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Dragi negreșteni,
În curând se împlinesc 4 ani de când am fost instalată primar al orașului Negrești-Oaș. Au fost 4 ani în care
împreună cu echipa din Primărie și Consiliul Local, împreună cu voi, cetățenii orașului, am muncit mult, am inițiat,
am întocmit și apoi am reușit să implementăm multe proiecte
și am rezolvat unele dintre cele mai acute probleme cu care se
confrunta orașul. De asemenea, prin multe proiecte de
investiții care se derulează în acest moment am pus bazele
dezvoltării orașului nostru pentru următorii ani. În total, în
ultimii patru ani, prin proiecte de dezvoltare a infrastructurii
am realizat sau am început investiții de peste 50 de milioane
de euro din fonduri guvernamentale, europene și de la bugetul local. Sunt cele mai mari investiții de care a beneficiat
orașul nostru de la înființarea sa în urmă cu 51 de ani.
În fiecare zi, am depus eforturi mari pentru a concepe
aceste proiecte, pentru a căuta sursele de finanțare, în
condițiile în care bugetul local nu ne poate asigura nici 10%
din aceste investiții.
Am înțeles că problema apei, a canalizării și a drumurilor este cea mai importantă, dar în paralel am atras fonduri pentru obiective pe care ni le doream de 25 de ani: Casa
de Cultură și finalizarea stațiunii Luna Șes. Totodată, am
început modernizarea cartierelor și am realizat investiții în
școli. La Spital, împreună cu Consiliul Județean, am reușit
atragerea celor mai mari investiții din istoria unității sanitare
și încercăm să găsim finanțare pentru modernizarea integrală. La fel, am întocmit proiecte pentru etapa a II-a de reabilitare și extindere a rețelelor de apă - canalizare în tot orașul
și găsirea unor surse alternative de apă pe raza orașului
Negrești-Oaș, astfel încât să nu mai depindem de traseul conductelor prin alte localități. Apoi vom moderniza toate străzile din oraș.
Găsiți în acest ”Buletin informativ” al Primăriei și Consiliului Local Negrești-Oaș cele mai importante investiții pe care
le-am realizat în ultimul an, unele derulate din anii
precedenți, altele vor continua în perioada următoare. Este
o oglindă sumară a muncii întregii echipe:
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Este aproape de final prima etapă privind reabilitarea rețelelor de apă și canalizare ( 21,5 km de canalizare,
24,2 km de rețea de apă); Am conceput deja un proiect din
fonduri europene pentru etapa a II-a de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și canalizare pe restul străzilor pe care
nu s-a intervenit, inclusiv în Cartierul Tur;
Am finalizat lucrările la Uzina de apă;
Am modernizat deja 18 străzi (pe câteva realizăm
ultimele lucrări) și alte 13 vor intra în modernizare;
Am obținut finanțare și am început construirea Centrului Multicultural Negrești-Oaș (Casă de Cultură cu sală
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de spectacole și teatru, Bibliotecă, Cinematograf, Sală de
conferințe, Galerie pentru expoziții, Parcare subterană și loc
de socializare pentru tineri), un obiectiv pe care ni-l dorim
cu toții de 25 de ani;
Am finalizat construcția Atelierului de Tâmplărie
la Liceul Ioniță G. Andron;
Am finalizat construirea unui Centru Turistic care
să promoveze întreaga zonă a Oașului;
Am început reabilitarea și modernizarea Corpului
C al Primăriei, un sediu administrativ în care cetățenii vor
găsi condiții moderne și decente;
Am obținut finanțare și am reînceput lucrările la
Stațiunea Luna Șes, pe care le vom finaliza în acest an;
- Am introdus energia electrică pentru proprietarii privați
– pensiuni și cabane - de la Luna Șes;
Suntem aproape de final cu modernizarea Cartierului Salcâmilor;
Am câștigat finanțare pentru construirea unei
Grădinițe în Cartierul Decebal pe care o vom începe în perioada imediat următoare;
- Am pregătit proiectul pentru modernizarea Cartierului
Decebal, pe care îl vom implementa în 2016;
- Am modernizat un corp de clădire la Școala Gimnazială
nr. 1, astfel încât toți elevii să poată frecventa școala într-un
singur schimb, de dimineața;
- Lucrăm la un proiect pentru etajarea Școlii generale nr. 3
astfel încât și la această școală elevii să meargă într-un schimb
la cursuri;
- Am dotat cu mobilier nou Grădinița cu program prelungit
nr. 1 din Cartierul Baltă;
- Am obținut finanțare de 4,5 milioane lei de la Guvernul
României și de la Consiliul Județean Satu Mare pentru dotarea Spitalului din Negrești-Oaș cu aparatură medicală și
modernizarea laboratorului de analize. Este cea mai mare
investiție de când există Spitalul;
Acestea sunt cele mai importante proiecte pe care leam derulat sau încă le derulăm. Sunt proiecte foarte mari,
la care mulți nici nu sperau, însă eu știu că mai avem mult
de lucru până vom ajunge pe fiecare capăt de drum, pe fiecare
trotuar, în fiecare sală de clasă din școli și grădinițe, în fiecare
salon de spital, la fiecare copil sau vârstnic.
Sunt multe proiecte la care
am lucrat în această
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perioadă pentru a putea atrage fonduri europene disponibile
în exerciţiul financiar 2014-2020 astfel încât în următorii
ani fiecare cetățean din oraș să aibă apă și canalizare, străzi
asfaltate și trotuare, blocuri anvelopate, instituții publice și
școli modernizate integral.
Ne-am implicat în activitățile culturale și în activitățile
școlilor, ne-am inspirat proiectele din nevoile reale ale
comunității. Ne-am gândit la nevoile fiecărei zone a orașului
și am încercat să găsim soluții pentru dezvoltare, ne-am gândit la fiecare categorie socială și am încercat să avem proiecte
pentru toți. Ne-am gândit la negreștenii de acasă, dar și la
negreștenii din afara țării cu care am avut o politică constantă de comunicare, i-am susținut, am participat la
acțiunile la care m-au invitat și toate proiectele pe care le-am
gândit au avut ca scop dezvoltarea durabilă a orașului nostru
astfel încât să se poată întoarce acasă atunci când vor dori.
Am încercat să ne dezvoltăm ca și comunitate, să stabilim legături trainice și punți de comunicare cu exteriorul pentru a
putea contribui la modernizarea orașului nostru.
Toate aceste mari investiții au fost posibile cu sprijinul Guvernului României și al Consiliului Județean Satu Mare,
dar și ca urmare a bunei conlucrări cu Consiliul Local
Negrești-Oaș și cu angajații Primăriei, care s-au implicat
pentru dezvoltarea orașului.
În final vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați
răbdat cu stoicism disconfortul cauzat de lucrări, celor care
mai aveți încă răbdare până când ajungem pe strada voastră.
Vă mulțumesc pentru răbdare și înțelegere și pentru că în
acești ani ați arătat că putem fi o comunitate unită și puternică care reușește să renască și să-și iubească orașul.

Aurelia Fedorca
Primarul orașului Negrești-Oaș
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Continuăm modernizarea străzilor din Negrești-Oaș.

