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Stadiul principalelor investiţii 

Primarul oraşului Negreşti-Oaş, Aurelia Fedorca, a
prezentat în şedinţa Consiliului Local din 28 sep-
tembrie un raport privind stadiul principalelor

obiective de investiţii aflate în curs de realizare în oraş
şi un raport privind creditul contractat în anul 2006
de vechea conducere a oraşului. Rapoartele au fost
prezentate ca urmare a solicitării venite de la consi-
lierii locali negreşteni. Rapoartele integrale pot fi con-
sultate pe pagina web a oraşului,
www.negresti-oas.ro.
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Asfaltări în locul pietruirilor

La punctul Diverse,
la care s-a dezbătut mai bine
de o oră şi jumătate, primarul
Aurelia Fedorca a prezentat
un raport privind stadiul
principalelor obiective de in-
vestiţii aflate în curs de reali-
zare în oraş. Primarul a arătat
că se află în lucru trei mari
proiecte derulate din fonduri
europene: construirea Cen-
trului de Afaceri, la care con-
tribuţia oraşului este de 52%
din valoarea totală de 826.330
lei, a Centrului Social pentru
Vârstnici, la care contribuţia
oraşului este de 2% din valoa-
rea totală de 803.176 lei, şi
reabilitarea străzilor Unirii,
Vrăticel, Morii, Cornetului,

Oaşului şi Valea Cerbului, la
care contribuţia oraşului este
tot de 2% din valoarea totală
de 10.390.311 lei. 

Primarul a precizat
că efortul financiar al oraşului
este unul semnificativ deoa-
rece în luna decembrie va fi un
vârf de plăţi pentru aceste
proiecte, care va afecta buge-
tul local. Ea le-a cerut consi-
lierilor să fie de acord ca
sumele disponibile la bugetul
local pentru acest an să fie
reţinute pentru prefinanţarea
acestor proiecte, având în ve-
dere că Uniunea Europeană
face plăţile doar după 2-3 luni
de la realizarea investiţiilor
eşalonate.

Investiţii în străzi, Centru de Afaceri
şi Centru pentru Vârstnici

Consilierii au dezbătut
îndelung pe marginea găsirii unei
soluţii pe strada Vrăticel, unde au
început lucrările la schimbarea
reţelei de apă, unde a intervenit
o problemă din cauza unei erori
de proiectare, în sensul că proiec-
tul iniţial prevedea construirea

unei reţele simple, în timp ce
strada este străbătută de o magis-
trală de apă. Primarul Aurelia Fe-
dorca a precizat că Apaserv şi-a
asumat să realizeze investiţia su-
plimentară, pentru ca proiectul
derulat din fonduri europene să
nu întâmpine probleme. 

Probleme pe strada Vrăticel

Primarul Fedorca le-
a cerut consilierilor să se gân-
dească ce stradă ar putea fi
reabilitată în acest an din fon-
duri de la bugetul local, cu con-
diţia ca aceasta să nu fie
cuprinsă în planul de investiţii
în domeniul apă-canal. Aceasta
le-a mai spus consilierilor că
trebuie să se gândească toţi să
facă rost de fonduri pentru re-
abilitarea străzilor după ce va fi
executat proiectul de reabilitare

a reţelelor de apă şi canalizare.
„Va trebui să ne gândim serios
de unde vom face rost de bani
după ce vor fi reabilitate reţelele
de apă şi canal. Suntem toţi
conştienţi că după realizarea
acestor lucrări nu vom putea
lăsa străzile vraişte”, a spus Au-
relia Fedorca, precizând că pe
viitor se va evita pietruirea unor
străzi şi se va trece direct la as-
faltare, pentru ca banii să fie
cheltuiţi mai eficient. 



din oraș

Lucrările la rețelele
de apă şi canal 
încep anul viitor
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Un pas mare pentru finalizarea
staţiunii de la Luna Şes

Primarul Aurelia Fedorca a
mai arătat că proiectul tehnic master
plan în domeniul apă- canal realizat la
nivel judeţean a fost finalizat, în cadrul
acestuia urmând să fie reabilitată şi ex-
tinsă reţeaua de apă şi canalizare a ora-
şului cu peste 20 de km, concomitent cu
reabilitarea surselor şi a conductelor de
apă de la Valea Rea – Huta, Valea Albă
şi Tur, construcţia unei noi Uzine de apă
şi reabilitarea Staţiei de epurare. Prima-
rul a specificat că licitaţia pentru execu-
ţia lucrărilor va fi organizată spre
sfârşitul acestui an, urmând ca lucrările
efective să înceapă în primăvara anului
viitor. 

Raport privind 
datoria oraşului

În final, primarul Aurelia
Fedorca a prezentat un raport privind
situaţia împrumutului bancar în val-
oare de 15 milioane lei contractat în
2006 şi consumat până în august
2010, pentru modernizarea unor
străzi din Negreşti-Oaş. Potrivit ra-
portului, Primăria are de plătit o rată
anuală de 750.000 lei şi o dobândă
anuală de 980.000 de lei. Primăria a
beneficiat de o perioadă de graţie
după contractarea creditului, prima
rată fiind plătită în 01.07.2011, ur-
mând ca ultima rată să fie plătită în
2031. Cheltuielile totale aferente îm-
prumutului bancar sunt de 7,417
milioane lei.

Conducerea Consiliului Judeţean
Satu Mare şi a Primăriei oraşului Ne-
greşti-Oaş au făcut în data de 8 oc-

tombrie recepţia lucrărilor de alimentare cu
energie electrică a staţiunii turistice, acesta
fiind un mare mare pentru finalizarea staţiu-
nii. În prezent se lucrează intens la instalaţia
de telescaun şi la racordarea staţiunii la re-
ţeaua de canalizare a oraşului Negreşti-Oaş.
În total, aproximativ 85% din totalul lucră-
rilor de la Luna Şes au fost finalizate. 

