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I. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  

"ZONA METROPOLITANĂ ORADEA" 

 

 

1. Constituirea Asociației 

 

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile 

administrativ-teritoriale localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, 

Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sânmartin, Sântandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare, 

situate la granița de vest a României, au înființat prin hotărârea adunării generale a 

asociaților din 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate 

juridică din România, în format de arie metropolitană. La 31 iulie 2007, comuna Girișu de Criș 

a aderat la asociație, determinând creșterea numărului de asociați la 10 (zece) unități 

administrativ-teritoriale. Ulterior, comuna Toboliu s-a desprins de Girișu de Criș, devenind o 

unitate administrativ teritorială separată, fiind și ea parte a asociației. În 2010 a fost acceptată 

și comuna Ineu ca parte a asociației, numărul total de membri ridicându-se astfel la 12. 

Scopul asocierii, stabilit în documentele de constituire, este de a stimula şi sprijini creșterea 

prosperității teritoriului zonei, respectiv ridicarea bunăstării cetățenilor acestuia, direcția de 

orientare fiind creșterea continuă a calității vieții. Obiectivul general marchează conceptul de 

dezvoltare durabilă a teritoriului metropolitan, în contextul formării în perspectivă a unui 

spațiu urbanistic comun. Obiectivele specifice stabilite țin de alinierea Zonei Metropolitane 

Oradea la standardele economice şi sociale euro-atlantice, în consens cu cele naționale, de 

instaurare în teritoriul metropolitan a unui climat de piață aliniat procedurilor competiționale 

internaționale şi, nu în ultimul rând, de creștere a coeziunii economice şi sociale la nivelul 

zonei.  

 

Între principalele direcții de activitate ale asociației, regăsim elemente legate de elaborarea și 

actualizarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, colectarea și analiza datelor cu impact 

teritorial, stabilirea și actualizarea portofoliului de proiecte atât la nivel metropolitan cât și la 

nivel local, introducerea managementului de proiect ca și metodă de promovare a inițiativelor 

de dezvoltare locală, identificarea programelor de finanțare în vederea sprijinirii inițiativelor 

de dezvoltare locală, verificarea criteriilor de eligibilitate aferente diferitelor programe de 

finanţare nerambursabilă, monitorizarea procesului de elaborare a documentațiilor tehnico-

economice aferente diferitelor investiţii promovate de cele 12 unități administrativ-teritoriale 

membre ale ZMO, elaborarea proiectelor / aplicațiilor de finanțare la nivelul celor 12 unități 

administrativ-teritoriale membre ale ZMO, asigurarea procesului de implementare și 

monitorizare a proiectelor asumate de autoritățile publice locale asociate, transformarea 

asistenței tehnice asigurate de ZMO pentru autoritățile locale asociate într-un important 

instrument de elaborare a unor politici publice locale, cu scopul de a asigura 

complementaritatea și distribuția echilibrată a funcțiilor relevante între nucleul urban - 

Municipiul Oradea și comunele din mediul rural.  
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2. Componența Asociației           

 

 
 

 

1. Comuna BIHARIA 

 

Populaţie: 4.439  

Suprafaţă: 5.452 ha 

2. Comuna BORȘ 

 

Populaţie: 4.167 

Suprafaţa: 4.341 ha 

3. Comuna CETARIU 

 

Populaţie: 2.168 

Suprafaţa: 6.534 ha 

4. Comuna NOJORID 

 

Populaţie: 5.376 

Suprafaţa:12.557 ha  

5. Municipiul ORADEA 

 

Populaţie: 222.736      

Suprafaţa: 11.556 ha 

6. Comuna OȘORHEI 

 

Populaţie: 6.806 

Suprafaţa: 6.492 ha 

7. Comuna PALEU 

 

Populaţie: 2.788 

Suprafaţa: 4.786 ha 

8. Comuna SÂNMARTIN 

 

Populaţie: 10.802 

Suprafaţa: 6.175 ha 

9. Comuna SÂNTANDREI 

 

Populaţie: 5.726      

Suprafaţa: 2.836 ha 

10. Comuna GIRIŞU DE 

CRIŞ 

Populaţie: 3.861 

Suprafaţa: 4.561 ha 

11. Comuna TOBOLIU 

 

Populaţie: 2.096 

Suprafaţa: 4.234  ha 

12. Comuna INEU 

 

Populaţie: 4.772 

Suprafaţa: 4.951  ha 
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3. Organismele de conducere administrativă şi executivă ale Asociaţiei 

 

Organizarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Oradea” este 

structurată pe trei niveluri.  