Am modernizat 18, lucrăm pe celelalte

Primăria
orașului
Negrești-Oaș a început în
anul 2015 etapa a II-a de
modernizare a străzilor din
oraș. În total, un număr de
25 de străzi au fost modernizate sau vor intra în modernizare în cadrul unui
proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare
Locală și de la bugetul local,
dar și în proiecte separate
finanțate doar de la bugetul
local. Valoarea investiției se
ridică la 25 milioane lei, după
ce alte 6 străzi au fost modernizate în totalitate. Pe
toate aceste străzi s-au reabilitat și/sau extins, după
caz, rețelele de apă și
canalizare.
În total, cele două proiecte au o valoare de aproxiAprilie 2016

mativ 40 milioane lei și vizează modernizarea a 31 de
străzi. Astfel, în total, au fost
modernizate sau se află la finalul procesului de modernizare un număr de 18 străzi și
vor intra în modernizare alte
13.

Străzi modernizate:
- Strada Vrăticel
- Strada Oașului
- Strada Unirii I și II
- Strada Morii
- Strada Valea Cerbului
- Strada Cornetului
- Strada Primăverii

Intrările în curți vor fi modernizate
pe toate străzile reabilitate

Intrările în curțile cetățenilor vor fi modernizate pe
toate străzile reabilitate în ultimul an, acolo unde acestea
nu au fost realizate deja.
Investițiile vor fi efectuate din fonduri de la bugetul
local. Lucrările vor fi realizate în ordinea finalizării reabilitării străzilor, urmând ca toate arterele să arate în final cu
adevărat moderne.
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- Strada Pieții
- Strada Moților (tronson str.
Turului - str. 1 Iunie și tronson 1 Iunie – Ion Creangă)
- Strada Ion Creangă
– Strada 1 Iunie (tronson Mo-

investiții & infrastructură

ţilor – Plopilor şi tronson
Morii – Pădurii)
– Strada Viitorului
– Strada Crizantemelor
– Strada Salcâmilor
– Strada Pădurii
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– Strada Livezilor (tronson
str. Zorilor – capăt)
– Strada Morii din Tur
– Strada Șoferilor din Tur

Continuăm în
această primăvară
lucrările pe
următoarele
străzi:

- Arenei, Tudor Vladimirescu, Turului, Borcutului,
Mihai Viteazu, Vâltori, Tineretului, Moților (tronson str. Turului – str. Salcâmilor), strada
Lăcrimioarei, strada Viitorului ( tronson Oașului – capăt),
cartierul Tuba (strada Plopilor și strada Gării), strada
Oașului – prelungire – capăt.

www.negresti-oas.ro
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Un nou și modern corp administrativ
al Primăriei se află în construcție

Vechiul Corp C al Primăriei
Negrești-Oaș renaște într-un nou
și modern sediu administrativ,
care va servi cetățenii cu promptitudine și în condiții decente.
Noul sediu administrativ se
află în construcție în cadrul unui
proiect finanțat prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și
de la bugetul local. Valoarea proiectului este de 938.597,36 lei. În acest
nou sediu administrativ vor
funcționa toate serviciile Primăriei
care vin mai des în contact cu
cetățenii: serviciul de taxe și impozite locale, un birou unic pentru
cetăţeni, registratura, registrul agricol şi starea civilă.
“Trebuia modernizată și
extinsă această clădire astfel încât
contribuabilii să poată apela în
condiţii decente la serviciile
primăriei. Vrem ca cetățenii să stea
cât mai puțin posibil la ghișeu și
atunci când o fac să aibă condiții
moderne”, a precizat primarul Au-

relia Fedorca.
Lucrările la această clădire
constau în etajare, reabilitare
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interioară şi exterioară precum şi
dotări interioare. Investiția va fi
finalizată în acest an.

Modernizarea Cartierului Salcâmilor, spre final

Lucrările de modernizare
a Cartierului Salcâmilor din
Negrești-Oaș se apropie de final.
Aici au fost reabilitate rețelele de
apă și canalizare, a fost refăcut ilu-
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minatului public, au fost construite alei de acces, trotuare și
spații verzi. În acest moment lucrările se află pe ultima sută de
metri.

În paralel, în cadrul altui
proiect, se lucrează și la modernizarea străzii Salcâmilor – zona de
case, astfel încât întreaga zonă să
fie modernizată. Proiectul de modernizare a Cartierului Salcâmilor
din orașul Negrești-Oaș este unul
model pentru ceea ce se poate
face atunci când locatarii și
asociațiile de proprietari cooperează foarte bine cu administrația
locală. Modernizarea va culmina
cu reabilitarea termică a blocurilor, sens în care locatarii și primăria au întocmit deja documentele
pentru atragerea de fonduri pentru anvelopare.
Următorul cartier care va
intra în modernizare completă
este Cartierul Decebal.
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Centrul Multicultural Negrești-Oaș a ”ieșit din pământ”.

Va fi cea mai modernă clădire a orașului

imediat după ce a fost pusă
piatra de temelie. În această
primăvară, construcția a ieșit
deja din ”pământ”, iar până la
vară va fi ridicată în roșu. Vor
urma apoi finisajele și dotările
de ultimă generație.
Centrul Multicultural
Negrești-Oaș este situat pe
strada Victoriei nr. 106. Va fi
o construcția modernă, o clădire a viitorului, care va cuprinde sală de spectacole și
Lucrările la acest im- teatru, bibliotecă, cinematoportant obiectiv au început în graf, sală de conferințe, galeluna august a anului 2015, rie pentru expoziții, parcare
Ne dorim cu toții un
oraș modern și viu, un oraș în
care să muncim decent, să ne
creștem copiii, să trăim frumos și să avem unde să ne
petrecem timpul liber. După
mai bine de 25 de ani, orașul
Negrești-Oaș va avea un Centru Multicultural (Casă de
Cultură), în care negreștenii
se vor putea întâlni la evenimentele importante.

subterană și loc de socializare pentru tineri.
Proiectul în valoare de
aproximativ 3 milioane de
euro este finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, prin
Compania
Națională
de
Investiții, și de la bugetul local.
În proiect sunt incluse
absolut toate dotările de care
are nevoie sala de spectacole
pentru a corespunde nevoilor
actuale.

Ce va cuprinde
Centrul Multicultural Negrești-Oaș:

l Sală de spectacole
și teatru
l Bibliotecă
l Cinematograf
l Sală de conferințe
l Galerie pentru expoziții
l Loc de socializare
pentru tineri
l Parcare subterană

www.negresti-oas.ro
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Cea mai mare investiție din istoria orașului,
aproape de final
Lucrările la Uzina de apă au fost finalizate, iar la rețelele de apă și canalizare
– aproape de final. Se mai lucrează la captări și la Stația de epurare

Cea mai mare investiție
din istoria orașului NegreștiOaș, reabilitarea și extinderea
rețelelor de apă și canalizare
concomitent cu reabilitarea
Uzinei de apă și a Stației de
epurare este aproape de final.
În această perioadă au fost finalizate lucrările la Uzina de
apă, sunt pe ultima sută de
metri lucrările la rețelele de
apă și canalizare și se lucrează
la Stația de epurare și la
captările din oraș. Valoarea
investiției este de aproximativ
21 milioane euro și este
finanțată prin programul POS
Mediu, proiectul fiind implementat prin operatorul de apă
Apaserv SA Satu Mare, beneficiar fiind orașul Negrești-Oaș.
În
cadrul
acestui
proiect, rețeaua de canalizare
a orașului a fost extinsă cu 20
de km şi a fost reabilitată pe o
lungime de 1,5 km; reţeaua de
apă potabilă a fost extinsă cu
20,4 km şi a fost reabilitată pe
o lungime de 3,8 km. Ultimele
investiții la care se lucrează
acum pe partea de apă-canal
sunt pe strada Victoriei, tron-

Aprilie 2016

21,5 km canalizare;
24,2 km rețele de apă;
O nouă Uzină de apă;
3 captări modernizate;
O nouă stație de epurare;
Reglarea presiunii;
Contorizare individuală.

sonul 1 Iunie – Ion Creangă, pe
o lungime de 200 de metri. De
asemenea, s-a lucrat la
reglarea presiunii și la contorizarea individuală.