Reţea electrică de circa 8,4 km
Lucrarea a fost contractată în data

de 29 februarie 2012, iar durata de execuţie
a lucrărilor a fost de şase luni şi a fost finali-
zată la termen. Valoarea contractată iniţial a
fost de 3.837.800 de lei, însă valoarea finală
a fost cu circa 30.000 de lei mai ieftină ajun-
gând la 3.804.261 de lei. Lungimea totală a
reţelei electrice formată din două circuite
electrice de 20 kV este de 8.375 m, din care
6.785 m în linie electrică subterană şi 1.590
de metri linie electrică aeriană. Pe linia elec-
trică subterană au fost realizate 86 cămine de
tragere amplasate în ampriza drumului DC
75, în timp ce pe linia electrică aeriană au fost
montaţi 35 de stâlpi metalici zincaţi. Ali-
mentarea cu energie electrică se face de la sta-
ţia de transformare 110/20kV Negreşti Oaş. 

Proiect important pentru CJ
Preşedintele Consiliului Judeţean,

Adrian Ştef, a declarat că prin recepţia lucră-
rilor de la reţeaua de alimentare electrică a
mai fost finalizată o etapă spre terminarea lu-

crărilor de la Luna Şes, lucru care dovedeşte
că acest proiect este foarte important pentru
Consiliul Judeţean. Vicepreşedintele Consi-
liului Judeţean, Mircea Govor, a spus că se fac
paşi mari spre finalizarea lucrărilor de la Luna
Şes, circa 85% din totalitatea lucrărilor fiind
efectuate. 

Un pas mare pentru 
finalizarea staţiunii

Primarul oraşului Negreşti-Oaş,
Aurelia Fedorca, a afirmat că Luna Şes este
un proiect foarte important pentru Negreşti-
Oaş şi Ţara Oaşului, fiind o adevărată gură
de oxigen pentru această zonă. “Azi facem un
mare pas la Luna Şes prin finalizarea proiec-
tului privind alimentarea cu energie electrică
a staţiunii. Îi asigurăm pe cetăţeni că în scurt
timp vor fi alimentate cu energie electrică
toate obiectivele din cadrul staţiunii, iar ce-
tăţenii îşi vor putea începe investiţiile. Ne
dorim ca în cel mai scurt timp posibil să fie
finalizate şi restul lucrărilor”, a mai spus Au-
relia Fedorca.

De altfel, conducerea Consiliului
Judeţean şi a Primăriei oraşului Negreşti-
Oaş au căzut de acord să investească în pe-
rioada următoare în construcţia unor staţii
de transformare a energiei electrice, astfel
încât toţi cetăţenii care au terenuri în zonă
să se poată racorda la reţea. Totodată, auto-
rităţile au stabilit să refacă reţeaua de elec-
tricitate de la staţia de transformare din oraş
până la cariera Cornet, astfel încât aceasta
să poată face faţă necesarului de energie din
staţiune. 

8 A fost recepţionată reţeaua de alimentare 
cu energie electrică a zonei 
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șase străzi intră în modernizare
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Primăria oraşului Negreşti-Oaş a dat undă verde, la sfârşitul lunii august, pentru modernizarea a

şase străzi din oraş. Lucrările realizate din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional, au
început în prima parte a lunii septembrie pe strada Vrăticel. Străzile care vor intra în reabilitare prin acest
proiect în următorul an sunt Vrăticel, Unirii, Cornetului, Oaşului, Valea Cerbului şi Morii, pe acestea ur-
mând să fie modernizate sau extinse şi reţelele de apă şi canalizare.

Primarul oraşului Ne-
greşti-Oaş, Aurelia Fedorca, di-
rectorul SC Apaserv SA, Ioan
Leitner, şi reprezentantul con-
structorului SC Iulia Boss SRL,
împreună cu responsabilii din
Primărie, au stabilit la finalul
lunii august graficul lucrărilor
a căror valoare licitată este de
8,1 milioane lei plus TVA. 

Lucrările au început în
prima parte a lunii septembrie pe
strada Vrăticel, urmând ca în
acest an să înceapă lucrările şi pe
străzile Unirii şi Cornetului, pe
care urmează să fie reabilitate sau
extinse, după caz, reţelele de apă
şi canalizare, concomitent cu
montarea de contoare indivi-
duale.

Primarul Aurelia Fe-
dorca a precizat că cea mai
mare parte a lucrărilor de pe
aceste trei străzi vor fi finalizate

în acest an, urmând ca la primă-
vară să fie turnat stratul de
uzură asfaltic. Edilul Negreştiu-
lui le-a cerut cetăţenilor de pe
străzile care intră în moderni-
zare să-şi facă branşamentele la
reţelele de gaz, deoarece după
ce străzile vor fi reabilitate nu se
va mai permite spargerea aces-
tora. De asemenea, reprezen-
tanţii Primăriei vor solicita
E.On Gaz, Romtelecom şi ce-
lorlalţi furnizori de utilităţi să-
şi efectueze în următoarea
perioadă investiţiile prevăzute
pe aceste străzi înainte să fie
modernizate.

Directorul Apaserv,
Ioan Leitner, a precizat că in-
vestiţiile necesare la reţelele
de apă şi canalizare pe pri-
mele trei străzi vor fi reali-
zate din fondurile societăţii.
Pe celelalte trei străzi, Oaşu-
lui, Valea Cerbului şi Morii,
Apaserv va începe în primă-
vara anului viitor lucrările la
reţelele de apă şi canalizare,
acestea fiind incluse în Mas-
terplanul ADI prin care la

Negreşti-Oaş vor fi reabili-
tate sau extinse în următorii
trei ani peste 20 de kilometri
de reţele de apă şi canalizare.
De asemenea, Apaserv va re-
aliza contorizarea individu-
ală a locuinţelor pe toate
străzile care intră în moder-
nizare.

Modernizarea stră-
zilor presupune realizarea
fundaţiei şi a straturilor de
uzură asfaltică, amenajarea
de rigole de scurgere,
acoperite cu grilaje, şi con-
struirea de trotuare acolo
unde lăţimea străzii permite.
Termenul de finalizare a pro-
iectului privind moderniza-
rea celor şase străzi este 25
februarie 2014, însă con-
structorul Iulia Boss SRL
Negreşti-Oaş apreciază că lu-
crările vor fi finalizate în
toamna anului viitor, dacă va
exista sincronizare cu in-
vestiţiile derulate de Apaserv.

