºi inter-
pretabilã, cu proceduri birocratice,
documentaþii ºi documente com-
plexe, care fac ca derularea achizi-
þiilor sã dureze perioade mari de
timp, mai ales în situaþia în care se
î nr e g i st r e az ã º i c ont e st aþ i i ,
subliniazã sursele citate.

În opinia lor, soluþionarea acestor
probleme ar însemna o legislaþie în
domeniul achiziþiilor publice mai
suplã, neinterpretabilã, cu proce-
duri ºi documentaþii mai simple,
care sã presupunã o duratã cât mai
scurtã a achiziþiilor.
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