Străzile pe care au fost
reabilitate și/sau extinse
rețelele de apă și
canalizare:

– Reabilitarea și/sau extinderea rețelelor de apă în satul
Tur şi pe străzile din NegreştiOaş: Luna ( Borcut), Pietrosului,
Tudor
Vladimirescu,
Tineretului, Zorilor, Livezilor și
Podului,
Pădurii,
Corni,
Oașului, Rozelor, Dumbrava,
Moților, Gării, Arenei, Unirii II,
Pieței, Morii, Magnoliei, Viitorului,
Valea
Cerbului,
Primăverii, Salcâmilor, Victoriei
–Rozelor (Bud) – Dumbrava, 1
Iunie, Victoriei – pod – 1 Iunie,
Victoriei – 1 Iunie – CLF, Victo-
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riei – CLF – Bud, Vâltorii,
Pădurii, Turului, Cornetului,
Mihai Viteazu.
– Reabilitarea și/sau extinderea rețelelor de canalizare
în satul Tur şi pe străzile din
Negreşti-Oaş: Pietrosului,
Tudor Vladimirescu, Tineretului,
Zorilor,
Livezilor,
Pădurii, Oașului, Moților,
Gării, Arenei, Unirii II, Pieței,
Morii, Magnoliei, Viitorului,
Valea Cerbului, 1 Iunie, Victoriei, Borcutului, Cartier Decebal, Cornetului, Ion Creangă,
L ă c r ă m i o a r e l o r ,
Mesteacănului, Popești, Vâl-

investiții & infrastructură
torii, canal colector str. 1
Iunie, canal colector str. Turului, Crizantemelor, Mihai
Viteazu,
Salcâmului,
Primăverii.

Uzina de apă la
standarde europene,
la stadiu de probe

La începutul lunii
aprilie 2016 au fost finalizate
și lucrările la Stația de tratare
a apei potabile, rezultând o
Uzină modernă și dotată la
ultimele standarde, care se
află acum în probe.
După punerea în funcțiune a

O sursă alternativă de apă
va pune capăt problemelor
de alimentare în oraș
În paralel, Apaserv și
Primăria Negrești-Oaș au finalizat un alt proiect prin
care rețelele de apă și
canalizare vor fi reabilitate
și/sau extinse în tot orașul.
Dar cel mai important obiectiv al proiectului se referă la
găsirea unei noi surse de
apă, care să asigure apa
potabilă necesară orașului
în perioadele caniculare. În
urma prospecțiunilor real-

www.negresti-oas.ro
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izate în această primăvară,
sursa de apă a fost găsită pe
râul Talna și în subteran, în
zona Liceului Ioniță G. Andron.
După implementarea
acestui
proiect,
orașul
Negrești-Oaș nu va mai avea
cu probleme cu presiunea și
calitatea apei potabile, și nu
va depinde de traseul conductei
pe
raza
altor
localități.

noii Uzine de apă, locuitorii
din Negrești-Oaș vor beneficia de servicii de calitate, la
standarde europene, în ceea
ce privește furnizarea apei
potabile, element ce va contribui la protejarea sanatății
publice și a mediului
înconjurător.
Lucrările au inclus
construirea și punerea în
funcțiune a stației de tratare
a apei potabile, reabilitarea
laboratorului Stației de
tratare a apei potabile
Negrești-Oaș,
asigurarea
unui sistem modern de automatizare la toate stațiile,
realizarea de construcții și
sisteme auxiliare.

Se lucrează la Stația
de Epurare

În acest moment, în
cadrul acestui proiect se
lucrează la captările de apă
de la Valea Rea, Valea Albă şi
de pe râul Tur, la Stația de
Epurare, la reglarea presiunii.
Întregul proiect va fi finalizat
în cursul acestei primăveri.

investiţii & educaţie
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Grădiniță modernă în locul unei ruine
în Cartierul Decebal

Modernizarea Cartierului Decebal din NegreștiOaș
a
început
prin
demolarea clădirii aflată în
paragină. Clădirea a fost
demolată în cursul lunii martie, acesta fiind primul pas
pentru modernizarea zonei
în care vor începe în curând
investiții importante.

Pe locul clădirii inestetice, care reprezenta un focar
pentru
cetățenii
care
domiciliază în zonă, este construit acum un obiectiv mult
așteptat: o grădiniță modernă
pentru copiii din cartier.
Investiția se realizează în
cadrul unui proiect pentru
care Primăria Negrești-Oaș a
câștigat finanțare de la Banca
Mondială.
Primarul Aurelia Fedorca
a declarat că acesta este primul
pas pentru moder-nizarea
Cartierului
Decebal
din

Negrești-Oaș. ”Odată cu demolarea acestei clădiri am făcut un
prim pas pentru modernizarea
Cartierului Decebal.
P e
acest loc vom ridica o investiție
importantă,
o
grădiniță
modernă pentru toți copiii din
această zonă”, a declarat pri-

marul Aurelia Fedorca.
În paralel, va fi modernizat tot Cartierul Decebal, începând cu alei, locuri de
parcare, spații verzi și iluminat
public. Investițiile la rețelele de
apă și canalizare au fost finalizate deja.

Atelierul de tâmplărie de la Liceul Ioniță G. Andron
a fost finalizat

Atelierul de tâmplărie de la Liceul Tehnologic Ioniță G. Andron a
fost finalizat la sfârșitul
anului 2015. Investiția a
fost realizată din fonduri
europene și de la bugetul
local, în cadrul unui proiect derulat de Primăria
orașului Negrești-Oaș și
Liceul Tehnologic Ioniță G.
Andron.
Valoarea totală a
proiectului finanțat prin
POR a fost de 944.341,46
lei, din care valoarea totală
eligibilă
de
688.580,31 lei (finanțare
nerambursabilă
și
Aprilie 2016

contribuția beneficiarului).
Atragerea tinerilor
spre meserii este o necesitate, având în vedere că
piața muncii cere tineri
calificați, însă în școală se
învață doar teorie.
”Prin acest atelier
venim în întâmpinarea tinerilor care vor să învețe
meserii practice și care vor
avea astfel posibilitatea
să profeseze cu succes
imediat după finalizarea
studiilor, dar și în ajutorul
companiilor care nu găsesc specialiști”, a precizat
primarul Aurelia Fedorca.

