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Dragi negreșteni, 

Negrești-Oaș a împlinit, în 31 decembrie 2014, 50 de ani din
momentul în care a devenit oraș, motiv pentru care toate acțiunile pe care
le-am realizat în ultima perioadă au fost dedicate acestei aniversări. Aces-
tea vor culmina cu o ediție jubiliară a Festivalului Zestrea Oașului, în
zilele de 15-16 august 2015, eveniment la care îmi doresc să ne întâlnim
cu toții, negreșteni de acasă și de pretutindeni. 

Vreau să știți că este un moment foarte important pentru noi
toți, un moment la care m-am gândit în fiecare zi a mandatului de primar
pe care mi l-ați încredințat în urmă cu trei ani. De atunci, am depus efor-
turi să atrag fonduri astfel încât în anul aniversării să ne uităm în jur și
să putem spune că trăim într-un oraș european. 

Ultimul an a fost unul al atragerii de fonduri guvernamentale
și europene pentru dezvoltarea infrastructurii la Negrești-Oaș, dar și al
debutului implementării proiectelor privind reabilitarea/ extinderea
rețelelor de apă - canalizare și modernizarea străzilor. Am reușit să
atragem finanțare pentru mai multe proiecte de infrastructură foarte im-
portante, pe care le așteptați de mulți ani. Astfel, avem în diverse stadii de
implementare sau de achiziție proiecte de infrastructură în valoare de 50
de milioane de euro (drumuri, apă-canal, clădiri publice și alte investiții)
cea mai mare din istoria orașului, în condițiile în care din fondurile

disponibile la bugetul local nu am putea realiza nici 10% dintre acestea.   
Trebuie să știți că taxele şi impozitele locale care constituie o

parte din bugetul Negreștiului nu ar fi suficiente pentru acoperirea chel-
tuielilor și investițiilor curente aferente orașului şi instituțiilor subordonate
nici dacă ar fi colectate în proporţie de 100%. Modernizarea şi reabilitarea
drumurilor, a rețelelor de apă și canal, și celelalte obiective mari de in-
vestiții sunt posibile numai cu ajutorul fondurilor guvernamentale şi eu-
ropene. 

O parte din obiectivele pe care ni le-am fixat au fost deja în-

Negrești-Oaș - 50! 
Anul jubiliar în care punem 
bazele unui oraș modern
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deplinite, iar altele sunt în execuție. Găsiți în acest ”Buletin Informa-
tiv” detalii despre cele mai importante investiții pe care Primăria
orașului Negrești-Oaș le-a realizat în acest ultim an sau care sunt în
curs de implementare, dar și proiecte de interes județean, la care, într-
un fel sau altul, am contribuit. Le enumăr și aici, pe scurt: 
- Au fost reabilitate rețelele de apă și canalizare pe mai multe străzi și
se lucrează pe celelalte;
- Am modernizat deja 10 străzi și alte 15 sunt sau vor intra în moder-
nizare, inclusiv în cartierul Tur, str. Morii și str. Șoferilor;
- Am început construirea unui Atelier de Tâmplărie la Liceul Ioniță
G. Andron;
- Începem construcția Centrului Multicultural;
- Am început construirea unui Centru Turistic care să promoveze în-
treaga zonă a Oașului; 
- Am început modernizarea cartierului Salcâmilor, va urma cartierul
Decebal, după ce vom finaliza lucrările la apă și canal; 
- Ne-am pregătit pentru reabilitarea blocurilor în cartierele Salcâmilor
și Decebal;
- Începem modernizarea Corpului C al Primăriei;
- Introducem energia electrică pentru proprietarii privați de la Luna
Șes și am finalizat extinderea rețelelor electrice pe strada Zorilor și
Tineretului și urmează strada Borcutului;
- Am început modernizarea unui corp de la Școala Generală nr. 1,
astfel încât cursurile să se desfășoare doar dimineața;
- A fost finalizată Autostrada Oașului, unde orașul Negrești-Oaș are

un tronson important: str. Ion Creangă; 
- A fost modernizat DN 19 din Livada până în Sighet.

Acestea sunt cele mai importante proiecte, sunt foarte mari,
dar și așa știu că mai avem mult de lucru până să ajungem să mo-
dernizăm fiecare alee, fiecare capăt de drum, instituțiile de în-
vățământ, spitalul și, în general, toată infrastructura. Sunt lucruri
care se rezolvă în timp, iar noi lucrăm la asta: pregătim în prezent
proiecte pentru accesarea de fonduri europene disponibile în exerciţiul
financiar 2015-2020.

