Raportul de activitate al
organizatiei locale a
USR – ORADEA
Ianuarie – Iunie 2017
Raportul sintetizeaza pricipalele activitati derulate de filiala locala Oradea, in perioada care a urmat
alegerilor parlamentare si pana la finele lunii iunie
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Web: www.bihor.usr.ro

Activitatea locala
Filiala locala USR Oradea s-a implicat la nivel local prin participarea la dezbaterile publice care pot
duce la o crestere a calitatii vietii. Am participat la dezbaterea publica asupra hartii de zgomot si am
organizat o dezbatere publica privind confortul olfactiv – Legea Mirosurilor.
Evenimente si dezbateri organizate:

Data:

Subiectul

ianuarie

Cafeneaua Politica – Despre gratire – Eveniment
organizat in contextul OUG 13

februarie

Cafeneaua Politica – Solutia este implicarea ta in
politica

martie

Cafeneaua Politica – Liber la defrisari? – Eveniment
organizat in contextul modificatii OUG 51
USR Deschis – Sedinta deschisa a biroului politic
local
Cafeneaua Politica – Proiecte pentru Bihor –
Dezbatere organizata pe principalele proiecte din
judet

aprilie

Deschidere Cabinet Parlamentar

mai

Dezbatere despre Legislatia Muncii cu deputatul
USR Cristian Seidler
Dezbatere privind confortul olfactiv – Legea
Mirosurilor
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Activitati ale filialei:

Data:

Subiectul

martie

Propunerea unui proiect de buget participativ vizeaza imputernicirea cetatenilor cu obiectivul de a
democratiza mai larg modalitatea de a lua decizii si
promoveaza participarea publica cu telul de a creste
calitatea vietii in oras. In urma acestui demers
Primaria Oradea ne-a informat oficial ca in cadrul
exercitiului financiar pe 2018 bugetul participativ va
fi inclus pentru finantare.

aprilie

Dezbatere asupra poluarii fonice si a hartii de
zgomot

mai

Intalnire cu reprezentantii Garzii Forestiere Bihor
privind posibilele defrisari din Parcul Natural
Apuseni

iunie

Informatii cerute Garzii Forestiere Oradea despre
zonele in care s-au observat taieri de copaci (nr.
3606/14.06.2017)
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