 

Primul are caracter deliberativ şi este reprezentat de către Adunarea Generală a 

Asociaților.  

 

Al doilea nivel are caracter administrativ şi este asigurat de către Consiliul Director.  

 

Al treilea nivel, cu caracter executiv, este reprezentat de un aparat tehnic şi operațional 

care are rolul de a implementa măsurile adoptate în cadrul primelor două niveluri decizionale, 

respectiv de a contribui la dezvoltarea durabilă a acestei arii teritoriale. 

 

 

 

Schema funcțională a proceselor deliberative, administrative şi executive  

ale Asociaţiei ”Zona Metropolitană Oradea” 

 

 

 
 

AAppaarraattuull  tteehhnniiccoo  ––  

ooppeerraațțiioonnaall  aall  ZZMMOO 

CCOONNSSIILLIIUULL    

DDIIRREECCTTOORR  

AADDUUNNAARREEAA  

GGEENNEERRAALLĂĂ  AA  

AASSOOCCIIAAŢŢIILLOORR  
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ORGANIGRAMA 2020 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ ORADEA 
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4.  ADUNAREA GENERALĂ a Asociaților ZMO 

 

AGA este compusă din 42 de reprezentanți ai membrilor, desemnați de către consiliile locale 

ale celor 12 unități teritorial-administrative care compun asociația. Ca urmare a alegerilor 

locale care au avut loc in vara anului 2016, structura consiliilor locale ale celor 12 unități 

teritorial – administrative membre ale A.D.I. ZMO, s-a actualizat, determinând modificări în 

lista cu reprezentanți în AGA, după cum urmează: 

 

 

Reprezentanții Municipiului Oradea: 

1. Bolojan Ilie  Primar 

2. Florin Birta  Viceprimar 

3. Mircea Mălan    Viceprimar 

4. Teofil Filimon  Consilier local 

5. Adrian Revnic  Director Tehnic S.C. Oradea Transport Local S.A. 

6. Marcel Dragoș  Consilier local 

7. Adrian Felea  Consilier local 

8. Foghiș Adrian  Director general ZMO 

9. Camelia Dulca  Consilier local 

 

 

Reprezentanții comunei Biharia:  

1. Szilagyi Zoltan   Consilier local 

2. Nagy Reka    Consilier local 

3. Hirtea Rozalia-Eugenia            Consilier local 

 

 

Reprezentanții comunei Borș:  

1. Batori Geza    Primar 

2. Csiger Laszlo Robert  Viceprimar 

3. Kakocz Ludovic Alexandru  Consilier local 

 

 

Reprezentanții comunei Cetariu:  

1. Bonisz Alexandru   Primar 

2. Nagy Istvan Robert   Viceprimar 

3. Sabău Mercedes   Secretar 

 

 

Reprezentanții comunei Girişu de Criş: 

1. Paşca Ioan    Primar 

2. Szaba Csaba   Viceprimar 

3. Gherghel Aurel   Secretar 

 



Raport de activitate al ADI ZMO pentru anul 2020 

 

7 
 

 

Reprezentanții comunei Ineu:  

1. Togor Dumitru   Primar 

2. Constandache Doru Cătălin Viceprimar 

3. Simionescu Celoria   Secretar 

 

 

Reprezentanții comunei Nojorid:  

1. Baba Petru Teodor   Primar 

2. Tripa Cristian Tudor   Viceprimar 

3. Bohuș Ioan    Consilier local 

 

 

Reprezentanții comunei Oșorhei:  

1. Pop Ioan    Primar 

2. Gligor Ioan    Viceprimar 

3. Lakatos Rozalia   Consilier Primar 

 

 

Reprezentanții comunei Paleu:  

1. Szebeni Alexandru   Primar 

2. Iakob Vilma    Secretar 

3. Somogyi Ludovic   Funcționar 

 

 

Reprezentanții comunei Sânmartin: 

1. Laza Cristian    Primar 

2. Pătroc Ștefan   Viceprimar 

3. Păcurar Claudiu   Secretar 

 

 

Reprezentanții comunei Sântandrei:  

1. Mărcuş Ioan    Primar 

2. Fechetea Ciprian Mihai  Consilier local 

3. Achim Daniela   Consilier local 

 

 

Reprezentanții comunei Toboliu:  

1. Pavel Maier    Primar 

2. Moldovan Ioan   Viceprimar 

3. Farcaș Marin    Consilier local 
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HOTĂRÂRILE A.G.A. ADI ZMO pentru anul 2020 

 

 

La nivelul anului 2020 au fost organizate 5 ședințe AG ZMO. 