Toate aceste investiții sunt posibile cu sprijinul Guvernului
României și a Consiliului Județean Satu Mare, dar și ca urmare a
bunei conlucrări cu Consiliul Local Negrești-Oaș și cu angajații
Primăriei, care au înțeles să se implice pentru dezvoltarea orașului.
Sunt convinsă că finalizarea acestor proiecte în următorii 2-3 ani vor
transforma orașul Negrești-Oaș în unul modern și prosper.

În speranța că aveți răbdare și înțelegere pentru deranjul ce
va fi cauzat prin derularea acestor investiții masive, vă aștept în 15-
16 august la sărbătoarea orașului nostru, vă invit să petrecem împre-
ună și să privim spre viitor. Vă aștept să ne unim forțele și să
modernizăm Negreștiul!  

Să fim toți mândri  că suntem negreșteni! 

Aurelia Fedorca
Primarul orașului  Negrești-Oaș

Așa va arăta Centrul Multicultural din Negrești-Oaș



Buletin informativ pagina 4investiții

August 2015

Cel mai așteptat obiectiv al
negreștenilor prinde viață după 25
de ani de așteptări: în data de 25
iulie 2015 a fost pusă piatra de
temelie la Centrul Multicultural Ne-
grești-Oaș. Investiția de peste 3 mi-
lioane de euro este finanțată de
Ministerul Dezvoltării Regionale, prin
Compania Națională de Investiții, și
va finalizată până la sfârșitul anului
2016.

Moment așteptat 
de 25 de ani

Primarul orașului Negrești-
Oaș, Aurelia Fedorca, alături de in-
vitații săi – fostul vicepremier și
fost ministru al Dezvoltării Re-
gionale și Administrației, Liviu
Dragnea, și vicepreședintele Con-
siliului Județean Satu Mare, Mircea
Govor, au pus în data de 25 iulie pi-
atra de temelie la Centrul Multicul-
tural Negrești-Oaș. 

Evenimentul a început prin

intonarea Imnului Național, după
care primarul Aurelia Fedorca a de-
clarat că edificarea Centrului Multi-
cultural este ”cadoul simbolic„ pe
care Guvernul României îl face
orașului Negrești-Oaș la împlinirea a
50 de ani de viață urbană.

Primarul oraşului Negreşti-

Oaş, Aurelia Fedorca, fostul vi-
cepremier Liviu Dragnea, vi-
cepreşedintele Consiliului Judeţean,
Mircea Govor, au turnat, simbolic, un
cancioc de ciment la fundaţia vii-
toarei case de cultură și au pus
hrisovul în groapă pentru a fi măr-
turie pe viitor.

Cel mai așteptat obiectiv al negreștenilor prinde viață: 
Centrul Multicultural Negrești-Oaș

Clădirea viitorului

Acest obiectiv nu ar fi fost posibil fără sprijin guvernamental,
deoarece investiția de aproximativ 3 milioane de euro este uriașă ra-
portat la bugetul orașului Negrești-Oaș.

„Nu am fi putut face singuri aceste investiții deoarece ne-am fi
întins pe o perioadă prea lungă de timp. Investiția la Centrul Multicul-
tural Negrești-Oaș este derulată de Ministerul Dezvoltării, prin Com-
pania Națională de Investiții. Vreau să știți că Centrul Multicultural va
fi o clădire modernă, clădirea viitorului, a tinerilor, dar în același timp
va fi locul în care îmi doresc ca negreștenii care așteaptă de 25 de ani
împlinirea acestui vis să se simtă bine”, a precizat primarul Aurelia Fe-
dorca.

Așa va arăta Centrul Multicultural din Negrești-Oaș
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Liviu Dragnea: ”Depun
toate eforturile posibile 
ca acest oraş să devină
într-adevăr capitala Ţării
Oaşului„

În discursul său, fostul vi-
cepremier Liviu Dragnea, care
este cetățean de onoare al
orașului Negrești-Oaș, a declarat
că s-a îndrăgostit de Țara Oașu-
lui și vrea ca Negreștiul să devină
într-adevăr capitala Ţării Oaşu-
lui.

„De-a lungul anilor au
venit aici în vizită mulţi politicieni,
veneau pentru că spuneau cât de
frumoasă e Ţara Oaşului, cât de
frumoase sunt costumele de aici,
câtă cultură se află aici de zeci de
mii de ani, dar cum veneau aşa
plecau. Am zis: poate exista totuşi
cineva odată care după ce
cunoaşte aceste locuri, după ce în-
drăgeşte aceste locuri, se poate
gândi că şi oşenii au nevoie de
dezvoltare. Există cineva care
poate lăsa ceva în urma lui? Asta

m-a animat tot timpul, asta m-a
făcut să accept titlul de cetăţean
de onoare al acestui oraş. Asta m-
a făcut să depun toate eforturile
posibile şi legale pentru ca acest
oraş să devină într-adevăr capitala
Ţării Oaşului. Sunt nişte locuri atât
de frumoase, cu un potenţial tur-
istic atât de mare, oameni şi tineri
care au nevoie de un loc unde să
se desfăşoare actul de cultură,
care au nevoie de infrastructură,
care au nevoie de o viaţă mai
bună”, a spus Liviu Dragnea, cel
care a susținut de la început acest
proiect.