Strada Vrăticel,
prima modernizată

Trei străzi vor fi rea-
bilitate în acest an

Contorizare 
individuală a apei

Ce presupune 
modernizarea
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Parteneriat public-privat
pentru Centrul Multicultural 

Consilierii locali din
Negreşti-Oaş au aprobat în şe-
dinţa din 28 septembrie intro-
ducerea unor restricţii de
circulaţie pe strada Luna pentru
camioanele de mare tonaj. Ast-
fel, la intersecţia străzii Luna cu
drumul vicinal, pe care va fi de-
viat traficul greu, va fi montată
o barieră la înălţimea de 3 metri
pentru ca vehiculele care depă-
şesc această înălţime să nu mai
poată circula pe aici. Primarul

Aurelia Fedorca a precizat că
cetăţenii care locuiesc pe această
stradă vor putea trece de barieră
cu maşini de mare tonaj dacă
vor avea de transportat ceva. 

Decizia vine ca ur-
mare a traficului greu intens
derulat de vehiculele care se de-
plasează la zona de exploatare şi
având în vedere că strada a fost
reabilitată în anii trecuţi, iar ea
face legătura spre staţiunea tu-
ristică Luna Şes. 

Conducerea oraşului
Negreşti-Oaş va în-
cepe în următoarea

perioadă negocierile pentru
construirea unui Centru
Multicultural cu sală de
spectacole şi bibliotecă în
parteneriat public-privat.

Primarul oraşului
Negreşti-Oaş, Aurelia Fedorca,
le-a prezentat consilierilor lo-
cali intenţia unui investitor din
Satu Mare, omul de afaceri
Vasile Bud, de a realiza în
parteneriat public-privat un
Centru Multicultural, care să
cuprindă sală de spectacole,
bibliotecă şi spaţii comerciale,
dar şi un cinematograf.

„Avem un investitor
din Satu Mare care este intere-
sat să construiască în partene-
riat public-privat un complex
care să cuprindă şi Centrul
Multicultural pe care şi-l
doresc toţi negreştenii. Noi
avem disponibil terenul pe
care s-au realizat deja două
proiecte pentru acest centru,
dar lipsesc finanţările. Investi-
torul ne-a cerut să îi spunem
ce dorim mai exact, urmând ca

el să ne prezinte varianta sa,
care să includă şi cerinţele
noastre. Această variantă de
parteneriat public-privat este
greoaie din punct de vedere
birocratic, dar nu presupune
niciun efort financiar din
partea oraşului”, le-a explicat
Aurelia Fedorca consilierilor
locali.

Primarul Aurelia Fe-
dorca a arătat că s-a optat pen-
tru varianta unui parteneriat

public-privat pentru Centrul
Multicultural deoarece în ul-
timii 20 de ani au fost realizate
multe proiecte, dar a lipsit de
fiecare dată finanţarea.
„Aceasta este, în acest mo-
ment, singura variantă viabilă”,
a conchis primarul Negreştiu-
lui, care şi-a exprimat speranţa
că părţile vor ajunge la o
înţelegere şi că proiectul va
putea fi implementat cât mai
curând.

În urma discuţiilor
avute, fiecare grup de con-
silieri şi-a desemnat reprezen-
tanţi în cadrul unei comisii
care va purta discuţii cu in-
vestitorul. Astfel, din partea
PSD a fost desemnat Vasile
Lohan, din partea PNL –
Mihai Miclăuş, din partea
PDL – Cristian Jurje, din
partea UNPR – Ioan Codre,
iar din partea PP-DD – Gi-
anny Berinde.

Lista persoanelor
care vor beneficia
de locuinţe ANL

Restricţii de circulaţie 
pentru traficul greu 
pe strada Luna

Consiliul Local Negreşti-
Oaş a aprobat în şedinţa
din 28 septembrie repar-
tizarea unor locuinţe
pentru tineri în blocul
ANL, pe apartamentele
rămase libere sau care ur-
mează să fie eliberate - 5
apartamente şi 7 garso-
niere. Locuinţele rămase
libere au fost repartizate
în urma unor anchete so-
ciale desfăşurate de anga-
jaţii Primăriei.

Lista locuinţelor
repartizate: 

Einholz Emilia - apartament
Gritar Marius- apartament
Bledea Antonio - garsonieră
Miclea Ciprian - garsonieră 
Rus Lucica - garsonieră
Pop Mihaela - apartament
Bătărcean Teodora - apartament
Cânta Camelia - apartament
Torz Marius - garsonieră
Bandi Vasile - garsonieră
Popa Bianca - garsonieră
(Ghetea) Gherghely Timea -
garsonieră
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Noul an şcolar a început fără
probleme

La începutul lunii
septembrie, primarul Aurelia
Fedorca a avut o întâlnire cu
directorii instituţiilor şcolare
din oraş în cadrul căreia s-a
discutat despre pregătirea şco-
lilor pentru începerea noului
an şcolar. Şefii instituţiilor de
învăţământ au solicitat fon-
duri suplimentare pentru fina-
lizarea investiţiilor şi a
igienizării şcolilor, acestea
fiind alocate ulterior printr-o
hotărâre a Consiliului Local
din luna septembrie. Astfel, a
fost aprobată suma de 13.000
lei pentru investiţii la Liceul
Teoretic, 25.000 lei pentru
Şcoala nr. 3 şi 7.000  lei pentru
Grupul Şcolar Ioniţă G. An-
dron. 

Pe lângă clasele obiş-
nuite, la cele două şcoli gimna-
ziale a fost amenajată şi dotată
corespunzător câte o clasă pen-
tru grupa pregătitoare, acolo
unde cei mai noi şcolari pot în-
văţa primele semne în condiţii
decente. 

Totodată, a fost re-

zolvată şi problema transpor-
tului elevilor la şcoli. După ce
a fost stabilit un traseu ca să
poată fi luaţi toţi elevii care
au nevoie de acest transport,
primarul Aurelia Fedorca a
rezolvat şi problema şoferilor
microbuzelor şcolare, unul
dintre aceştia fiind desemnat
un şofer al Primăriei Negreşti
Oaş.