 

 

1. Adunarea Generală a Asociaţilor Zonei Metropolitane Oradea din data de 

19.03.2020.  

S-au adoptat un număr de 9 hotărâri, după cum urmează: 

 

1. Aprobarea Raportului Cenzorului și Auditul Financiar al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ ORADEA pentru anul 2019. 
 

2. Aprobarea Raportului Financiar (Bilanţ Contabil) pe anul 2019. 
 

3. Aprobarea Raportului de Activitate a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
ZONA METROPOLITANĂ Oradea pentru anul 2019. 

 
4. Aprobarea Planului de Acţiuni al ZMO pentru anul 2020. 

 
5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli propus pentru anul 2020. 

 
6. Aprobarea actualizării Actelor Constitutive ale ZMO. 
 
7. Aprobarea demarării procedurii de achiziție a lucrărilor de construcție a obiectivului de 

investiție “Legătură Calea Aradului - Strada Ogorului” din Oradea, cu bugetul aferent 
asigurat de către Primăria Oradea. 

 
8. Aprobarea demarării procedurii de achiziție a serviciului de realizare a studiului de pre-

fezabilitate/studiu de soluție tehnică pentru investiția: Intersecția Drumului Expres 
Oradea-Arad cu drumul de legătură de la centura Oradea la A3 (girație km 3). 

 
9. Aprobarea realizării studiului de fezabilitate pentru investiția: “Drum de legătură între 

municipiul Oradea (Cartier Grigorescu) și comuna Nojorid (DN 79/DC 64)”. 
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2. Adunarea Generală a Asociaţilor Zonei Metropolitane Oradea din data de 

09.07.2020.  

S-au adoptat un număr de 6 hotărâri, după cum urmează: 

 

1. Mandatarea președintelui ADI ZMO pentru încheierea unui protocol cu CNAIR pentru 

realizarea de către ZMO și predarea către CNAIR pentru execuție a investițiilor: 

a. Realizare bandă de accelerare pe breteaua de virare dinspre direcția Borș 

înspre Arad în cadrul Nodului rutier DN1- Centura Oradea (Pod Ioșia); 

b. Lărgire de la 2 la 4 benzi a străzii Matei Corvin prin lărgirea Pasajului inferior de 

la km 118+501 al căii ferate 328 Arad – Oradea (Pod CFR - Matei Corvin). 

 

2. Predarea către CNAIR și avizarea de catre aceasta a lucrării de investiție: ”S.P.F. - 

Conexiune drum expres ORADEA-ARAD la Legătura centura ORADEA (girație Calea 

Sântandrei) - autostrada A3 (Biharia)”. 

 

3. Aprobarea procedurii de actualizare a S.F.-ului pentru obiectivul de investiție: ”Lărgire 

de la 2 la 4 benzi a străzii Matei Corvin prin lărgirea Pasajului inferior de la km 118+501 al 

căii ferate 328 Arad - Oradea”, cu asigurarea contribuției financiare din cadrul bugetului 

Primăriei Municipiului Oradea. 

 

4. Mandatarea președintelui al ADI ZMO pentru a negocia și semna un protocol de 

colaborare cu CNAIR - Primăria Municipiului Oradea - Primăria Municipiului Arad – Consiliul 

Județean Arad, și a directorului general al ADI ZMO pentru a semna protocolul pentru 

actualizarea S.F.-ului ”Drum Expres Oradea-Arad”. 

 

5. Aprobarea achiziției serviciului de Proiectare Tehnică (PTE și Proiect pentru 

Autorizarea Executării lucrărilor) pentru obiectivul de investiție „Realizare bandă de 

accelerare pe breteaua de virare dinspre direcția Borș înspre Arad în cadrul Nodului rutier 

DN1- Centura Oradea”, cu asigurarea contribuției financiare din cadrul bugetului Primăriei 

Municipiului Oradea. 

 

6. Mandatarea directorului general al ADI ZMO pentru semnarea protocolului de 

colaborare la nivelul ZMO cu Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bihor și 

Primăria Municipiului Oradea, privind confiscarea autovehiculelor folosite de contravenienți la 

depozitarea ilegală a deșeurilor. 
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3. Adunarea Generală a Asociaţilor Zonei Metropolitane Oradea din data de 

01.09.2020.  