Ce va cuprinde 
Centrul Multicultural

Centrul Multicultural pre-
supune realizarea unei săli de
spectacole și teatru, sală de cine-
ma, bibliotecă, galerie pentru ex-
poziții, sală de conferințe, sală de
activități pentru copii și parcare
subterană publică. Termenul de fi-
nalizare este decembrie 2016. 

Centrul Multicultural va fi o clădire modernă
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Șase străzi impor-
tante din Negrești-Oaș
au fost modernizate în
cadrul unui proiect fi-
nanțat din fonduri eu-
ropene și de la bugetul
local. Este vorba despre
străzile Oașului, Vrăti-
cel, Unirii, Cornetului,
Morii și Valea Cerbului.

Proiect în valoare
de 14,8 milioane lei

Evenimentul a fost
marcat luni, 20 iulie 2015,
printr-o conferință de presă
susținută la Centrul de Afaceri
de primarul orașului Negrești-
Oaș, Aurelia Fedorca, mana-
gerul de proiect Maria Halasz,
Radu Grigoraș, Cristian
Berinde, Radu Melnic, Ștefania
Dănuța și reprezentanta
firmei Iulia Boss, care a reali-
zat lucrarea, Iuliana Berinde.

Proiectul a fost finanțat
prin Programul Operațional
Regional 2007-2013, Axa pri-
oritară 1,,Sprijinul dezvoltării
durabile a orașelor-poli urbani
de creștere, Domeniul major
de intervenție 1.1 ,, Planuri in-
tegrate de dezvoltare urbană”
și de la bugetul local.

Valoarea totală a
proiectului a fost de
14.859.233,12 lei, iar valoarea
totală eligibilă de
11.954.709,60 lei, din care va-
loare eligibila nerambursabila
din FEDR este de 9.605.609,16
lei, valoarea eligibilă neram-
bursabila din bugetul national
– 2.110.006,24 lei și co-finan-
tere eligibila de la bugetul
local în sumă de 239.094,20
lei.

S-a finalizat modernizarea a 6 străzi 
din Negrești-Oaș

Strada Cornetului - în timpul lucrărilor
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Ce tronsoane au fost

modernizate

Proiectul a vizat reabili-
tarea și modernizarea a 6
străzi importante din
orașul Negrești–Oaș și in-
troducerea rețelei de ali-
mentare cu apă pe strada
Vrăticel. Pe aceste străzi a
fost amenajată structura
existentă a străzilor prin
consolidarea stratului de
rezistență și asfaltare și au
fost refăcute trotuarele și
sistemul de scurgere a
apelor pluviale.Pe toate
aceste străzi au fost reabili-
tate și/sau extinse rețelele
de apă și canalizare, în pre-
alabil, în cadrul unor
proiecte separate, din fon-
duri europene și de la
bugetul local.

Astfel au fost mo-
dernizate următoarele
străzi și tronsoane: strada
Oașului, strada Vrăticel,
strada Cornetului, strada
Unirii I, strada Unirii II,
strada Morii – pe tron-
soanele Oașului – 1 iunie, 1
Iunie – Vrăticel, Vrăticel –
Unirii, Unirii – Livezilor,
strada Valea Cerbului – pe
tronsoanele Livezilor –
Tudor Vladimirescu –
George Coșbuc – Cornetu-
lui – capăt.
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Primăria Negrești-Oaș a în-
ceput în acest an etapa a II-a de
modernizare a străzilor din oraș. În
total, un număr de 19 străzi au in-
trat sau vor intra în modernizare în
cadrul unui proiect finanțat prin
Programul Național de Dezvoltare
Locală și de la bugetul local. Val-
oarea investiției se ridică la 25 mil-
ioane lei. Pe toate aceste străzi se
rea-bilitează și se extind, după caz,
rețelele de apă și canalizare.

Primele artere asfaltate în

cadrul acestui proiect au fost
străzile Primăverii, Moților- tron-
son Turului - 1 Iunie și Pieții. Aici
au fost rea-bilitate rețelele de apă și
canalizare, după care au intrat în
modernizare completă.