Buletin informativ

investiţii & educaţie

Școala gimnazială nr. 1 s-a extins
cu un nou corp de clădire
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Un corp nou de clădire a fost amenajat la
Școala gimnazială nr. 1 din
Negrești-Oaș, noile săli de
clasă asigurând necesarul
de spațiu astfel încât toți
elevii să poată fi încadrați
în schimbul de dimineață.

Astfel, în baza unui proiect finanțat din fonduri guvernamentale și de la bugetul
local, vechile ateliere devenite
spații de depozitare au fost
transformate acum în patru săli
de clasă moderne. Mai exact,
aici au fost amenajate trei săli
de clasă, un laborator de informatică și grupuri sociale pe o
suprafață de 265 mp, în spațiul
atelierelor, muzeului, biroului și
magaziei, spații degradate care
nu erau utilizate.
După finalizarea noilor
săli, toți elevii de la Școala nr.
1 merg la cursuri dimineața.
Totodată, după-amiaza, aici va
fi implementat programul

”Școala după școală” pentru a
veni în întâmpinarea părinților
care nu au timpul necesar îndrumării copiilor, dar mai ales
părinților plecați în străinătate
care și-au lăsat copiii acasă și
părinților care nu știu să-și
ajute copiii.
Totodată, prin anveloparea
clădirii
în
care
funcționează instituția de
învățământ, se reduc semnificativ cheltuielile cu încălzirea
și energia electrică, întrucât

școala va funcționa pe timpul
luminii naturale, iar programul de încălzire va fi mai
scurt.

O investiție similară
și la Școala nr. 3
O investiție similară, din fonduri europene și de la bugetul
local, va fi derulată și la Școala
generală nr. 3, care va fi etajată, astfel încât elevii să frecventeze toți în schimb de
dimineața orele de curs.

Grădinița nr. 1 din Cartierul Baltă a fost dotată cu mobilier nou
Grădinița cu program prelungit nr. 1 din
Cartierul Baltă a fost dotată cu mobilier nou, în cadrul unui proiect finanțat
de Primăria și Consiliul
Local Negrești-Oaș. Lucrările au fost realizate în perioada vacanței de iarnă.
Când au revenit la
grădiniță, cei 80 de copii
au avut parte de o surpriză foarte plăcută, bucurându-se de ambianța
creată de mobilierul nou
și vesel. A fost achiziționat
mobilier pentru trei săli
de grupă, iar preșcolarii
au acum atât paturi noi,

www.negresti-oas.ro

cât și mobilier pentru
joacă, depozitarea jucăriilor, mese și scăunele de
cea mai bună calitate.
”Prin
această
investiție am dorit să
creăm o ambianță cât mai
plăcută pentru cei mici,
dar să respectăm în
același timp normele de
siguranță în domeniu. Nu
te bucură nimic mai mult
decât să vezi fericiți acești
copilași și să-i știi în
siguranță”, a declarat primarul Aurelia Fedorca.

Buletin informativ

educaţie

pagina 12

Delegație de profesori negreșteni
la Parlamentul European de la Bruxelles

O delegație formată din
50 de cadre didactice din
Negrești-Oaș, împreună cu primarul Aurelia Fedorca, a fost în
perioada 4-8 aprilie 2016 în vizită la Parlamentul European de
la Bruxelles, la invitația europarlamentarului Viorica Dăncilă și a
vicepreședintelui Parlamentului
European, Ioan Mircea Pașcu.
Cadrele didactice, de la
educatori de la grădiniță, la profesori de gimnaziu și de liceu, au
avut prilejul de a vizita centrul
multimedia „Parlamentarium“,
de a participa la reuniunea grupului S&D și la conferința de prezentare
a
Parlamentului
European, vizitând și sala de
plen, locul în care se decide
soarta cetățenilor europeni.
De asemenea, preț de câteva ore, dascălii negreșteni au
avut ocazia de a le fi gazde, pe
lângă Viorica Dăncilă și Ioan Mircea Pașcu, și europarlamentarii
Claudia Țapardel și Maria Grapini.
”Am avut cu toții o
experiență extraordinară, a fost
o lecţie pe viu despre ce

Aprilie 2016

înseamnă Uniunea Europeană.
Gazdele noastre au fost
excepționale, ne-au ghidat întro călătorie de-a lungul istoriei integrării europene şi ne-au ajutat
să înțelegem impactul acesteia
asupra vieţii noastre de zi cu zi.
Am avut prilejul de a vedea câte
lucruri bune se pot face atunci
când oamenii sunt deschiși la
nou și la opinii diverse, când
sunt toleranți și când folosesc
arta compromisului în interesul
cetățenilor. Pentru două zile am
fost puși în situația adevăraților
parlamentari, dezbătând și
votând diverse idei”, a declarat
primarul Aurelia Fedorca.
Delegația negreșteană a
făcut o vizită și la Casa de Cul-

tură Belgo-Română - Arthis,
acolo unde președintele Liviu
Drăghici le-a explicat cum
funcționeză
sistemul
de
învățământ din Belgia. Pentru
dascălii negreșteni, întâlnirea a
fost una plină de învățăminte.
”Participarea la acest
proiect reprezintă încercarea
noastră de a ajuta comunitatea
din care facem parte să
avanseze spre un viitor mai bun.
Am învățat multe lucruri pe care
avem datoria să le spunem mai
departe”, a mai spus Aurelia Fedorca.
Profesorii negreșteni din
delegația de la Bruxelles au fost
impresionați de primire și de
experiențele avute.
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Cele mai mari investiții
din istoria Spitalului din Negrești-Oaș
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Spitalul din NegreștiOaș beneficiază în acest moment de cele mai mari investiții
care au avut loc aici de la construirea unității spitalicești.
Este vorba de investiții de 4,5
milioane de lei pentru dotarea
cu aparatură medicală și modernizarea laboratorului de
analize medicale.
Totalul finanțărilor pentru
investiții
la
Spitalul
Orășenesc Negrești-Oaș – în
anul 2015 – a fost de 3.709.000
lei de la Ministerul Sănătății și
867.000 lei finanțare de la Consiliul Județean Satu Mare.

Lista dotărilor care
s-au făcut la Spitalul
Orășenesc Negrești-Oaș:
Aparat Roentgen fix digital, Computer tomograf, Stație
centrală de monitorizare
Sistem intubație dificilă
și de rutină, 10 paturi la Secția
de terapie intensivă, Capnograf
portabil, 5 Monitor pacient,
Electrocardiograf cu 12 canale,
Echipament de încălzit soluții
perfuzabile – 5, Infuzomat – 3,
Injectomat – 3, Defibrilator automat – 2, Trusă artroscopie – 1,
Aparat de anestezie – 2, Masă
de operație pentru urologie -1,
Lampă scialitică cu 2 brațe - 1,

Targă transport pacient – 3, Mobilier bloc operator - 4 seturi,
Aparat de ventilație – 2, Electrocauter -2, Aspirator chirurgical –
2.

La laboratorul de
analize au fost făcute
următoarele dotări:

bocite,
dispozitiv
încălzit
plasma, aparat automat de developat filme radiologice și electrocardiograf.
- Reparații capitale la laboratorul de analize medicale.