S-au adoptat un număr de 6 hotărâri, după cum urmează: 

 

1. Aprobarea pachetului strategic de proiecte metropolitane pentru eficientizarea 
conectivității rutiere: 

a) Centura ocolitoare Oradea – Oșorhei. 
b) Centura ocolitoare a comunei Sântandrei. 
c) Centura ocolitoare a comunei Biharia. 
d) Drum de legatură între centura municipiului Oradea (cartier Grigorescu) și 

comuna Nojorid (DN 79/DC 64). 
e) Modernizarea drumului de legătură între Municipiul Oradea și comuna Paleu 

(DC 37 - Săldăbagiu de Munte). 
f) Drum de legătură Oradea – Sânmartin. 
 

2. Aprobarea ACORDULUI DE ASOCIERE pentru realizarea proiectării & execuției 
obiectivului de investiție: “Centura ocolitoare a comunei Sântandrei”. 
 

3. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Centru 
Metropolitan pentru Dezvoltare Geotermală”- etapa 1 (demisol), in cadrul proiectului 
ROHU29 „Conservarea si protectia ecosistemelor amenintate de lipsa apei termale si 
apei dulci in zona transfrontaliera”, conform Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de 
Interventie (DALI). 

 
4. Aprobarea proiectului THRIVING STREETS – “European Network fostering the 

economic and social benefits of mobility” implementat în cadrul programului URBACT, 
a contribuției proprii în valoare de 1.369,80 Euro și a asigurării fondurilor necesare 
implementarii.  

 

5. Informare asupra recepției finale a lucrării: “Modernizarea drumului de legătură între 
Municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei (sat Fughiu)”. 
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4. Adunarea Generală a Asociaţilor Zonei Metropolitane Oradea din data de 

13.10.2020.  

S-au adoptat un număr de 2 hotărâri, după cum urmează: 

 

1. Plan de Acțiune al membrilor ZMO cu privire la sistemul de destribuție de gaze 

naturale: 

a. Introducerea rețelelor de gaze naturale etapa 1 ZMO : Nojorid, Paleu, Osorhei; 

b. Extinderea rețelelor de gaze naturale. 

 

2. Transportul public metropolitan – solicitare oficiala pentru suportarea de către CJ 

Bihor a cheltuielilor pentru abonamentele de transport public al elevilor școlarizați în 

localitățile de domiciliu din ADI TransRegio. 

 

 

 

5. Adunarea Generală a Asociaţilor Zonei Metropolitane Oradea din data de 

18.12.2020.  

S-au adoptat un număr de 6 hotărâri, după cum urmează: 

 

1. Confirmarea reprezentanților unităților administrativ-teritoriale membre în Consiliul 

Director și în Adunarea Generală a Asociaților.  

2. Alegerea președintelui și vicepreședintelui Asociației. 

3. Aprobarea actualizării actelor constitutive ale Asociației. 

4. Aprobarea alocării financiare necesare contribuției proprii în valoare de 5.813,84 Euro 

și derulării activităților proiectului ROHU 388: “Centrul de Dezvoltare Durabilă Leș” – 

acronim CDDL, finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră 

România-Ungaria 2014-2020, axa 3, IP 8/b și implementat în parteneriat cu Primăria 

Comunei Nojorid și Fundația Pentru Dezvoltarea Întreprinderilor din Județul Békés – 

BMVA, din Ungaria. 

5. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI pentru obiectivul de investiții 

“Centrul Metropolitan pentru Dezvoltare Geotermală-spațiu parter ZMO proiect ROHU 

388 ”. 

6. Predarea către Consiliul județean Bihor a documentației tehnice de tip S.F. aferente 

obiectivului de investiție “Drum de legătură între municipiul Oradea și comuna 

Sânmartin”, în vederea promovării finanțării acestui proiect în cadrul unui parteneriat 

alături de CNAIR pentru viitoarea perioadă de finanțare europeană a UE 2021-2027. 
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CONSILIUL DIRECTOR al ZMO 

 

CONSILIUL DIRECTOR al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană 

Oradea” este alcătuit din cei 12 primari ai localităților componente, în calitate de ordonatori 

principali de credite şi, în conformitate cu atribuțiile de aleși locali, ca reprezentanți ai acestor 

unități teritorial-administrative. Rolul consiliului director este de natură decizională, în plan 

administrativ, respectiv de adoptare a tuturor măsurilor necesare funcționării curente a 

Asociaţiei şi a aparatului tehnic - operațional al acesteia.  