”Sunt bucuroasă că reușim
să finalizăm lucrările de modern-
izare pe cât mai multe străzi. Se lu-
crează în ritm alert, iar rezultatele
încep să se vadă și oamenii sunt
mulțumiți. Este un semnal foarte
important pe care îl dăm negrește-

nilor care așteaptă de ani de zile să
vadă modernizate străzile pe care
locuiesc”, a declarat primarul orașu-
lui Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca.

În acest moment se lu-
crează sau vor începe lucrările în
perioadă apropiată pe urmă-
toarele străzi: Moților (tronsonul
str. 1 Iunie - Ion Creangă), Crizan-
temelor, Viitorului, Arenei, Vâl-
tori, Livezilor (din Zorilor - capăt),
Salcâmului și str. Morii din
Cartierul Tur. 

A început etapa a II-a 
de modernizare a străzilor
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În cadrul acestui proiect
vor fi modernizate următoarele
străzi: strada Moților (tronson Ion
Creangă – str. Turului și tronson
str. Turului – str. Salcâmilor), DC
11 – str. Turului (tronson str. Vic-
toriei – str. Dumbrava),

Primăverii, Viitorului, Pieții,
Arenei, 1 Iunie (tronson str.
Moților – str. Plopilor), 1 Iunie
(prelungire str. 1 Iunie – str. Pă-
durii), Crizantemelor, Salcâmilor,
Mihai Viteazu, Livezilor, Tudor
Vladimirescu 2 (Borcutului -

Gozureni), Pădurii, Borcutului
(tronson George Coșbuc - Luna),
Vâltori ( tronson (Vrăticel- Graj-
duri), Popești 1 (Valea Cerbului -
Zorilor) și Tineretului, dar și
strada Morii și strada Șoferilor din
Tur.

Lista completă a străzilor care vor fi modernizate

Așa arată acum!Așa arată acum!
Înainte
Înainte

Strada Motilor 
tronson Turului - 1 Iunie

În lucruÎn lucru
Strada 

Livezilor Strada 
Arenei

În lucruÎn lucruStrada 
Valtori
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15-16 august 2015,
Negresti-Oas, ,

sâmbătă, 15 august 2015
 Orele 10,00 – 22,00 – Muzeul Ţării Oaşului, parc (vis-à-vis de primărie) 
– expoziţie/ târg meşteşugăresc
 Ora 16,00 – Galeria de artă „Dr. Mihai Pop” - Expoziţia ”Ţara oaşului -
repere identitare” (expoziţie etnografică Ţara Oaşului, expoziţie de artă plastică);
Momente de muzică clasică – Trio Consonantia, Filarmonica Dinu Lipatti Satu Mare

Pe scena amplasată în centrul orașului:
 Ora 11,00 – 14,00 - Probe de sunet
 Ora 14,15 – Ella Bella și program artistic susținut de copii/ elevi de la 
instituţiile de cultură şi învățământ din Negrești-Oaș 
 Ora 15,45 – Muzică ușoară, folk şi de petrecere: Ștefania Lauran, Teodora
Moldovan, Dănuț Hotca, George Palfi, Vlad Belbe etc.
 Ora 16,45 – Muzică populară – Nicu Pop
 Ora 17,00 – Muzică folk – Sorin Balaj şi Radu Lup
 Ora 17,30 – Muzică de petrecere – Formaţia Pionierii
 Ora 18,10 – Muzică populară – Suzana Toader

Programul oficial al festivalului Patrimoniului Țării oașului
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 Ora 18,50 – Medalion folcloric – Petrică Mureşan
 Ora 19,30 – Muzica oşenească – Maria Tripon și Ansamblul folcloric
Oașul
 Ora 20,00 – Fashion Show by Adriana Style 
 Ora 20,15 – Muzică pop-loco
 Ora 20,30 – Recital extraordinar – PACT by Leo Iorga & Adi Ordean
 Ora 21,20 – Prezentare de modă, colecţia „Precious sweetness” by Karra
Launi  
 Ora 21,40 – Muzică pop-loco
 Ora 21,50 – Recital – Aldo Blaga & Band
 Ora 22,30 – Recital extraordinar ”Noi să fim sănătoși” cu Puya & Vescan,
DJ Amy, DJ Wicked, Ester şi Anastasia

Duminică, 16 august 2015
 Ora 09,00 – Târnosirea bisericii istorice cu hramul ”Nașterea Maicii
Domnului”, la împlinirea a 160 de ani de slujire liturgică în sfântul lăcaș; Sf.
Liturghie Arhierească oficiată de PS Justin Sigheteanul
 Orele 10,00 – 22,00 – Muzeul Ţării Oaşului, parc (vis-à-vis de primărie) –
expoziţie/ târg meşteşugăresc