O problemă a fost
ridicată de directorul Gră-
diniţei cu Program Prelungit
Nr. 7, Rodica Dănuţ, referi-

tor la situaţia copiilor cu
vârste cuprinse între doi şi
trei ani. Cum în oraşul Ne-
greşti Oaş nu există o creşă,
copiii cuprinşi în această
vârstă nu au unde să fie duşi
pentru că în grădiniţe nu
sunt primiţi decât după îm-
plinirea vârstei de trei ani.
Există o lege referitoare la
grupa ante-preşcolară, dar
nu poate fi aplicată din
cauza lipsei metodologiei de
aplicare.

Directorul Grădi-
niţei Nr. 7 a declarat că aici
a fost înfiinţată o grupă de
pitici, dar nu poate înfiinţa
o grupă de ante-preşcolari
deoarece nu sunt îndepli-

nite anumite criterii. “Anul
acesta nu am trecut în pla-
nul de şcolarizare o astfel de
grupă, dar anul viitor o voi
face pentru că numărul
acestor copii este din ce în
ce mai mare”, a declarat
Rodica Dănuţ, de aceeaşi
părere fiind şi directorul
Grădiniţei Nr. 1, Delia
Gavra. La această problemă,
primarul Aurelia Fedorca
le-a cerut celor două con-
duceri de grădiniţe să facă
demersurile necesare în
acest sens pe care să le
depună atât la Primărie, cât
şi la sediul Inspectoratului
Şcolar Judeţean pentru a fi
găsită o soluţie.

Noul an școlar a început fără probleme la Negreşti-Oaș, autorităţile locale și conducerile
școlilor mobilizându-se pentru finalizarea lucrărilor de întreţinere și igienizare a instituţiilor
de învăţământ.  

Microbuze pentru
toți elevii

Bani pentru 
finalizarea lucrărilor

Soluții pentru grupa
ante-preșcolară

Consiliul Local Ne-
greşti-Oaş a aprobat în şedinţa
din 28 septembrie alocarea de
fonduri pentru plata indemni-
zaţiei pentru asistenţii persoa-
nelor cu handicap pentru luna
mai. Primarul Aurelia Fedorca a
arătat că situaţia acestor per-

soane este dramatică şi că anul
viitor trebuie găsite soluţii pen-
tru prefinanţarea acestor in-
demnizaţii şi acordarea lor la
timp, având în vedere că Guver-
nul alocă fondurile necesare cu
întârziere. “Sunt situaţii dispe-
rate de care suntem acuzaţi noi.

Pentru că oamenilor nu le sunt
acordate indemnizaţiile la timp,
nu le sunt plătite nici contribu-
ţiile de asigurări sociale. Dacă
aceşti oameni se îmbolnăvesc,
nu pot beneficia de tratamente
medicale, iar pentru aceste lu-
cruri suntem acuzaţi noi. De

aceea vă rog ca în bugetul pen-
tru anul viitor să asigurăm pre-
finanţarea sumelor necesare
pentru aceste persoane pentru a
nu ajunge în situaţii de nedo-
rit”, a declarat primarul Aurelia
Fedorca în şedinţa Consiliului
Local. 

Bani pentru asistenţii persoanelor cu handicap 



Nunta de aur pentru 35 de cupluri

Un număr de 35 de cu-
pluri longevive din Ne-
greşti-Oaş au fost

sărbătorite în cadrul unui eveni-
ment intitulat sugestiv “Nunta de
Aur”. Evenimentul s-a desfăşurat
în data de 2 octombrie la Restau-
rantul Park din oraş şi a fost or-
ganizat de Primăria şi Consiliul
Local Negreşti-Oaş. 

În afară de cele 35 de
Cupluri de Aur, la manifestare au
mai fost prezenţi preşedintele
Asociaţiei Judeţene a Pensionari-
lor, Mircea Marian, directorul
Casei de Cultură Negreşti Oaş,
Natalia Lazăr, consilieri locali şi
alţi circa 150 de vârstnici din oraş.
Preoţii prezenţi, şi anume proto-
popul ortodox de Oaş, Mihai
Feher, preotul ortodox Marcel

Mihalca, preotul greco-catolic
Iacob Feier şi preotul romano-ca-
tolic Felix Franţ, au oficiat o
scurtă slujbă religioasă în cadrul
căreia s-au rugat pentru vârstnicii
oraşului.

Cu ocazia Zilei Inter-
naţionale a Persoanelor Vâr-
stnice, Primăria şi Consiliul
Local Negreşti-Oaş au organi-
zat marţi, 2 octombrie, festivi-
tatea de premiere a 35 de
cupluri longevive din capitala
Ţării Oaşului, care au împlinit
50 de ani de căsătorie. Primarul
oraşului Negreşti Oaş, Aurelia
Fedorca, le-a mulţumit şi i-a fe-
licitat pe toţi vârstnicii prezenţi
la manifestare, punând accent
pe cuplurile de aur. “Azi sărbă-
torim Cuplurile de Aur din
Negreşti-Oaş, ne sărbătorim

cel mai longeviv cuplu din oraş,
precum şi cea mai în vârstă per-
soană. Toate acestea sunt orga-
nizate de Ziua Internaţională a
Persoanelor Vârstnice şi pe
această cale adresez tuturor
acestor persoane un călduros
La Mulţi Ani, multă sănătate,
fericire în viaţă şi tot ce îşi do-
resc”, a mai spus Aurelia Fe-
dorca.

Apoi s-a trecut la pre-
mierea celor 35 de cupluri de
aur, a celui mai longeviv cuplu
şi a celui mai vârstnic negreş-
tean. Primarul Aurelia Fedorca
s-a dus pe la fiecare la locul în
care era aşezat la masă şi a în-
mânat cuplurilor premiate câte
o diplomă, un buchet de flori şi
un premiu de 500 de lei. Cu
această ocazie a fost premiat şi
cel mai longeviv cuplu, şi
anume Pop Ioan şi Ana, căsăto-
riţi din anul 1956, având 56 de
ani de căsătorie. Totodată, a
fost premiat şi cel mai vârstnic
negreştean, acesta fiind Vasile
Drăguş, de 91 de ani. Cuplurile
premiate au declarat că
longevitatea în cuplu are un se-
cret: Iubirea şi răbdarea unul
faţă de celălalt.