 

Consiliul formulează soluții de aplicare a hotărârilor Adunării Generale, prin adoptarea unor 

decizii propuse de la nivelul aparatului tehnic şi operațional al Asociaţiei, în cadrul unor 

ședințe ordinare care se organizează trimestrial sau, ori de câte ori este necesar, în funcție 

de proiectele de nivel local sau zonal care impun luarea unor decizii colective.  

 

Practic, în calitatea lor de ordonatori principali de credite ai unităților administrativ-teritoriale 

care compun Asociația, membrii consiliului analizează, planifică şi decid pregătirea unor 

documente care se supun adoptării consiliilor locale, pe proiecte punctuale care vizează 

interesul comun al acestor localități pentru dezvoltarea economică şi socială integrată a zonei 

metropolitane. 

 

Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Oradea” 

este organismul cu cea mai concretă reprezentare în stabilirea politicilor şi strategiilor de 

creștere a coeziunii teritoriale.   

 

Componența Consiliului Director al ZMO 

 

 

1. Ilie Bolojan   primarul municipiului Oradea  (Președinte) 

2. Geza Batori    primarul comunei Borș   (Vicepreședinte) 

3. Gizela Nagy    primarul comunei Biharia  (Membru) 

4. Bonisz Alexandru   primarul comunei Cetariu  (Membru) 

5. Ioan Pașca    primarul comunei Girișu de Criș (Membru) 

6. Dumitru Togor  primarul comunei Ineu  (Membru) 

7. Baba Petru Teodor primarul comunei Nojorid  (Membru) 

8. Ioan Pop    primarul comunei Oșorhei  (Membru) 

9. Szebeni Alexandru primarul comunei Paleu  (Membru) 

10. Cristian Laza   primarul comunei Sânmartin (Membru) 

11. Ioan Mărcuș    primarul comunei Sântandrei (Membru) 

12. Pavel Maier    primarul comunei Toboliu  (Membru) 
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DECIZIILE CONSILIULUI DIRECTOR   

 

În calitate de organism cu putere administrativă, Consiliul Director are ca și responsabilități 

punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor, precum şi alte atribuţii 

conferite prin Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al asociaţiei.  

 

Consiliul Director se întruneşte de regulă trimestrial, sau ori de câte ori se consideră 

necesară luarea unor decizii. Prevederile actelor decizionale se transmit şi se pun în aplicare 

de către personalul angajat, prin dispoziţii emise de către directorul general al aparatului 

tehnic şi operaţional al asociaţiei. Consiliul Director primeşte informări periodice de la acest 

aparat execuţional, aprobând materialele, documentele și deciziile necesare derulării 

activității asociației în conformitate cu prevederile statutare.  

 

Consiliul Director s-a întrunit pe parcursul anului 2020 în cadrul a unei ședințe ordinare, în 

cadrul cărora au fost adoptate 4 de decizii.  

 

 

DECIZIILE CONSILIULUI DIRECTOR AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ ORADEA -  2020 

 

 

Data Nr. 

decizie 

Subiect 

23.01.2020 1 Aprobarea protocolului de colaborare pentru realizarea 

obiectivului de investiții “Centura ocolitoare a localității Biharia” 

 2 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiții “Centura ocolitoare a localității Biharia” 

 3 Aprobarea demarării procedurii de achiziționare a serviciilor de 

realizare a Studiului de Fezabilitate pentru  obiectivul de investiții 

“Centura ocolitoare a localității Oșorhei” 

 4 Demararea procedurii de actualizare a Strategiilor de Dezvoltare 

Locale 2021-2027 ale membrilor ZMO 
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6.  APARATUL TEHNIC ŞI OPERAŢIONAL al Asociaţiei 

 

Prin Regulamentul de Organizare şi Funcționare al Asociaţiei, personalul angajat este 

încadrat în cadrul unui aparat tehnic - operațional, care are atribuții de reprezentare în 

raporturile cu terții şi reprezintă interfața între structurile organelor de conducere. Rolul 

acestui aparat este de a duce la îndeplinire atribuțiile conferite prin statutul Asociaţiei, 

hotărârile Adunării Generale a Asociaților şi deciziile Consiliului Director.  

