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City managerul Dacian Palladi a primit in aceasta diminea?a, in sala mare a Primariei, v
izita membrilor Asocia?iei de prietenie Oradea-Ceyrat, membri prezen?i la Oradea cu oc
azia implinirii a 10 ani de la data infra?irii celor doua ora?e.
Întalnirea a fost una interactiva. Dupa ce a facut o prezentare generala a ora?ului Or
adea ?i a evolu?iei sale din ultimii ani, city managerul Dacian Palladi a raspuns int
rebarilor ?i curiozita?ilor delega?iei franceze, delega?ie formata din aproximativ 30 de pers
oane.
"Schimbarea pe care o vede?i inca de la intrarea in ora? se datoreaza primarului Ilie Bo
lojan ?i fondurilor europene pe care Primaria Oradea a reu?it sa le acceseze. Sa ?ti?i ca Orad
ea este un ora? care a atras mul?i investitori straini, care au infiin?at locuri de munca. Tot
odata ?in sa va spun ca printr-un proiect de dezvoltare urbana ini?iat de Primaria Or
adea, am creat o zona in ora? care va fi locuita de 5600 de persoane ?i care se nume?te Car
tierul Ceyrat", a spus city managerul Dacian Palladi.
Discu?iile s-au purtat in jurul mai multor teme de interes pentru francezi, care toate au p
rivit de fapt modul de administrare a municipiului Oradea ?i solu?iile gasite de co
nducerea ora?ului pentru diversele provocari aparute de-a lungul timpului.
Astfel, s-a discutat despre reabilitarea fa?adelor cladirilor ?i solu?iile cu care a venit mun
icipalitatea pentru grabirea acestui proces, despre boga?ia arhitectonica a ora?ului re
prezentata de cladirile Art Nouveau, despre numeroasele proiecte pe fonduri europene
care au schimbat fa?a ora?ului, despre demersurile facute de Primaria Oradea in ve
derea gestionarii parcarilor din municipiu, dar ?i despre proiectul bugetarii p
articipative, in cadrul caruia ceta?enii au devenit parte activa in luarea unor decizii care p
rivesc direct bunastarea ora?ului.
În final, a fost citit mesajul primarului din Ceyrat, dl. Laurent Masselot: "Sunt foarte b
ucuros sa constat ca infra?irea noastra se dovede?te a fi dinamica, nu se dezminte de-a lu
ngul timpului. În numele comunita?ii din Ceyrat doresc sa le mul?umesc in special cel
or doi pre?edinti, respectiv doamnelor Smaranda Burca ?i Anne-Marie Fontanier. Or
adea ne prime?te de fiecare data cu multa caldura, lucru pentru care va mul?umesc si
ncer".
Tot astazi delega?ia franceza a vizitat Turnul Primariei, Sinagoga Zion ?i alte obiective di
n ora? de care s-au aratat incanta?i.