Pe scena amplasată în centrul orașului:
 Ora 12,30 – Parada sărbătorii  - Parada portului popular, Fanfara 
”Stibina” -Tăuţii Măgherăuş
 Ora 13,00 – Deschiderea oficială a evenimentului, pe scena în aer liber:
prezentarea delegaţiilor oficiale, premierea personalităților orașului Negrești-
Oaș, a cuplurilor care aniversează Nunta de aur, decernarea de titluri și
diplome
 Ora 14,00 – Moment folcloric – Ansamblul folcloric Sânzienele
 Ora 14,30 – 17,30 - Probe de sunet Delia & Band, Smiley & Band  
 Ora 17,30 – 18,00 - Probe de sunet muzică populară
 Ora 18,00 – Muzică de petrecere - Sorin  Cucu
 Ora 18,30 – Muzică de petrecere - Geo Giovanni 
 Ora 19,00 – Muzică oşenească - Maria Petca Poptean
 Ora 19,30 – Regal folcloric cu Ansamblul folcloric Dor Transilvan, 
Traian Jurchelea, Dumitru Fărcaş

- ora 19,30 – suită de dansuri 
- ora 20,15 – recital Traian Jurchelea
- ora 21,45 – recital Dumitru Fărcaş

 Ora 22,15 – Muzică pop-loco 
 Ora 22,30 – Recital extraordinar: Delia & Band
 Ora 23,30 – Recital extraordinar: Smiley & Band  
 Ora 00,45 – Focuri de artificii

Competiții sportive: 
Joi, 13 august 2015 - Duminică, 16 august 2015

Prezentatori: Maria Moiș, Victor Constantinovici   

Organizator: S.C. Events Walter S.R.L.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica programul.
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La Negrești-Oaș continuă în
această perioadă în ritm alert lu-
crările la rețelele de apă și
canalizare, dar și la Uzina de apă și
la stația de epurare din oraș.

În acest moment se lu-
crează pe străzile Turului, Tur 1, Tur
2, 1 Iunie, Arenei, Tineretului, Bor-
cutului, Lăcrimioarei, Livezilor până
la pălincie, Vâltorii și Pădurii. De
asemenea, lucrările sunt în stadiu
destul de avansat la Uzina de Apă
și la Stația de epurare.

Toate aceste străzi vor fi
cuprinse în programul de moderni-
zare, după ce vor fi finalizate lu-
crările la rețelele de apă și
canalizare.

Investiții care se realizează
în cadrul proiectului privind reabili-
tarea și extinderea rețelelor de apă
și canalizare, cu termen de fi-
nalizare decembrie 2015:
– Reabilitarea și/sau extinderea
rețelelor de apă în satul Tur şi pe
străzile din Negreşti-Oaş: 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) – Dumb-
rava, 1 Iunie, Victoriei – pod – 1
Iunie, Victoriei – 1 Iunie – CLF, Victo-
riei – CLF – Bud, Vâltorii, Pădurii, Tu-
rului, Cornetului, Mihai Viteazu.
– Reabilitarea și/sau extinderea

rețelelor de canalizare în satul Tur
şi pe străzile din Negreşti-Oaş: Piet-
rosului, Tudor Vladimirescu, Tinere-
tului, Zorilor, Livezilor, Pădurii,
Oașului, Moților, Gării, Arenei, Unirii
II, Pieței, Morii, Magnoliei, Viitorului,
Valea Cerbului, 1 Iunie, Victoriei,
Borcutului, Cartier Decebal, Corne-
tului, Ion Creangă, Lăcrămioarelor,
Mesteacănului, Popești, Vâltorii,
canal colector str. 1 Iunie, canal
colector str. Turului, Crizantemelor,
Mihai Viteazu, Salcâmului,
Primăverii.
– Reabilitarea stației de tratare a
apei potabile și a captărilor din oraș
– Reabilitarea și extinderea stației
de epurare a apelor uzate –

Zonarea, contorizarea și monitori-
zarea presiunii apei – Reabilitarea
conductei de aducțiune pentru
orașul Negrești – Oaș.

Apă și canal pe toate
străzile din oraș

În paralel, se lucrează la un
alt proiect prin care rețelele de apă
și canalizare vor fi reabilitate sau
extinse în tot orașul. Proiectul mai
prevede și găsirea unei noi surse
de apă pe lângă cele existente în
acest moment, astfel încât, pe ter-
men lung, orașul să nu mai aibă
probleme cu presiunea și calitatea
apei. 