În cursul anului 2020, personalul Asociației s-a compus din 8 persoane angajate cu caracter 

permanent: 

 

Personalul Asociaţiei: 

1. Adrian FOGHIȘ  director general 

2. Maria GAVRA                    asistent executiv  

3. Sebastian MARCU  consilier juridic  

4. Ciprian BARNA  director programe și proiecte 

5. Letiția MOŢOC  director adjunct 

6. Lorena STOICA  manager de proiect  

7. Adrian CRAINIC   manager de proiect 

8. Iuliana KADAR  inginer 

 

Personalul angajat al Asociaţiei ”Zona Metropolitană Oradea” acționează în mod curent 

pentru planificarea strategică a operațiunilor pe termen scurt, mediu şi lung, care să 

contribuie la dezvoltarea durabilă a acestei asocieri, respectiv pentru implementarea 

secvențială a prevederilor din documentele emise la nivelul structurilor deliberative, 

administrative şi executive.  

 

În unele cazuri, pentru realizarea proiectelor inițiate, aparatul tehnic şi operațional al 

Asociaţiei beneficiază de asistență tehnică contractuală specializată în vederea realizării unor 

studii şi documentații tehnic-economice, care stau la baza programelor şi aplicațiilor de 

finanțare dezvoltate atât la nivel de asociație, cât și pentru unitățile administrativ-teritoriale 

asociate.  

 

În acest sens, anumite operațiuni definite ca fiind extrem de calificate/tehnice, se realizează 

prin contractarea serviciilor necesare şi/sau prin formarea punctuală, a unor grupuri de 

colaboratori locali, de la nivelul unităților administrativ-teritoriale care formează asociația.  
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II.  RAPORT TEHNIC  

 

 

A. Proiecte care vizează pregătirea/implementarea  unor investiții/ 

dezvoltarea unor servicii publice 

 

1. Asigurarea procedurii de expropriere specifice investiției Drum de legătură Centura 

Oradea (girație Calea Sântandrei) – Autostrada A3 (Biharia). 

 

2. Finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizarea drumului de legătură 
între Municipiul Oradea (Podgoria) și comuna Oșorhei (Fughiu)” (inclusiv realizare 
rețea de canalizare pluvială). 
 

3. Implementarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Legătură Calea Aradului – Strada 

Ogorului”. 

 

4. Elaborare S.F. pentru amenajare zone de joacă de tip Pump Track la nivelul 

municipiului Oradea:  

• Pump Track în Oradea, zona Sovata 

• Pump Track în Oradea, zona Salca 2 

• Pump Track în Oradea, zona Parc 1 Decembrie 

• Pump Track în Oradea, zona Brico Depot. 

 

5. Elaborarea pentru Municipiul Oradea a S.F. pentru obiectivul de investiție: Bretele si 

Culoar Pietonal intersectie DN 79 cu Centura Oradea. 

 

6. Actualizarea studiului de fezabilitate privind obiectivul de investiții “Lărgire de la 2 la 4 

benzi a Străzii Matei Corvin  prin lărgirea Pasajului inferior de la km 118+508,5  a Căii 

Ferate 328 Arad - Oradea“. 

 

7. Finalizarea studiului de fezabilitate privind obiectivul de investiții:  „Cresterea mobilitatii 

si sporirea sigurantei rutiere prin amenajarea denivelata a intersectiei  in zona strazii 

Mestesugarilor cu strada Ovidiu Densusianu si magistrala C.F. Timisoara – Arad – 

Oradea”. 

 

8. Pregătirea lansării procedurii de achiziționare servicii de elaborare Proiect Tehnic + 

Execuție lucări pentru investiția: Modernizarea drumului de legătură între Municipiul 

Oradea și comuna Paleu (DC 37-Săldăbagiu de Munte). 

 

9. Actualizarea studiului de fezabilitate privind obiectivul de investiții  „Centura ocolitoare 

a comunei Biharia”. 

 

10. Elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții:  „Centura ocolitoarea 
Oradea-Oșorhei”. 
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11. Elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții:  „Drum de legătură 

Oradea (cartier Grigorescu) – Nojorid (DN79 /DC64)”. 
 