Cuplurile Care au împlinit
50 de ani de Căsătorie:
- Dragoş Vasile şi Iuliana
- Moisa Ioan şi Ana
- Cicio Gheorghe şi Cicio Ana
- Ardelean Ioan şi Maria
- Lohan Ioan şi Maria
- Lohan Gheorghe şi Terezia
- Ijac Vasile şi Irina
- Baltă Dumitru şi Irina
- Pal Carol şi Floarea
- Pop Vasile şi Irina
- Savu Vasile şi Floare
- Mureşan Petru şi Anna
- Mărcuş Vasile şi Maria
- Drăguş Vasile şi Cecilia
- Berinde Mihai şi Maria
- Dobie Gheorghe şi Anna
- Stan Dumitru şi Maria
- Berinde Augustin şi Ana
- Poptile Gheorghe şi Ana
- Ţânţaş Mihai şi Anna
- Ceauş Constantin şi Lucia
- Halmi Gheorghe şi Elisabeta
- Lohan Grigore şi Maria
- Fedorca Grigore şi Maria
- Hotca Gheorghe şi Eudochia
- Berinde Gusti şi Maria
- Szilagyi Ioan şi Anastasia
- Andrişan Aurelian şi Vicuţa

După premiere, toţi
pensionarii au fost invitaţi la o
masă îmbelşugată, în timp ce
trupa “Pionierii” şi ansamblurile
“Sânzienele” şi “Oaşul”, coordo-
nate de cunoscuta interpretă
Maria Tripon, au menţinut buna
dispoziţie a vârstnicilor prin cân-
tecele şi ţâpuriturile lor.
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Participare 
numeroasă

Cuplurile de aur 
ale Negreştiului

Cel mai longeviv
cuplu şi cel mai 
vârstnic negreştean
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Zilele Oraşului Negreşti-Oaş,
la superlativ

Mii de negreşteni şi mii
de oaspeţi din tot
judeţul Satu Mare, dar

şi din Ungaria şi Ucraina, au par-
ticipat în perioada 18- 19 august
la manifestările organizate cu
ocazia celei de-a XIII-a ediţii a
Zilelor Oraşului Negreşti-Oaş.
La concertele care au avut loc în
prima zi de manifestări, numărul
spectatorilor care se aflau în zona
centrală a oraşului a ajuns la
aproximativ 10.000, pentru ca a
doua zi să ajungă la circa 20.000,
potrivit forţelor de ordine
prezente la eveniment. 

Numărul mare de spec-
tatori l-a determinat pe Connect-
R să afirme, în deschiderea
recitalului de sâmbătă: “E o mare
nebunie la Negreşti-Oaş. Nu am
mai văzut atâţia oameni împre-
ună de la Revoluţie”. Negreştenii
şi invitaţii lor au demonstrat că
vara nu dorm, şlagărul verii care a
animat capitala Ţării Oaşului bu-
curând deopotrivă tineri şi vârst-
nici. 

Inegalabilul Nicolae
Furdui Iancu, Maria Petca
Poptean şi Ansamblul
Măgura,  clujenii “Sergiu Vi-
talian Vaida şi nănaşii”, Crist-
ian Enache, Sorin Tănase şi

ansamblul folcloric Iza din
Maramureş, Ansamblul “Cu-
nuniţa” condus de Leontina
Dorca, cu Mariana Deac şi
Ciprian Pop solişti invitaţi,
Sânzienele, formaţia de muz-
ică etno-dance Mister, un fru-
mos duo pop-dance – Lucia
Bura şi Crina Mărcuţ, dar şi
Şcoala Vedetelor “Recreart”

din Baia Mare, alături de ar-
tiştii pop-rock Paula Raţ şi
Marius Goie, au fost primiţi
cu bucurie în sufletele ne-
greştenilor, care le-au aplaudat
interpretările, desfăşurate în
cele două zile. Succes au avut
şi spectacolele pentru cei mici,
care au venit la scenă atraşi ca
de un magnet. 

Cea de-a doua seară a
adus-o pe scenă pe Corina,
artista ale cărei piese pop au
atât de mult succes în discote-
cile din întreaga ţară. Corina
le-a spus negreştenilor că e
oşancă de-a lor şi a cântat îm-
preună cu ei versurile "Cu
oşanu' nu te pune, cu oşanca
dute-n lume", fiind ovaţionată
necontenit. În final, regele Şte-
fan Bănică Junior şi trupa sa au
încheiat în stil mare a XIII-a
ediţie a Zilelor Oraşului Ne-
greşti-Oaş, iar focurile de arti-
ficii au încununat ceea ce mulţi
au numit una dintre cele mai
reuşite ediţii ale sărbătorii.

Pe lângă suita de spec-
tacole, conducerea Primăriei şi
Consiliul Local au recompensat
negreştenii care şi-au adus apor-
tul la dezvoltarea şi promovarea
oraşului. Astfel, primarul Aure-
lia Fedorca a decernat titlurile de
"Cetăţean de onoare" al oraşului
Negreşti-Oaş mesagerului cân-

tecului şi portului tradiţional
oşenesc, Maria Tripon, şi profe-
sorilor Maria Bonea, respectiv
Mihai Big, aceştia intrând în ga-
leria personalităţilor capitalei
Ţării Oaşului. 

