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În perioada 10 – 14 septembrie
Tratamente 
fi tosanitare în Oradea

Primăria Oradea a anunţat că în perioa-
da 10-14 septembrie se execută etapa a II-a 
din activitatea de tratamente fi tosanitare 
la arbori și arbuști, precum și etapa a III-a 
de tratamente fi tosanitare pentru combate-
rea larvei miniere „Cameraria Ohridella” 
la frunzele de castan, situați pe domeniul 
public al Municipiului Oradea.

Toxicitatea redusă a substanțelor folosite: 
Dimilin 48 SC, TOPSIN 70 WDG, Nissorun 
10 WP, Fastac 10 EC, Systhane Forte și/sau 
alte produse specifi ce, avizate de Ministerul 
Agriculturii, nu dăunează sănătății oamenilor 
și animalelor.

Totodată, Primăria Oradea recomandă 
populației să evite contactul insecticidelor cu 
ochii. În caz de timp nefavorabil, lucrările se 
vor amâna pentru o perioadă imediat următoa-
re, care se va comunica prin presă. 

Oradea
A cincea etapă           
de dezinsecție

În vederea distrugerii insectelor genera-
toare de disconfort (țânțari, muște etc.) în 
faza de adult și larve, în perioada 10 – 14 
septembrie, se execută prin tratament la sol 
activitatea de dezinsecție (etapa a V-a), în 
zonele publice, spații verzi și cursurile de 
apă de pe raza municipiului Oradea.

Toxicitatea redusă a insecticidelor - Vectobac 
WG – substanța activă: Bacillus, utilizat pentru 
combaterea larvelor de țânțari și K’othrine 
Profi  EC 250 – substanța activă: delthametrin 
pentru combaterea țânțarilor adulți, nu dăune-
ză sănătății oamenilor și animalelor. Primăria 
Oradea recomandă populației să evite contactul 
insecticidului cu ochii. În caz de timp nefavo-
rabil, lucrarea se va amâna pentru o perioadă 
imediat următoare, care se va comunica prin 
presă. 

Vineri
Şedinţă extraordinară 
a CLO

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 
2 şi 3 din Legea nr. 215/2001, Legea adminis-
traţiei publice locale, republicată, se convoa-
că şedinţa extraordinară a Consiliului Local 
al Municipiului Oradea, care va avea loc în 
data de 7 septembrie 2018, ora 14.00, în Sala 
Mare de şedinţe a Primăriei municipiului 
Oradea.

Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoş-
tinţa locuitorilor municipiului Oradea şi este 
publicată pe site-ul ofi cial al instituţiei www.
oradea.ro, potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. 6 şi 
7 din Legea 215/2001, republicată. 

Carduri de călătorie OTL
Reducere pentru elevii 
din clasa a IX-a

Liceeni boboci din clasa a IX-a sunt aştep-
taţi, doar cu cartea de identitate, numai în luna 
septembrie 2018, la punctele OTL de preluare a 
datelor în vederea eliberării abonamentului de 
călătorie cu reducere 50%. 

A fost desemnat câştigătorul concursului de proiectare

Hora Centenarului,       
autor Horia Sabău

Concursul de proiectare şi 
realizare a ansamblului statu-
al de la capătul Podului Cen-
tenarului, organizat de mu-
nicipalitatea orădeană, şi-a 
desemnat câştigătorul. 

Acesta este sculptorul Horia 
Sabău, care a propus o compo-
ziţie formată din șase fi guri an-
tropomorfe stilizate îmbrățișate 
într-un dans specifi c românesc 
- hora şi care se unesc în partea 
de sus într-un cerc simbolizând 
unirea. Dezvelirea ar trebui să 
aibă loc înainte de 1 Decembrie 
2018. În prima parte a acestui 
an, Primăria Oradea a organi-
zat un concurs pentru realizarea 
unui monument de for public, 
obiectivul fi ind achiziția de ser-
vicii de proiectare și realizare a 
ansamblului statuar de la capă-
tul Podului Centenarului, afl at 
în fază de construcţie. Ieri, mu-
nicipalitatea orădeană a anunţat 
că sculptorul Horia Sabău a fost 
desemnat câşigător al concur-
sului. „Contractul de prestări 
servicii între Municipiul Oradea 
și sculptorul Horia Sabău a fost 
semnat la data de 3 iulie 2018. 
Valoarea contractului de lucrări 
este de 945.000 lei, sumă care 
include: proiectare, avize, drep-
turi de autor, avizare tehnică, 

prestare servicii artistice de re-
alizare și livrare a ansamblului 
statuar. În acest moment, dosa-
rul lucrării a fost deja trimis de 
Primăria Oradea la București 
la Ministerul Culturii în vede-
rea avizării, urmând ca lucra-
rea să obțină avizul Comisiei 
Naționale pentru Monumente 
de For Public în ședința acesteia 
din luna septembrie”, a menţi-
onat Primăria Oradea într-un 
comunicat, adăugând că după 
obținerea avizului se va emite și 
autorizația de construcție.

Dacă toate procedurile vor 

decurge fără probleme, an-
samblul statuar va fi  amplasat 
la intersecția străzilor Plev-
nei, Principatelor Unite și 
Călărașilor la intrarea pe Podul 
Centenarului, până la 1 decem-
brie 2018, dată la care România 
sărbătorește Centenarul Marii 
Uniri. Potrivit Primăriei Oradea, 
ansamblul statuar „Hora Cente-
narului” „este o compoziție cu 
diametrul de 5 m și înălțime de 
3,5 m, fi ind compusă din șase 
fi guri antropomorfe stilizate, 
îmbrățișate într-un dans spe-
cifi c românesc: hora. Figurile 

vor fi  gravate în aceleași motive 
decorative întrețesute asemeni 
domului. Lucrarea va fi  reali-
zată din beton armat patinat. 
Motivele populare sunt inspirate 
din cele trei regiuni ale țării, iar 
acestea vor fi  incizate cu dalta 
în betonul turnat. Motivele po-
pulare incizate în polistiren nu 
sunt cele defi nitive. Hora Cente-
narului este un ansamblu sculp-
tural realizat din șase personaje 
care se unesc în partea de sus 
într-un cerc, cercul simbolizând 
unirea, perfecțiunea”.

 I.M.

Apel de la Poliţie

Îl recunoaşteţi?
Oricine poate oferi deta-

lii cu privire la bărbatul din 
imagine este rugat să apeleze 
serviciul de urgenţă 112 sau să 
contacteze cea mai apropiată 
unitate de poliţie. 

„Vă rugăm să ne sprijiniți în 
identifi carea persoanei din fo-

tografi a atașată, cu mențiunea 
că aceasta reprezintă o re-
construcție facială a imaginii 
persoanei găsite decedată la 3 
septembrie 2018, în zona Podu-
lui Ioșia din Municipiul Oradea.

Persoanele care pot oferi in-
formaţii care să conducă la 

identifi carea bărbatului din fo-
tografi e sunt rugate să sune la 
numărul unic de urgenţă - 112 
ori să anunţe cea mai apropia-
tă unitate de poliţie”, se arată 
într-un comunicat de presă al 
IPJ Bihor. 