Se lucrează intensiv la rețelele de apă 
și canalizare, la Uzina de apă și la Stația de epurare

Uzina de apă Stația de epurare

Se introduce apa în Tur
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La Negrești-Oaș se con-
struiește un Centru Național de
Informare și Promovare Turistică,
care va promova întreaga zonă a
Oașului. Primarul Aurelia Fedorca
a semnat în prima parte a acestui
an contractul de finanțare, din
fonduri europene, iar lucrările se
află în derulare. 

Obiectivul general al
proiectului finanțat prin Progra-

mul Operațional Regional îl
reprezintă construirea si
dotarea unui Centru Naţional
de Informare şi Promovare Tur-
istică în orașul Negrești-Oaș,
care să contribuie la îm-
bunătăţirea gradului de atrac-
tivitate a orașului Negrești-Oaș
şi implicit a judeţului Satu Mare,
prin transformarea zonei într-o
destinaţie turistică de calitate

pe baza patrimoniului său natu-
ral şi cultural.

Proiectul beneficiază de o
finanțare de 628.754,87, din care
488.368,40 lei finanțare neram-
bursabilă prin Programul Oper-
ațional Regional, valoarea eligibilă
nerambursabilă din bugetul
naţional 41.233,27 lei și cofi-
nanţarea eligibilă de la bugetul
local de 10.808,20 lei.

Centru de Informare Turistică pentru 
promovarea întregii zone a Oașului

Pensiunile și cabanele din
zona A 2 de la Luna Șes vor avea
acces, în curând, la rețeaua de ali-
mentare cu energie electrică.

Primăria Negrești-Oaș a
făcut toate demersurile necesare
asfel încât acest lucru să se întâm-
ple în acest an. Deocamdată,

proiectul se află în proceduri
tehnice, urmând ca lucrările efec-
tive să înceapă în perioada urmă-
toare.

Acesta este un pas foarte
important pentru dezvoltarea
zonei și atragerea investitorilor.
Anul trecut a fost finalizată

rețeaua de energie electrică din
Negrești-Oaș până la pârtia de
schi, însă în proiect nu erau pre-
văzute transformatoarele și legă-
turile care vor asigura riveranilor
accesul la energia electrică. 

Pensiunile și cabanele de la Luna Șes 
vor fi conectate la rețeaua de electricitate
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Atelier de tâmplărie din fonduri europene 
la Liceul Ioniță G. Andron

Liceul Tehnologic Ioniță
G. Andron din Negrești – Oaș va
avea un atelier de tâmplărie
modern, unde elevii vor putea
să-și dezvolte abilitățile practice
în domeniu, pe baza teoriei pe
care o învață la școală.

Atelierul este construit
din fonduri europene, în cadrul
un proiect derulat de Primăria
orașului Negrești-Oaș și Liceul
Tehnologic Ioniță G. Andron,
pentru care s-a obținut fi-
nanțare nerambursabilă prin

Programul Operațional Re-
gional. Valoarea totală a proiec-
tului este de 944.341,46 lei, din
care valoarea totală eligibilă
este de 688.580,31 lei (finanțare
nerambursabilă și 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 ate-
lier, Primăria Negrești-Oaș vine
în întâmpinarea tinerilor care

vor să învețe meserii practice și
care vor avea astfel posibilitatea
să profeseze cu succes imediat
după finalizarea studiilor.

Lucrările la atelier au în-
ceput în primăvara acestui an și
vor fi finalizate la începutul anului
viitor. Astfel, de anul vii-tor elevii
vor putea derula aici activități
practice. Prin acest proiect se
dorește creșterea cu un procent
de 50% a tinerilor care vor să
urmeze învățământul profe-
sional.

Corpul C al Primăriei
orașului Negrești-Oaș, în care
funcționează serviciul de taxe
și impozite locale, va fi moder-
nizat. Primarul orașului Ne-
grești-Oaș, Aurelia Fedorca, a
semnat recent contractul de fi-
nanțare pentru acest obiectiv,
finanțat prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală

gestionat de Ministerul Dez-
voltării Regionale şi Adminis-
traţiei Publice. 

Lucrările la această
clădire, a căror cost estimativ
este de 850.000 de lei cu TVA,
vor consta în etajare, reabili-
tare interioară şi exterioară
precum şi dotări interioare.

Reabilitarea acestei

clădiri, în care îşi desfăşoară
activitatea toate serviciile
Primăriei care intră în contact
direct cu cetăţenii, este de
mare importanţă pentru că
trebuie ca negreştenilor să li
se ofere condiţii decente
atunci când apelează la aceste
servicii. Lucrările vor începe în
perioada următoare. 

Corpul C al Primăriei Negreşti-Oaş va intra în modernizare
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Medicii care vin să profeseze
la Spitalul Orășenesc Negrești-
Oaș vor beneficia de facilități la
plata chiriei și a utilităților. 