- termostat, microscop, procesator automat prelucrare
țesuturi cu vacuum, aparat automat pentru colorat lame pentru histopatologie, un sistem
complet pentru includerea pieselor în parafină, centrifugă de
laborator, plită histologică,
stație centrală de sterilizare,
combină frigorifică tip banca
sânge - plasmă, agitator trom-

Medicii rezidenți beneficiază de facilități
din partea Consiliului Local

Medicii care vin să profeseze la Spitalul Orășenesc
Negrești-Oaș beneficiază de
facilități la plata chiriei și a
utilităților, potrivit unei hotărâri
aprobate în cursul anului 2015
de Consiliul Local Negrești-Oaș.
În acest moment beneficiază de
aceste facilități un număr de
www.negresti-oas.ro

șase medici.
La inițiativa primarului
Aurelia Fedorca, Consiliul Local
Negrești-Oaș a aprobat la
sfârșitul lunii iunie 2015 o hotărâre prin care se acordă facilități
pentru compensarea chiriei și a
utilităților medicilor specialiști
din cadrul Spitalului Orășenesc

Negrești-Oaș. Astfel, vor beneficia de 300 lei/ lună/medic, următorii medici: medici specialiști
urmare a rezidențiatului pe post,
medici specialiști urmare a reziden-țiatului pe loc și medici
specialiști nou angajați.
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Staţiunea Luna Şes, încă un vis
la un pas de realitate în acest an
După trei Decenii

Stațiunea turistică Luna
Șes va deveni realitate până la
finalul acestui an după ce Guvernul a alocat spre sfârșitul
anului 2015 fondurile necesare pentru finalizarea acesteia. În acest fel, după ani de
zile de muncă, la Luna Șes se
va putea schia.

Stadiul proiectului
„Dezvoltarea zonei
turistice Luna Şes”

În ultimii patru ani, la
Luna Șes a fost finalizat drumul
de acces, rețelele de apă și
canalizare, a fost introdus curentul electric, inclusiv pentru
riverani, a fost montată instalaţia
de telescaun, iar acum este în
curs de implementare contractul
pentru amenajarea pârtiei de
schi, finalizarea clădirilor administrative, instalarea nocturnei şi
a instalaţiei de zăpadă.

- Modernizarea drumului DC75
în lungime de 11 km, rețelele de
alimentare cu apă şi canalizare în valoare de 18.444.219 lei – finalizat 100%.
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- Alimentare cu energie electrică
a zonei turistice Luna Şes, lucrări
în valoare de 4.141.045 lei - finalizat 100%.

- Montarea instalaţiei de transport pe cablu (telescaun), amenajarea pârtiei de schi,
instalaţia de producere a zăpezii artificiale, iluminatul pârtiei şi
construcţia clădirilor care deservesc pârtia de schi, lucrări în
valoare de 25.705.811 lei – în
derulare, realizat 42,79 %. În
acest moment se lucrează la finalizarea acestui contract, sens
în care Guvernul a alocat în
toamna anului trecut suma necesară, 16 milioane lei.
- Alimentare cu energie electrică
din PC 6 a consumatorilor din
Luna Șes – valoare 310.000 lei,
de la bugetul local - finalizat
100%.

Polul de dezvoltare
a Țării Oașului

Luna Șes va fi un
adevărat nucleu în jurul căruia se

va dezvolta turismul în întreaga
Ţară a Oaşului.
„Luna Șes este polul, nucleul în jurul căruia se vor dezvolta tot ce înseamnă activităţi
economice, creare de locuri de
muncă, buget în plus la autoritatea locală. Noi, realmente, ne
bazăm pe acest proiect că va
reuşi să repornească activitatea
economică în zona noastră şi activitatea turistică. Neavând un
nucleu în jurul căruia să
construieşti activităţi, acum este
mai greu să porneşti activitatea
turistică”, a spus primarul
orașului Negrești-Oaș, Aurelia
Fedorca.
Dincolo de pârtia de schi,
Luna Şes se doreşte a fi atractivă
pentru turişti tot timpul anului,
cu trasee montane, zone de picnic și alte activități recreative
pentru vară. În momentul de
faţă, pensiunile din zonă oferă
aproape 100 de locuri de cazare,
dar mai sunt investiţii private în
derulare, inclusiv într-un Hotel și
un Complex SPA.
Staţiunea va fi deschisă
oficial în acest an, mai ales că
problema cea mai mare, sursa
de finanţare, a fost rezolvată.

investiţii & turism
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centrul de informare turistică Negrești-Oaș
a fost finalizat
UN ObiEctiv imPOrtANt PENtrU UN viitOr OrAș tUriStic

centrul de informare
turistică Negrești-Oaș, situat pe
strada victoriei, a fost finalizat și
pus în funcțiune, investiția fiind
realizată în cadrul unui proiect
finanțat
prin
Programul
Operațional
regional
și
contribuție de la bugetul local.
centrul Național de informare și Promovare turistică
Negrești-Oaș va avea drept misiune promovarea obiectivelor
turistice existente în zonă și
furnizarea de informații clare și
concise turiștilor interesați, atât
prin intermediul instrumentelor
de comunicare online, pe site-ul
www.turism-taraoasului.ro, cât
și la fața locului. Astfel, centrul
va asigura un flux de informații
continuu și actualizat.
Înființarea acestui centru
este un pas important în cadrul
programului
privind
dezvoltarea turistică a orașului
Negrești-Oaș și a întregii zone a
Oașului. Scopul principal al
proiectului este de a pune în
valoare obiectivele, produsele și

tradițiile existente în orașul
Negrești-Oaș prin asigurarea
unei vizibilități optime a zonei,
promovarea acesteia prin intermediul a diferite instrumente,
având ca finalitate creșterea
numărului de turiști atrași
anual.
De asemenea, centrul
turistic
va
contribui
la
îmbunătăţirea gradului de
atractivitate a orașului NegreștiOaș şi implicit a judeţului Satu

S-a aprins lumina la Luna Șes!

mare, prin transformarea zonei
într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său
natural şi cultural.
Proiectul a beneficiat de
o finanțare de 628.754,87, din
care 488.368,40 lei finanțare
nerambursabilă prin Programul
Operațional regional, valoarea
eligibilă nerambursabilă din
bugetul naţional 41.233,27 lei și
cofinanţarea eligibilă a beneficiarului 10.808,20 lei.