Cu aceeaşi ocazie, au
fost răsplătiţi cu titluri de exce-
lenţă şi premii în bani toţi şefii
de promoţie ai claselor din şco-
lile şi liceele negreştene, dar şi
elevii merituoşi, care au oţinut
rezultate deosebite la examenul
de bacalaureat. Este vorba de-
spre Berinde Marinela
Gabriela - şef de promoţie
clasa a XII-a a la Grupul Şcolar
Ioniţă G. Andron; Ciorbă
Jesica Angelica - şef de pro-
moţie clasa a VIII-a, Liceul
Teoretic; Horneac Emanuel -
şef de promoţie clasa a VIII-a,
Liceul Teoretic;  Popa Cristina
- şef de promoţie clasa a XII-a,
Liceul Teoretic; Cicio Denis -
şef de promoţie clasa a VIII-a
Şcoala nr. 1; Boje Andreea
Lăcrămioara - şef de promoţie
clasa a VIII-a şi rezultate de-
osebite obţinute la evaluarea
naţională, Şcoala nr. 3 şi Pop
Mădălina, Liceul Teoretic,
pentru rezultatele obţinute la
Bacalaureat.
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Negreştenii vara nu
dorm

Spectacole pentru toți

O seară de neuitat

Cetăţeni de onoare
şi elevi merituoşi



Un reper pentru medicina
românească

Oraşul Negreşti-Oaş şi
Ţara Oaşului devine
încet un reper pentru

medicina românească, afirmaţia
aparţinând invitaţilor care au
participat în prima parte a lunii
august la cea de-a IV-a ediţie a
Zilelor Medicale ale Ţării Oaşu-
lui, care s-a desfăşurat la Com-
plexul Turistic Valea Măriei

La simpozionul orga-
nizat de Universitatea de Medi-
cină şi Farmacie “Iuliu
Haţieganu” Cluj-Napoca, Clin-
ica Medicală IV, Spitalul Clinic
CF Cluj Napoca, Primăria şi
Consiliul Local Negreşti-Oaş,
Casa de Cultură Negreşti-Oaş,
Spitalul Orăşenesc Negreşti-
Oaş, cu sprijinul Prefecturii Satu
Mare, a Consiliului Judeţean, a
Colegiului Medicilor Satu Mare
şi a Direcţiei de Sănătate Publică
Satu Mare, au participat person-
alităţile medicale marcante din
ţară, printre care şeful Departa-
mentului de Reumatologie din
cadrul UMF “Iuliu Hatieganu”

Cluj-Napoca, dr. Simona Red-
nic, care este şi preşedintele So-
cietăţii Române de
Reumatologie, dr. Monica
Lencu, şeful Clinicii medicale
III, dr. Marcel Tanţău, dr. Crist-
ian Lup, conferenţiar dr. Dorel
Sâmpelean, dr. Maria Sas, pre-
cum şi cadre medicale din
Ucraina. Nu poate fi omis nici
dr. Vasile Negrean, originar din
Negreşti Oaş, cetăţean de onoare
al acestui oraş, fără implicarea
căruia această manifestare nu ar
fi avut loc. De asemenea, au fost
prezenţi oficiali ai judeţului Satu
Mare. 

Dr. Simona Rednic a
spus în discursul său că oşenii îşi
numes zona “ţară” fiind mândri
de ea, adăugând că Ţara Oaşului
este o ţară cu personalitate. Dr.
Monica Lencu a precizat că
Zilele Medicale ale Ţării Oaşului
ar trebui trecute într-un calendar
naţional pentru ca medicii să ştie
de el şi să vină în număr mai
mare, precizând că este un sim-
pozion din suflet pentru suflete
organizat de dr. Vasile Negrean.  

După încheierea celor
trei zile de program ştiinţific,
oaspeţii au fost invitaţi să se des-
tindă la Luna Şes, unde au luat

masa la pensiunea Boda Oşanu,
au cutreierat munţii şi au vizitat
investiţia de la Luna Şes. De
asemenea, oaspeţii au făcut un
circuit turistic prin Ţara Oaşului,
începând cu Muzeul în aer liber
din Negreşti-Oaş, unde direc-
torul Muzeului Etnografic al
Ţării Oaşului, Remus Vârnav, le-
a prezentat exponatele şi sem-
nificaţia acestora. Medicii s-au
declarat încântaţi de ceea ce au
văzut, unii precizând că, deşi nu
sunt pentru prima dată în Oaş,
admiră de fiecare dată modul în
care oşenii îşi conservă tradiţiile
şi cultura.  

Buletin informativpagina 9 eveniment

www.negresti-oas.ro octombrie 2012 

Intră pe  www.negresti-oas.ro și vezi 
IMAGINI LIVE DIN NEGREŞTI-OAŞ



Buletin informativ

Delegaţia condusă de pri-
marul Aurelia Fedorca a
fost compusă din con-

silierii locali Constantin Fanea şi
Gheorghe Pop, directorul Casei
de Cultură, Natalia Lazăr, direc-
torul Şcolii generale nr. 3, Anca
Rusu, şi preotul Radu Rusu. De-
legaţia a fost întâmpinată la
Teacevo de primarul oraşului,
Ivan Ivanovici Kovacs, şi de alţi
oficiali. După discuţiile protoco-
lare de la început, primarul Au-
relia Fedorca a fost invitat pe
scena oficială unde au avut loc
manifestările, alături de alţi pri-
mari ai unor localităţi din Unga-

ria, Cehia şi Polonia, cu care ora-
şul Teacevo este înfrăţit din anul
2006. După discursurile oficiale,
primarul Aurelia Fedorca şi de-
legaţia din Negreşti-Oaş au par-
ticipat la recepţia oficială
organizată cu acest prilej.