12. Predarea către Consiliul Județean Bihor pentru faza P.T.+Execuție a S.F.-urilor care 

fac parte din proiectul strategic județean: ,,Creșterea accesibilității pe drumuri județene 

în Zona Metropolitană Oradea”: 

• Centura ocolitore a comunei Sântandrei 

• Centura ocolitoarea Oradea-Oșorhei 

• Drum de legătură Oradea (cartier Grigorescu) – Nojorid (DN79 /DC64). 

13. Lansarea parteneriatului cu Municipiul Oradea, respectiv comunele Biharia și Paleu, 

pentru lansarea fazei P.T.+Execuție a S.F.-urilor care fac parte din proiectele 

strategice metropolitane: 

• Centura ocolitoare a comunei Biharia 

• Modernizarea drumului de legătură între Municipiul Oradea și comuna Paleu 

(DC 37-Săldăbagiu de Munte). 

 

14. Predarea către Consiliul Județean Bihor pentru modificare S.F., respectiv elaborare 

P.T.+Execuție a obiectivului de investiție: „Drum de legătură Oradea – Băile Felix”. 

 

15. Elaborare Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiție: Realizare banda de accelerare 

pe breteaua de virare dinspre directia Bors inspre Arad in cadrul Nodului rutier DN1 - 

Centura Oradea” Pod Ioșia. 

 

16. Elaborarea studiului de prefezabilitate pentru obiectivul de investiție: Conexiune Drum 

Expres Oradea-Arad cu legătura de la centura Oradea la A3. 

 

17. Asigurarea suportului tehnic pentru inițierea și lansarea parteneriatului instituțional 

între Primăria Municipiului Oradea, Consiliul Județean Bihor, Municipiul Arad, Consiliul 

Județean, în vederea stabilirii Acordului de Asociere pentru achiziția comună a 

serviciilor de actualizare S.F. și elaborare PT pentru obiectivul de investiție: Drum 

Expres Oradea-Arad. 

 

18.  Asigurarea suportului tehnic pentru inițierea și lansarea parteneriatului instituțional 

dintre CNAIR cu Primăria Municipiului Oradea, Consiliul Județean Bihor, Municipiul 

Arad, Consiliul Județean, în vederea stabilirii Parteneriatului de Implementare pentru 

asigurarea finanțării în cadrul P.O.I.M. 2014-2020 și a viitorului P.O.T. 2021-2027 a 

obiectivului de investiție: Drum Expres Oradea-Arad. 

 

19. Aplicație de finanțare pentru comunele Nojorid, Paleu și Oșorhei (etapa 1) din Zona 

Metropolitană Oradea, în cadrul POIM 8.2. în vederea finanțării pentru 

introducerea/extinderea rețelei de gaze naturale la nivelul ZMO, cu titlul 

„INTRODUCERE REȚELE INTELIGENTE DE GAZE NATURALE ÎN ZONA 
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METROPOLITANĂ ORADEA - ETAPA 1”, avand bugetul total în valoare de 

78.312.461,66 lei (16.063.765,19 Eur). 

 

20. Coordonarea la nivelul județului Bihor a lansării de parteneriate între UAT-uri, 

elaborarea de documentații tehnice și a aplicațiilor de finanțare în cadrul POIM 8.2. 

pentru investiții pentru introducerea/extinderea rețelei de gaze naturale la nivelul 

județului Bihor, cu titlul ,,ÎNFIINȚAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE 

A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE DRĂGĂNEȘTI, BUNTEȘTI, RIENI, LAZURI 

DE BEIUȘ, PIETROASA, JUDEȚUL BIHOR”, avand bugetul total în valoare de 

77.414.055,19 lei (15.929.000 Eur) 

 

B. Capacitate administrativă 

 

1. Implementarea Sistemelor de management SR EN ISO 9001:2015, 14001:2015 și 

EMAS în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea. 

 

2. Pregătirea depunerii unui proiect de către Municipiul Oradea în cadrul Programului 
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 în vederea realizării Planului de 
Mobilitate Urbană Durabilă 2021-2027 și a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 
la nivelul Zonei Metropolitane Oradea 2021-2027, a Planului de Acțiuni pentru 
Energie Durabilă 2021-2027 la nivelul municipiului Oradea și achiziției unor 
echipamente în vederea simplificării procedurilor administrative în domeniul 
urbanismului. 
 

3. Asigurarea contractului de management al asociatiei CLUSTHERM TRANSYLVANIA. 
 

4. Reprezentare ZMO in cadrul procesului de elaborare a Strategiei de Mobilitate si 
Smart City la nivelul regiunii Nord-Vest. 