Pensiunile și cabanele de la Luna Șes se pot conecta
la rețeaua de electricitate

O nouă reţea electrică menită a alimenta cu energie electrică
investiţiile din Zona A1 a staţiunii
Luna Şes a fost finalizată în toamna
anului 2015. De această reţea vor
beneficia cei 26 de investitori care
au deschise pensiuni sau alte afaceri în această zonă, precum şi persoanele care vor construi pe cele 60
de parcele care au fost deja vândute.
Noua reţea de electricitate a
fost construită din fonduri asigurate
de la bugetul local al Primăriei Negreşti-Oaş.
www.negresti-oas.ro

„De fiecare dată când finalizăm o lucrare din cadrul programului nostru de investiţii ne încearcă un
sentiment de bucurie. Este încă un
pas spre dezvoltarea turistică a
zonei. Lucrarea a fost finanţată de la
bugetul local al Primăriei NegreştiOaş şi a costat 310.000 de lei”, a precizat primarul Aurelia Fedorca la
inaugurarea rețelei.
Această nouă reţea de energie electrică este de mare folos pentru cei care au deschise pensiuni în
această zonă şi care foloseau până
acum generatoare pe carburanţi.
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Noi trasee turistice pentru punerea în valoare
a zonei Luna Șes

Autoritățile au stabilit 14 noi
trasee turistice în munții Igniș
și Gutâi din Țara Oașului, în
zona cuprinsă între Racșa și
Negrești-Oaș, cu scopul de a
pune în valoare zona turistică
Luna Șes. În realizarea traseelor au fost luate în considerare
şi traseele deja existente şi
omologate din judeţul Maramureş.
TRASEUL Nr. 1 – Bandă roșie
Vârful Comja -Vf. Pleșa – Vf. Mesteacănului – Văgașu – Vf. Arșița Vf. Paltinu – Vf. Pietroasa –Vf.
Poiana Soci, Piatra Strungii – Vf.
Călămări;
TRASEUL Nr. 2 – Triunghi albastru
Vf. Comja – Localitatea Racșa –
D.N.19;

TRASEUL Nr. 3 – Cruce roșie
Localitatea Vama – Valea Talna
Mică – Băile Puturoasa – Creastă

TRASEUL NR. 4 – Triunghi roșu
Localitatea Negrești Oaș -Luna
Șes – Baza pârtiei de schi – drum
forestier – Zara – Sfinxul Oașului
-Vf. Pietroasa;
TRASEUL Nr. 5 – Punct albastru
Borcut – Canton silvic Luna Șes –
Poiană – Pod drum forestier;
TRASEUL Nr. 6 – Punct roșu
Vf. Pietroasa -Vf. Țiganu – Drum
de TAF – Baza pârtiei de schi;
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TRASEUL Nr. 7
Mănastirea Luna Șes – Valea Talnei -Valea Trestiei – Tinovul Trestiei -Vf. Poiana Soci (marcaj
Triunghi galben) – Vf. Pietroasa
(marcaj Bandă roșie);
TRASEUL Nr. 8 – Cruce albastră
Valea Puturoasa -Muntele Mic –
Valea Brada – Troița D.J.75;
TRASEUL Nr. 9 -Triunghi galben
Muntele Mic – Creastă

TRASEUL Nr. 10 – Cruce galbenă
Cabana Boda Oșanul -Valea
Brada Mică – Zara
TRASEUL Nr. 11 – Triunghi albastru
Cabana Boda Oșanul – Valea
Brada Mică – Poiana Sfinților -

Păltinaș (Creastă);

TRASEUL Nr. 12
Negrești-Oaș
(Muzeul
Țării
Oașului)- km 9(Păstrăvărie) –
Valea Turului – Valea Blidarului –
Piatra Strungii (marcaj Cruce
roșie) – Vf. Soci (marcaj Bandă
roșie)
TRASEUL Nr. 13 – Punct albastru
DN 19 (Primăria Certeze) – Valea
Albă – Borcutul Tâlharilor- Poiana
Brebi, Vf. Buiana (1064 m)

TRASEUL Nr. 14 – Cruce albastră
DN 19 (Huta Certeze, biserica Ortodoxă) – Valea Mare- Valea
Roasă- Valea Gorohi – Cabana
Șălătruc- Vf. Buiana
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de atragerea de fonduri europene
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Primăria orașului NegreștiOaș în colaborare cu Camera de
Comerț și Industrie Satu Mare și
Oficiul pentru IMM-uri a organizat,
în 1 aprilie 2016, o sesiune de prezentare a oportunităților de
finanțare destinate sectorului IMM,
dar și sectorului public. Evenimentul a avut loc în sala mare de
ședințe a Primăriei Negrești-Oaș și
a atras aproximativ 200 de antreprenori și reprezentanți ai unor
companii.
Primarul Aurelia Fedorca a
declarat că prin organizarea acestei întâlniri a dorit să vină în sprijinul mediului de afaceri și a
tinerilor antreprenori.
”Nu m-am înșelat când am
avut ideea organizării la NegreștiOaș a sesiunii de prezentare a
oportunităților de finanțare din
fonduri europene. Au venit foarte
mulți oameni de afaceri la întâlnirea de la sediul Primăriei, au fost
mulți tineri antreprenori care vor
să-și dezvolte afacerile. A fost o întâlnire
interactivă
în
care
reprezentanții firmelor negreștene
au primit răspunsuri la întrebările
care îi frământau, au aflat pentru

ce proiecte pot atrage bani europeni, care sunt condițiile și ce au de
făcut în perioada următoare. A fost
o întâlnire fructuoasă și pentru noi,
autoritățile locale, care în această
perioadă facem noi proiecte și căutăm surse de finanțare pentru a
dezvolta în mod alert și durabil
Negreștiul și Țara Oașului”, a declarat primarul Aurelia Fedorca.
În cadrul întâlnirii au fost
prezentate următoarele noutăți:

– Finanțări pentru întreprinderi
mici și mijlocii din mediul urban și
rural;
– Finanțări pentru unitățile administrativ-teritoriale;
– Oportunitățile oferite prin programele cu finanțare de la bugetul
de stat. Specialiștii în atragerea de
fonduri europene au prezentat pe
larg oportunitățile de finanțare
pentru domenii de interes pentru
zona Oașului.

La Negrești-Oaș au avut loc
în cursul lunilor februarie și martie
mai multe întâlniri de lucru a Grupului de Acțiune Locală (GAL) Țara
Oașului cu scopul de a elabora Strategia de Dezvoltare Locală a microregiunii Țara Oașului și de a dezbate
perspectivele de finanțare în noua
alocare financiară 2014-2020. Evenimentele au fost organizate în cadrul
proiectului „Sprijin pregătitor pentru
elaborarea strategiei de dezvoltare
locală a microregiunii Țara Oașului”,
proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală
(PNDR 2014-2020), Măsura 19 – dezvoltare locală LEADER.
Cu ocazia acestor întâlniri au
fost prezentate noile direcții de
finanțare prin programul LEADER,
dar și exemple concrete de proiecte
care s-au implementat cu succes în
anii trecuți.

Prioritățile de dezvoltare rurală în programarea 2014-2020 sunt
următoarele:
– Procesarea produselor locale: bucătărie
tradițională,
băuturi
tradiționale
– Dezvoltarea turismului: activități de
agrement, alte tipuri de turism rural
–
Conservarea
tradițiilor
și
meșteșugurilor locale: Tâmplărie,
olărit, țesut, fierărie etc, Port, joc și
cântec popular oșănesc.
– Formele asociative: cooperative,

grupuri operaționale, grupuri; de
producători
– Infrastructuri sociale: centre de zi
pentru copii, tineri și vârstnici; centre
multifuncționale
– Scheme de calitate: dezvoltarea
mărcilor locale
– Infrastructura de bandă largă și
IT&C;
– Integrarea romilor: conservarea
culturii acestora

Se elaborează noua Strategie de dezvoltare a Țării Oașului

www.negresti-oas.ro
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O masă caldă în fiecare zi pentru 50 de vârstnici din oraș

Un număr de 50 de vârstnici cu o situație materială precară,
din
Negrești-Oaș,
beneficiază de o masă caldă în
fiecare zi, de aproape doi ani.
Mâncarea este pregătită la Centrul social de zi pentru vârstnici
din Cartierul Decebal.
Bucătăresele de la Centru se ocupă de prepararea hranei calde în fiecare zi, mâncarea
fiindu-le dusă la domiciliu celor

abonați.
Cei 50 de vârstnici au fost
selectați în baza criteriilor aprobate de Consiliul Local NegreștiOaș.
Astfel, pentru a beneficia
de serviciile de socializare şi recreere ale centrului, vârstnicii
trebuie să aibă domiciliul pe
raza oraşului Negreşti Oaş, să
aibe vârsta legală de pensionare
şi să nu sufere de boli conta-

gioase sau psihice. Au fost luate
în considerare persoanele vârstnice fără niciun venit, cu venituri mai mici de 350 de lei lunar
sau cu pensie cumulată a celor
doi soţi de până la 700 de lei,
sau vârstnicii cu pensia cuprinsă
între 350 şi 550 de lei lunar. Pe
baza acestor criterii a fost acordat un anumit punctaj în funcţie
de care au fost aleşi cei 50 de
beneficiari.