Primarul Aurelia Fe-
dorca s-a declarat onorată să
participe la sărbătoarea oraşului
Teacevo, pentru prima oară în
calitate de primar al oraşului
Negreşti-Oaş. „Mi-aş dori ca pe
viitor să reuşim să fructificăm
mai mult relaţia noastră de în-
frăţire şi, pe lângă schimburile
culturale şi sportive, să reuşim să

încheiem parteneriate care să
ducă la dezvoltarea localităţilor
noastre. În primul rând, aş dori
să căutăm împreună resurse
pentru a demara proiecte con-
crete care să ducă la crearea de
noi locuri de muncă, probleme
pe care le întâmpinăm şi noi la
Negreşti-Oaş, dar şi voi la Tea-
cevo. Apoi, aş dori să reuşim să
facilităm schimburile comer-
ciale şi să încurajăm închegarea
de parteneriate între firmele de

la noi şi cele de la dvs., cu acelaşi
scop final al creării de locuri de
muncă şi al creşterii nivelului de
trai al cetăţenilor noştri”, a de-
clarat primarul Aurelia Fedorca.
De altfel, primarul oraşului Tea-
cevo, Ivan Ivanovici Kovacs, a
fost de acord să se deplaseze în
cursul lunii octombrie la Ne-
greşti-Oaş pentru a găsi îm-
preună modalităţi concrete de a
dezvolta parteneriatul dintre
cele două localităţi.  
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Întâlnire între oamenii 
de afaceri din Negreşti-Oaş
şi Csenger

Conducerile pri-
măriilor din Negreşti-Oaş,
judeţul Satu Mare, şi Csen-
ger, Ungaria, vor facilita în
perioada următoare o întâl-
nire între oamenii de afa-
ceri din cele două localităţi,
în scopul întăririi mediului
antreprenorial şi a creării de
noi locuri de muncă. Pri-
marul oraşului Negreşti-
Oaş, Aurelia Fedorca, şi
viceprimarul localităţii
Csenger, Komlody Miklos,
au stabilit cu ocazia între-
vederii pe care au avut-o la
Zilele Oraşului Negreşti-
Oaş să faciliteze o întâlnire
între oamenii de afaceri din
cele două localităţi, astfel
încât aceştia să-şi poată ex-

tinde afacerile şi să le inter-
naţionalizeze. În acest sens,
primarul Aurelia Fedorca
le-a lansat partenerilor ma-
ghiari invitaţia de a investi
la Luna Şes, precizând că în
viitorul apropiat vor fi
scoase la licitaţie noi par-
cele de teren în zonă.
Aceasta a arătat că până la
finalul acestui an va fi final-

izat drumul de acces şi reţe-
lele de canalizare şi electri-
citate, fiind create astfel
premisele pentru dezvolta-
rea de afaceri. De aseme-
nea, reprezentanţii celor
două localităţi înfrăţite au
căzut de acord să caute
proiecte comune, astfel
încât colaborarea lor să aibă
rezultate concrete în viitor. 

8
O delegaţie a oraşului Negreşti-

Oaş a participat în 22 septembrie la
manifestările organizate de Zilele oraşu-
lui Teacevo, din Ucraina, localitate cu
care Negreştiul este înfrăţit din anul
2006.

Studiu economic
zonal din fonduri
europene

Oraşele Negreşti-Oaş şi Teacevo vor
extinde parteneriatul de înfrăţire

Consilierii locali din Ne-
greşti-Oaş au aprobat în şedinţa din
luna septembrie participarea oraşului
în derularea proiectului “Consolida-
rea şi armonizarea transfrontalieră a
cooperării economice şi comerciale în
zonele sătmărene”, finanţat în cadrul
programului de cooperare transfron-
talieră Ungaria-România 2007-2013,
cu o valoare totală de 65.019 euro.
Partea ce revine oraşului Negreşti este
de 18.504 euro, sumă pentru care s-a
aprobat prefinanţarea. Obiectivul
proiectului este apropierea agenţilor
economici din  zona de frontieră pen-
tru a facilita dezvoltarea acestor zone.
Proiectul constă în realizarea unui
studiu economic zonal în ambele
părţi ale frontierei, după care va fi re-
alizat un studiu comun ce va fi
prezentat agenţilor economici ro-
mâni şi maghiari. 
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Şcoala Generală nr. 3, la trei
decenii de existenţă

Şcoala Generală nr.3 din Negreşti-Oaș a aniversat, în 22 septembrie, trei decenii de
existenţă, la manifestări participând sute de persoane.

Printre invitaţi s-au numărat
preşedintele Consiliului
Judeţean Satu Mare,

Adrian Ştef, primarul oraşului
Negreşti–Oaş, Aurelia Fedorca,
directorul Casei de Cultură Ne-
greşti-Oaş, Natalia Lazăr, respec-
tiv foşti şi actuali profesori ai
şcolii care au pregătit de-a lungul
anilor generaţii întregi de elevi, în
frunte cu directorul unităţii de
învăţământ Anca Rusu. Preoţii
Marcel Malanca şi Radu Rusu au
oficiat o slujbă de pomenire în
memoria foştilor dascăli trecuţi
în eternitate.

Evenimentul a început
cu salutul adresat de directorul
Şcolii Generale nr. 3, Anca Rusu,
care le-a mulţumit tuturor celor
prezenţi, în special foştilor das-
căli care au venit, unii, de la mii

de kilometri de locul în care, nu
demult, şi-au adus un aport în-
semnat la educaţia tinerelor ge-
neraţii. “Şcoala a împlinit 30 de
ani de existenţă şi am ales să ne
petrecem această sărbătoare în
familie. Am ales să invităm atât
fostele cadre didactice, cât şi ac-
tualele cadre didactice, pentru că
mulţi dintre foştii dascăli au tre-
cut la cele veşnice. Fostele cadre

didactice au pus bazele şcolii, iar
noi, tinerii, continuăm. Sperăm
ca la sărbătorirea celor 50 de ani
de existenţă să vină toţi absolven-
ţii noştri, pentru că cei mai mulţi
sunt plecaţi în străinătate”, a de-
clarat directorul Anca Rusu.
Aceasta a oferit diplome de
onoare preşedintelui Consiliului
Judeţean Satu Mare, Adrian Ştef,
primarului Aurelia Fedorca,
preoţilor, respectiv fostelor şi ac-
tualelor cadre didactice ale şcolii.

Preşedintele Consiliu-
lui Judeţean Satu Mare, Adrian
Ştef, a declarat că a dorit să-şi
arate recunoştinţa pentru profe-

sorii şi elevii Şcolii nr.3, o şcoală
mică, dar care a avut rezultate ex-
celente.

Primarul oraşului Ne-
greşti-Oaş, Aurelia Fedorca, a
transmis şi ea un mesaj de solida-
ritate cu cadrele didactice de la
Şcoala nr. 3. ”Trebuie să facem
mai mult pentru şcoală şi pentru
copiii noştri. În calitate de pri-
mar ţin să vă spun că voi fi mereu
atentă la nevoile şcolii, iar îm-
preună sunt sigură că putem să
ducem şcoala acolo unde ne-o
dorim cu toţii”, a afirmat Aurelia
Fedorca.