 

 

C. Alte tipuri de proiecte / inițiative metropolitane/ județene 

 

1. Implementarea proiectului ROHU29 „Conservation and protection of ecosystems 

endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area”, in cadrul 

programului Interreg V-A Romania-Ungaria Execuție lucrări de reabilitare parțială a 

spațiului de la demisolul Hotelului Tineretului pentru amenajarea Centrului 

Metropolitan Pentru Dezvoltare Geotermalăi (1.346.941,55 Eur). 

 

2. Implementarea proiectului ROHU425 ”Joint Development of Human Resources in 

Cross-Border Area” in cadrul programului Interreg V-A Romania-Ungaria 

(1.337.577,80 Eur) 

 

3. Implementarea proiectului ROHU 200  ”Crossborder events for crossborder citizens" in 

cadrul programului Interreg V-A Romania-Ungaria (77.000 Eur) 
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4. Implementarea proiectului ROHU 215 “Developing common solutions for increasing 

the drinking water quality” in cadrul programului Interreg V-A Romania-Ungaria 

(267.488 Eur) 

 

5. Implementarea proiectului ROHU 265  “Let’s celebrate our traditions together” in 

cadrul programului Interreg V-A Romania-Ungaria (70.400 Eur) 

 

6. Consultanta pentru comunele Paleu si Cetariu in vederea implementarii proiectului 

ROHU 319 ”Joint Program For Youth Cross – Border Cooperation”, in cadrul 

programului Interreg V-A Romania-Ungaria (200.600 Eur) 

 

7. Implementarea proiectului ROHU 388 – „Center For Sustainable Development Les”, 

acronim CDDL, in cadrul programului Interreg V-A Romania-Ungaria (886.333 Eur) 

 

8. Implementarea proiectului CYCLEWALK, program INTERREG Europe (1.591.327 
Eur). 
 

9. Implementarea proiectului „Thriving Streets” in cadrul programului URBACT (selectat 
pentru finantare) in parteneriat cu orasul Parma, Antwerp, Igoumenitsa, Radom, 
Santo Tirso, Nove Gorica, Debrecen (104.737 Eur). 
 

10. Elaborare proiect pentru Comuna Sântandrei - "Achiziția de echipamente mobile din 
domeniul tehnologiei informației pentru desfășurarea în bune condiții a procesului 
educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice, în comuna Sântandrei, 
județul Bihor" – în cadrul Componentei 1 - Apel : POC/882/2/4/Îmbunatățirea 
conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-
incluziune, e-sănătate si e-cultură/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a 
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-
cultură (215.560 Eur) 
 

11. Elaborare proiect pentru Comuna Sântandrei - "Diminuarea riscului de propagare a 
infecției cu SARS – COV – 2 la nivelul structurilor de învățământ preuniversitar din 
Comuna Sântandrei, județul Bihor" - în cadrul Componentei 1 - Apel : 
POIM/881/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-
19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 (137.618 Eur) 
 

12. Elaborare proiect pentru Comuna Cetariu - Achiziția de echipamente din domeniul 
tehnologiei informatiei necesare desfășurarii în condiții optime a procesului 
educațional pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Cetariu, județul Bihor - în 
cadrul Componentei 1 - Apel : POC/882/2/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a 
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-
cultură/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în 
domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură (122.464 Eur) 
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13. Participarea la ședințele Consiliului Director și AGA ale Pactului Regional pentru 

Ocupare și Incluziune Socială Nord-Vest (PROIS NV). 

 

14. Membri în CD și AGA ale Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și 

regiune (APTOR). 

 

15. Membri in CD al  ADI ApaRegio. 

 

16. Membri in AGA a asociatiei Clustherm Transylvania. 
 

17. Membri coordonatori la nivel național ai FZMAUR (Federația Zonelor Metropolitane și 

Aglomerărilor Urbane din România). 

 

18. Membri în cadrul METREX (Rețeaua Europeană a Regiunilor și Zonelor 

Metropolitane). 

 

19. Asigurarea asistenței tehnice pentru Municipiul Oradea în vederea implementării 

proiectului  „Sustainable protection and promotion of the Art Nouveau heritage in the 

Danube region” (Protecția sustenabilă și promovarea moștenirii Art Nouveau în 

regiunea Dunării), Programul de Cooperare Transnațională Dunărea. 

 

20. Participare la ședințele lunare ale ARUO – Asociația de Resurse Umane Oradea. 