Primăria Negrești-Oaș a fost premiată
pentru Centrul Social pentru Vârstnici

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest a organizat la
începutul lunii decembrie 2015
Conferinţa Finală REGIO Transilvania de Nord, eveniment de închidere
a
Programului
Operaţional Regional 2007-2013.
Cu această ocazie au fost
înmânate 19 trofee celor mai
reuşite proiecte finanţate prin
programul REGIO în regiunea
noastră. Clasamentul acestora a
fost stabilit în urma unui concurs
pe Facebook, în care s-au implicat peste 3600 persoane, dar şi
ca urmare a notelor acordate de
Aprilie 2016

juriul format din experţi ai ADR
Nord-Vest.
Marele premiu a fost câştigat de Primăria Bistriţa, care a
câştigat şi cele mai multe aprecieri pe platforma socială. Premiile I pe judeţe au ajuns la
Primăria Oradea, Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud, Primăria Cluj-Napoca, Consiliul
Județean Maramureș, Primăria
Carei şi Consiliul Județean Sălaj.
Orașul Negrești-Oaș a
câștigat Premiul II pentru proiectul ”Amenajare Centru social
pentru vârstnici în orașul

Negrești-Oaș”, dar și două
mențiuni speciale pentru ”Modernizarea străzilor Oașului, Vrăticel, Unirii, Cornetului, Morii,
Valea Cerbului” și pentru ”Modernizare Ambulatoriu Integrat
al Spitalului Orăşenesc NegreştiOaş”, ultimul proiect aparținând
Consiliului Județean Satu Mare.
De asemenea, mențiune
specială a obținut proiectul ”Modernizarea infrastructurii drumurilor judeţene în judeţul Satu
Mare – DJ 109 L Negreşti Oaş –
Turţ”, aparținând Consiliului
Județean Satu Mare.
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Orașul Negrești-Oaș se va înfrăți
cu localitatea Alter do Chão din Portugalia

Orașul Negrești-Oaș se
va înfrăți cu municipiul Alter do
Chão din Portugalia, o localitate
în care trăiește o comunitate
importantă de români, inclusiv
cetățeni din zona Oașului și a
Sătmarului.

Primarul
orașului
Negrești-Oaș a avut o primă întâlnire cu primarul din Alter do
Chão, Joviano Martins Vitorino, în
cadrul unui eveniment care a
avut loc la Primăria Alter do
Chão în data de 11 februarie
2016. În această perioadă au fost
făcute demersurile legale astfel
încât protocolul de înfrățire să fie
semnat în vara acestui an.
Primarul Aurelia Fedorca
a declarat că parteneriatul de
înfrățire dintre cele două
localități reprezintă o punte de
legătură pentru românii stabiliți
în regiunea portugheză și cei de
acasă.
”Acest parteneriat ne
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oferă nu doar schimburi de opinii pe diverse probleme, ci și posibilitatea de a înțelege mai bine
problemele românilor care trăiesc în Portugalia. Este o punte
de legătură între familiile de români. Ne-am propus să dezvoltăm relații economice, culturale
și turistice, să avem schimburi de
experiență între administrații și
între cetățeni din toate categoriile sociale. Am apreciat
frumusețea acestui orășel, capacitatea administrativă și munca
susţinută a Consiliului Local şi a
Primăriei, respectul pentru promovarea tradiţiilor locale pe care
nu l-am întâlnit în multe locuri,
precum şi grija deosebită pentru
viitorul copiilor. Consider că cele
două localităţi au multe puncte
în comun, pe lângă originea latină comună a celor două națiuni
și atenția pentru îndeletnicirile
tradiționale, încât este natural să
ne înfrăţim”, a declarat primarul
Aurelia Fedorca.

Primarul Joviano Martins
Vitorino a remarcat în discursul
său excelenta integrare a membrilor comunității românești din
Alter do Chão și implicarea lor în
activitățile educative și culturale
din regiune, apreciind că
înfrățirea cu orașul Negrești-Oaș
este un pas înainte. Primarul Joviano Martins Vitorino a promis
că va vizita orașul Negrești-Oaș
în cursul acestui an, cel mai probabil la Festivalul ”Zestrea
Oașului” din luna august.
Legătura dintre cele
două localități a fost facilitată de
o sătmăreancă stabilită în Portugalia, profesoara de istorie Angelica Supler, cea care le predă
portughezilor un curs de limbă,
cultură și civilizație românească.
Autoritățile din Alter do
Chão sunt cunoscute pentru interesul manifestat în problematica integrării românilor, fiind
participanți activi la toate evenimentele importante organizate
de Ambasada României din Portugalia. De asemenea, localitatea
portugheză a găzduit de mai
multe ori evenimente care au
avut în centrul atenției comunitatea de români din regiune, inclusiv un Festival al românilor, și
a susținut proiectele de promovare a imaginii României derulate de Ambasada României la
Lisabona.
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Expoziția ART Bunavestire, la moment aniversar, la Negrești-Oaș și Cluj-Napoca

30 de ani de dăruire și culoare

Cea de-a 30-a ediție a
tradiționalei expoziții de artă
contemporană ”ART Bunavestire”, care a avut loc în 25 martie,
a adunat la Galeria de artă „Dr.
Mihai Pop” a Muzeului din
Negrești-Oaș peste 200 de
negreșteni și invitați din tot
județul. Participanții au admirat
operele expuse de artiștii
negreșteni, care au fost mai
multe și mai frumoase ca niciodată.
Directorul Muzeului Țării
Oașului, Natalia Lazăr, a fost cea
care a deschis evenimentul,
mulțumindu-le invitaților pentru
că au venit în număr atât de
mare la eveniment.
Primarul
orașului
Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, ia felicitat pe artiștii negreșteni
pentru performanță, rememorându-i și pe cei care nu mai
sunt printre noi și pe sufletul
acestui eveniment, dr. Mihai
Pop, omul care a adunat în jurul
său acest minunat grup de
artiști.
A doua zi, în capitala culturală a Transilvaniei, Cluj-Napoca, a avut loc vernisajul
expoziției retrospective ART
Bunavestire 30, care a adus o
mulțime de clujeni la Muzeul de
Artă din Cluj-Napoca, operele
expuse fiind admirate și apreci-
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ate de cei prezenți.
La eveniment au participat, pe lângă grupul de artiști
negreșteni, însoțit de primarul
Aurelia Fedorca și de directorul Muzeului Țării Oașului,
Natalia Lazăr, o mulțime de
artiști din capitala culturală a
Transilvaniei, clujeni iubitori de
cultură, dar și negreșteni și
oșeni aflați în Cluj. Numărul
mare al participanților, în jur
de 200, i-a determinat pe cei
prezenți să afirme că rar se
întâmplă astfel de evenimente
la Cluj-Napoca, ținând cont și
de numărul mare al artiștilor
prezenți – exponenți și invitați.
Aceasta este o parte din
Zestrea
pe
care
artiștii