La inițiativa primarului Au-
relia Fedorca, Consiliul Local
Negrești-Oaș a aprobat la
sfârșitul lunii iunie o hotărâre
prin care se acordă facilități
pentru compensarea chiriei și a
utilităților medicilor specialiști
din cadrul Spitalului Orășenesc
Negrești-Oaș. Astfel, vor bene-
ficia de 300 lei/ lună, următorii
medici: medici specialiști ur-
mare a rezidențiatului pe
post,medici specialiști urmare a
rezidențiatului pe loc și medici
specialiști nou angajați.

Solicitările de acordare a faci-
lităților vor fi centralizate și fun-
damentate de către Spitalul
Negrești-Oaș, acestea urmând a

fi analizate de către Comisia de
specialitate nr. 3 a Consiliului

Local și aprobate de Consiliul
Local. 

Facilități pentru medicii rezidenți 
de la Spitalul Negrești-Oaș

Preocupare majoră 
pentru atragerea 
de fonduri europene

Una dintre principalele
preocupări ale Primăriei Negrești-
Oaș în această perioadă este
aceea de a-și face temele pentru a
atrage fonduri europene pe pro-
gramele care vor fi lansate. 

În acest sens, Consiliul
Local a aprobat recent un Acord-
cadru pentru achiziționarea de
servicii de consultanță și proiectare
tehnică în vederea elaborării docu-
mentațiior necesare pentru
obținerea de finanțări neram-
bursabile.

Printr-o altă hotărâre de
Consiliu Local, orașul Negrești-Oaș
a aderat la programul LEADER ce
va implementa o strategie de dez-
voltare locală cu finanțare PNDR
2014-2020. Parteneriatul LEADER
se va constitui prin GAL Țara Oașu-
lui. 

Nuntă de aur pentru 
cuplurile longevive

Primăria oraşului Ne-
greşti-Oaş va premia un
număr de 30 de cupluri vârst-
nice care au împlinit în acest
an 50 de ani de căsătorie.
Evenimentul va avea loc în 16
august, în cadrul Festivalului
Zestrea Oașului. Fiecare cuplu
va primi din partea Primăriei
şi a Consiliului Local suma de
500 de lei.

Premierea vârstnicilor

vine ca o recunoştinţă pentru
longevitatea în cuplu. “În acest
fel ne exprimăm recunoştinţa
faţă de vârsnicii noştri care au
reuşit să petreacă împreună
cu bune şi rele 50 de ani de
căsătorie. Ei sunt un model
pentru noi şi pentru copiii
noştri şi trebuie să apreciem
şi să răsplătim acest lucru”,
spune primarul Aurelia Fe-
dorca.
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ANUL CULTURAL 
JUBILIAR 2015 în imagini

Anul cultural 2015 stă sub semnul jubileu-
lui la Negrești-Oaș. Am început în ianuarie cu Ziua
Culturii Naționale, apoi am premiat profesorii și
elevii merituoși din Negrești-Oaș în cadrul Galei
laureaților. În februarie am celebrat tradițiile
printr-o șezătoare de Lăsata Secului. Apoi am
avut a treia ediție a Târgului Mărțișorului
Tradițional. Martie nu se putea sfârși fără
vernisajul celei de-a XXIX-a ediții a expoziţiei anu-
ale de artă contemporană Art Bunavestire. 

Apoi, în 2 mai, maestrul George Emil Crâs-
naru (bas-bariton) de la Universitatea „Robert
Schumnan” Dusseldorf, unul dintre cei mai im-
portanți interpreți români de operă și lieduri, îm-
preună cu soprana Bianca Luigia Manoleanu și
pianistul Remus Manoleanu de la Universitatea
Națională de Muzică București ne-au încântat cu
un concert extraordinar de lieduri. Am fost
prezenți și în acest an la Sâmbra Oilor, unde ne-
am promovat orașul în fața a mii de participanți. 

În iunie, Ziua Copilului a fost un bun prilej
pentru copiii Negreștiului să se distreze împre-
ună, iar apoi, drept răsplată, ne-au surprins orga-
nizând ei evenimente. Notăm doar evenimentul
”Din copilăria bunicilor”, organizat de Grădinița
nr. 7 din Negrești-Oaș, unde cei mici au făcut
cunoștință cu obiceiurile, tradițiile și jocurile din
Țara Oașului.

Un alt moment important a fost reprezen-
tat de expoziția inedită de fotografie ”La pas cu fo-
tografia”, realizată de elevii Liceului Teoretic
împreună cu fotografii negreșteni. În 14 iunie,
aceștia au împânzit orașul cu fotografii, marcând
astfel 50 de ani de viață urbană a locali-tății.