În a doua parte a eveni-
mentului, elevii unităţii de învă-
ţământ au susţinut o serie de
momente artistice, savurate din
plin de public. 

Muzeul Negreşti-Oaş
a găzduit în 22 septembrie co-
locviul “Arta meşteşugarilor în
civilizaţia rurală în zona Codru
şi zona Oaş – judeţul Satu
Mare”, cu ocazia Zilei Eu-
ropene a Patrimoniului. 

Preşedintele Consi-
liului Judeţean Satu Mare,
Adrian Ştef, a declarat că va
sprijini Muzeul Judeţean pen-
tru a realiza o bază de date cu
meşteşugarii din judeţ, care vor

fi sprijiniţi să participe la cât
mai multe târguri de profil din
judeţ şi din ţară. Totodată,
preşedintele Consiliului Jude-
ţean a anunţat că vor fi alocate
fonduri pentru renovarea case-
lor-muzeu din judeţ. La rândul
său, directorul Direcţiei pentru
Cultură, George Vulturescu, a
declarat că doreşte ca muzeele
din judeţ să adune cât mai
multe din obiectele realizate în
trecut de meşteşugarii satelor

din judeţ. Acesta a mai precizat
că tema evenimentului din
acest an este una dintre cele mai
cuprinzătoare, “ilustrând tradi-
ţii valoroase ale locului în dez-
voltarea economică a
comunităţilor şi pun în lumină
beneficiile promovării meserii-
lor tradiţionale, a produselor ca
brand local în promovarea tu-
rismului cultural. Ca şi în alte
judeţe ale ţării, cultura rurală
din ţinuturile sătmărene, cum

ar fi Ţara Oaşului, Codru,
Valea Someşului, este purtătoa-
rea unor funcţii motrice, crea-
toare, care au însoţit şi
impulsionat dezvoltarea eco-
nomică şi spirituală a comu-
nităţilor”.

Primarul oraşului Ne-
greşti-Oaş, Aurelia Fedorca, a
ţinut să le mulţumească tuturor
celor implicaţi în păstrarea
identităţii româneşti şi a tradi-
ţiilor. 

La Negreşti-Oaş se pun bazele dezvoltării turismului cultural

Diplome  de onoare

O școală mică 
cu rezultate mari
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Jandarmii vor patrula mai des
pe străzile din Negreşti-Oaş

Consiliul Local al ora-
şului Negreşti-Oaş,
întrunit în şedinţa

din 28 septembrie, a aprobat
alocarea unei cote lunare de
125 de litri de carburanţi
pentru Unitatea de jan-
darmi din Negreşti-Oaş cu
scopul de a patrula mai des
în zonele cu probleme din
oraş şi pentru sprijinirea Po-
liţiei Locale, care funcţio-
nează la cote de avarie
datorită lipsei de personal.

Primarul Aurelia
Fedorca a explicat că a
primit mai multe sesizări
din partea cetăţenilor, în
special în cartierul Tur, cu
privire la intensificarea fur-
turilor din locuinţe. Aceasta
a precizat că cetăţenii au re-
clamat prezenţa unor maşini

care filează locuinţele ne-
greştenilor cu scopul de a da
spargeri. Consilierii au
aprobat cota de carburanţi
pentru jandarmi, cerându-le
acestora să nu mai stea pe

bănci în parcuri şi să prez-
inte un raport cel puţin la
şase luni. 

De aceeaşi cotă
beneficiază deja şi Poliţia
Orăşenească, conducerea

Primăriei solicitându-le
celor trei organisme de or-
dine publică să relizeze
echipe mixte pentru resta-
bilirea ordinii şi a siguranţei
publice în Negreşti-Oaş. 

octombrie 2012 www.negresti-oas.ro

pagina 12social

Imagini LIVE din 
Negreşti-Oaş

Oraşul Negreşti-
Oaş are, începând din luna
septembrie, pagină oficială
de prezentare pe cea mai
celebră reţea de socializare
- Facebook. Pagina a fost
creată la iniţiativa conduc-
erii oraşului
Negreşti-Oaş
pentru ca ne-
greştenii de
acasă şi de pre-
tutindeni să
poată fi la curent, tot tim-
pul, cu ceea ce se întâmplă
în oraş, indiferent că este
vorba despre evenimente,
investiţii sau proiecte deru-
late de Primăria oraşului
Negreşti-Oaş.

Pe pagina de pe
Facebook, care poate fi acce-
sată la adresa facebook/Ora-
sulNegrestiOas, vor fi postate
permanent toate informaţiile
utile de care au nevoie ne-
greştenii, atât de pe site-ul ofi-

cial al Primăriei,
www.negresti-
oas.ro, cât şi din
alte surse. De
a s e m e n e a ,
aşteptăm ne-

greştenii să contribuie cu fo-
tografii şi informaţii despre
oraş şi despre negreşteni. In-
formaţiile pot fi trimise pe
adresa de email info@ne-
gresti-oas.ro sau direct în
mesajeria de pe facebook. 

Oraşul Negreşti-Oaş 

Oraşul Negreşti-Oaş
este, de la mijlocul lunii august,
live pe internet, după ce firma
Titu Mobitel Security Satu Mare,
în parteneriat cu Primăria Oraşu-
lui Negreşti-Oaş şi RCS-RDS, a
instalat o cameră de supraveghere
video în zona centrală a oraşului,
care transmite imagini în timp
real pe internet. Camera este in-

stalată în imediata apropiere a Pri-
măriei Negreşti-Oaş, vis-a-vis de
Catedrala Ortodoxă, şi oferă
imagini în timp real din toată
zona centrală, având o rotire de
180 de grade. Imaginile pot fi vi-
zualizate non-stop pe site-ul ofi-
cial al Primăriei Oraşului
Negreşti-Oaş, http://www.ne-
gresti-oas.ro. 

are pagină oficială
pe Facebook