negreșteni au lăsat-o orașului
Negrești-Oaș și Muzeului Țării
Oașului, așa cum a remarcat și
primarul Aurelia Fedorca.
Cea de-a 30-a ediţie a
acestei manifestări culturale
reper în Țara Oașului contopește
munca și dăruirea artiştilor,
membri ai grupului Art Bunavestire (Susana Ardelean, Andrei
Florian, Dorel Petrehuş, Corneliu
Pop, Ioan Pop Prilog, Ioan Pop
Vereta, Mircea Vaida) care ne
dezvăluie forme, imagini şi concepte noi. Acestora li se alătură
Borgó Borgovics (Ungaria), Nicolae Cațavei (Baia Mare), Emil
Dumitraș (Bistrița), Eugen Moritz
(Cluj-Napoca), Ștefan Pelmuș
(București),
Vasile
Pop
Negreșteanu (București), Mircea
Roman (București), Radu Șerban
(Cluj-Napoca),
Aurel
Vlad
(București), întregind tabloul formelor, culorii și luminii.
Evenimentul a fost organizat de Muzeul Țării Oașului și
Asociaţia artistică Art Bunavestire, fiind susţinut de Primăria şi
Consiliul Local Negreşti-Oaş,
Consiliul Județean Satu Mare și
C.J.C.P.C.T. Satu Mare.
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Gala Laureaților Negreșteni 2016:
Ne-am răsplătit valorile!

Profesorii
și
elevii
merituoși din Negrești-Oaș au
fost premiați în data de 5 martie
2016, în cadrul Galei Laureaților
Negreșteni, eveniment care a
ajuns la a XVII-a ediție și la care
au participat aproximativ 1.000
de persoane.
Evenimentul a fost organizat de Primăria și Consilul
Local Negrești-Oaș și instituțiile
de învățământ din oraș. Evenimentul i-a avut în prim-plan pe
cei mai merituoşi elevi, care au
obținut premii la olimpiade sau
diferite concursuri, dar și pe
dascălii care i-au îndrumat.

Primarul oraşului Negreşti Oaş, Aurelia Fedorca, i-a
felicitat pe elevii și profesorii
care au înregistrat performanțe.
Apoi s-a trecut la premierea elevilor şi a cadrelor didactice merituoase din oraşul
Negreşti Oaş. Premierea s-a
făcut pe mai multe secţiuni. S-a
putut constata că oraşul Negreşti Oaş a avut mulţi reprezentanţi la fazele naţionale ale
Olimpiadelor școlare, o mare
parte dintre aceştia întorcânduse acasă cu premii importante.
Profesorii premiați: Clubul Elevilor - prof. Tripon Maria,

Grădiniţa nr 1 - educ. Ghiran
Monica, Grădiniţa nr 7 - educ.
Dănuţ Rodica, Şcoala gimnazială nr 1: prof. Dale Florin, Goia
Florica, Varga Mărioara, Bertici
Anuţa; Şcoala gimnazială nr 3 înv. Pop Irina, înv. Goia Dorel,
prof. Dohi Szabolcs; Liceul Tehnologic “Ioniţă G. Andon”: prof.
Bud Rodica, prof. Bartiş Marilena, prof. Hotca Ovidiu, prof.
Handrău Ioan, prof. Pampa
Maria; Liceul Teoretic Negreşti
Oaş: prof. Palfi Maria, prof. Vasile Mariana, prof. Grec Gheorghe, prof. Obşitoş Dumitru,
prof. Gergely Francisc.

Aproximativ 300 de
negreșteni au fost în 16 aprilie la
meciul echipei Energia contra
echipei Dacia Medieșu Aurit.
Fotbaliștii negreșteni au fost
susținuți energic de suporteri,
reușind să câștige meciul cu 3-0.
Scorul final a fost 3-0
pentru echipa oșenilor, un joc
frumos și sigur prestat de echipa
noastră la care au contribuit
jucătorii și antrenorii echipei, dar
și suporterii care efectiv la scorul
de 1-0 i-au împins de la spate, iau susținut și au realizat o nouă
mare victorie.
Golurile echipei negreștene au fost înscrise de către atacantul Lohan Lucian, acesta

reușind hat-trick-ul partidei.
”Parcurgem pași mici
dar siguri spre vremuri mult
mai bune, spre performanță.
Juniorii nostri au încheiat jocul
cu scorul final de 9-2. Le
mulțumim jucătorilor, staff-ului

tehnic și nu în ultimul rând suporterilor, care au venit într-un
număr foarte mare la meci”, au
scris negreștenii pe Facebook,
după partida cu echipa Dacia
Medieșu Aurit.

Echipa de fotbal Energia Negrești-Oaș reînvie
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Negreștiul cultural în imagini
Orașul Negrești-Oaș a fost recunoscut în ultimii ani drept capitala culturală
a județului Satu Mare. Prin evenimentele organizate de Primăria și Consiliul Local,
Casa de Cultură, Muzeul Țării Oașului și unitățile de învățământ din oraș am reușit
să implicăm negreștenii în viața culturală a comunității noastre, să păstrăm și să
promovăm tradițiile, să respectăm oamenii de cultură și actul cultural, să încurajăm tinerii talentați și să-i susținem. Găsiți în aceste pagini imagini de la principalele evenimente pe care le-am organizat în ultimele luni.

Ziua Națională a României – 1 decembrie

Tezaurul uman viu Floare Finta, cetățean
de onoare al orașului – 28 decembrie

Ziua Persoanelor cu Dizabilități – 3 decembrie

Spectacol de Moș Nicolae
– 6 decembrie

Festivalul Datinilor și Obiceiurilor
de Iarnă – 28 decembrie

Concert de colinde la Catedrala Ortodoxă – 6 decembrie

Liturghie Arhierească la Catedrala
Ortodoxă – 31 ianuarie

Șezătoare de Dragobete
– 24 februarie

Negreștiul cultural în imagini

Târgul Mărțișorului Tradițional – 25-27 februarie

Spectacol de Ziua Femeii – 7 martie

Gala laureaților negreșteni – 5 martie

Sărbătoarea francofoniei – 18 martie

Ziua Femeii și Danțu de Lăsatul Secului în Tur – 6 martie

Ziua de Conştientizare a Autismului – 1 aprilie
Ora pământului la Luna Șes – 19 martie

Aniversare ”Iluminatorul satului” Floare Hotcă – 1 aprilie

Egalitate și diversitate în comunitate – 12 aprilie

Acasă e acolo
unde îţi este

inima!

Bine ați venit, negreșteni de pretutindeni!

Sărbători luminate în familie!