Noaptea Muzeelor, Ziua Iei, Ziua Județu-
lui, ritual de Sânzâiene la Muzeul Țăranului
Român din București sau participarea la Festi-
valul „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din Chișinău au
fost tot atâtea prilejuri pentru a ne promova
tradițiile și pentru a ne reîmprospăta memoria
culturală. 

Dar anul cultural negreștean continuă în
august cu Zilele Medicale ale Țării Oașului, Festi-
valul Zestrea Oașului, cu Ziua Educației în oc-
tombrie, cu expoziția națională „Versus dar
Împreună„ în noiembrie și cu Moș Nicolae, con-
certe de colinde, Târgul darurilor de Crăciun, Fes-
tivalul de Datini în decembrie.  

Vă invităm să fim împreună!

Spectacol de Moș Nicolae – 5 decembrie

Gala Laureaților Negreșteni – 23 ianuarie

Expo ”Versus dar împreună” - 10 noiembrie 2014

‘Luminătorii satelor” din Negrești-Oaș 
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Sâmbra Oilor 2015 – 3 mai

Șezătoare la Lasata Secului –20 februarie

Târgul Mărțișorului Tradițional
– 26-28 februarie

Art Bunavestire XXIX – 25 martie

Recital extraordinar de lieduri – 2 mai 

Târgul ofertei educaționale –15 mai

Gala Stelelor Țării Oașului – 15 mai

Aniversarea tezaurului uman viu,
Floare Finta
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Ziua Copilului – 29 mai Concurs Micul francofil – 6 iunie Din copilăria bunicilor –  10 iunie

La pas cu fotografia – 12 iunie

Ziua Iei –24 iunie

Ziua Județului - 26 – 28 iunie

Ritual de Sânzâiene la Muzeul
Țăranului Român – 27 iunie

Festivalul „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Chișinău – 2-5 iulie

Tabăra tinerilor creștini - Luna Șes - 13-16 iulie
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ACASĂ la oșeni, în Lisabona
și la Paris

La invitația ambasadorului Vasile Popovici,
primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, a
fost în acest an și alături de negreștenii din dias-
pora, participând la evenimente organizate la Lis-
abona – Portugalia și în Paris – Franța.

În Vinerea Mare a Paștelui, Ambasada
României, Institutul Cultural Român Lisabona,
Primăria orașului Negrești-Oaș și Muzeul Țării Oașului
au organizat la Lisabona o seară oșenească intitulată
”ACASĂ LA OȘENI”. Românii din Portugalia au fost in-
vitați la vernisajul expoziției artistului fotograf ne-
greștean Remus Țiplea ”FRAGMENTE OȘENEȘTI/ O
MEU LAR”, la vizionarea documentarului ”Cu colacu’ la
nănași”, despre un vechi obicei de Paște din Țara Oașu-
lui, și la o poveste spusă de Karina Mureșanu Vlad de-
spre legenda satului Cămărzana sau Cămara cu Zâne.
Nu au lipsit boacele ca la mama acasă, pălinca de Oaş,
ouă roşii şi cozonac, imagini povestiri, şi amintiri de-

spre locul din care oşenii stabiliţi în Portugalia au
plecat în urmă cu atâţia ani, dar pe care l-au păs-
trat în suflet.

În 21 iunie, a fost rândul negreștenilor
din Paris să își dea întâlnire. Peste 3.000 de
români și invitați de-ai lor au petrecut românește
la Paris, la prima ediție a Festivalului Ziua Muzicii
Românești, organizat de Rexy Club Events, pro-
prietate a negreștenilor Ana și Mircea Curiban,
magazinele Gustul de Acasă conduse de Cristi
Frățilă din Boinești și BoutiqueRoumanie.fr.

Primarul Aurelia Fedorca s-a numărat
printre participanți, fiind invitatul special al orga-
nizatorilor.”A fost o zi minunată, nu am crezut că
spiritul românesc este atât de viu aici, în inima
Franței. Sunt de-a dreptul copleșită de primirea
pe care mi-au făcut-o Ana și Mircea Curiban, Cristi
Frățilă și soția sa și Irina Mariana Bogdan, fonda-
toarea Asociației Mecena, care colectează
rechizite și alte donații pentru copiii din centrele
de plasament din Satu Mare. Le mulțumesc pen-
tru tot ceea ce fac, pentru că au avut această ini-
țiativă și pentru că au organizat festivalul atât de
bine. Am găsit la Paris o comunitate de negreșteni
și oșeni foarte unită, care face cinste României și
Europei. Pentru toate acestea, au toată conside-
rația și respectul meu, pe lângă felicitările pe care
le-am transmis personal”, a declarat 
primarul Aurelia Fedorca.
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