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Bár még nincs végleges döntés ar-
ról, hogy csődeljárás indulhat a 

többek között a Maroskece–Aranyos-
gyéres-pályaszakaszt építő Straco cég 
ellen,  az alapfokon kihirdetett ítélet 
lehetőséget adott a közúti infrastruk-
túráért felelős országos társaságnak 
(CNAIR), hogy újabb versenytárgyalást 
hirdessen a pályaszakasz befejezésé-
re. Cătălin Drulă közlekedési minisz-
ter tegnap reggel Facebook-oldalán 
jelentette be, hogy kiírták a licitet. 
A tárcavezető emlékeztetett, hogy a 
„problémás” sztrádaszakasz megépí-
téséről szóló licitet 2015-ben hirdették 
meg, és még abban az évben kötöttek 

szerződést a nyertesként kikerült ki-
vitelezővel, a munkálatok pedig egy 
évre rá kezdődtek el.  A 15 kilométeres 
pályaszakasznak 12 hónap alatt kellett 
volna megépülnie, de 2021-ig csak a 40 
százaléka készült el, majd a kivitelező 
cég fi zetésképtelenné vált.

Cătălin Drulă felidézte: mivel idén öt 
hónap alatt csak 1 százaléknyit halad-
tak a munkálatok, a közúti infrastruk-
túráért felelős országos társaságnak 
(CNAIR) nem volt más választása, mint 
felmondani a szerződést. Tavasszal 
a bíróság felfüggesztette a szerződés 
felmondását, ám júliusban elfogadta 
a hitelezőknek azt a kérését, hogy in-
duljon csődeljárás a vállalkozás ellen. 
Ezzel a szerződés felmondása jogerős-

sé vált, és ki lehetett hirdetni egy új 
versenytárgyalást a sztrádaszakasz 
munkálatainak befejezésére.

A 15,6 kilométeres szakaszon a 
fennmaradó 60 százaléknyi munkát 
18 hónap alatt kell elvégezni, ezt meg-
előzően a nyertes cégnek 3 hónap áll 
rendelkezésére a tervezésre, és 60 hó-
napos garanciát kell vállalnia a mun-
kálatokra. Az ajánlatokat  szeptember 
15-ig kell benyújtani. Ha időközben a 
bíróság nem erősíti meg az elsőfokú, 
a csődeljárásról szóló döntését, akkor 
a meghirdetett versenytárgyalást fel 
kell függeszteni.

Mint ismeretes, az észak-erdélyi 
autópálya Marosvásárhelyt Kolozsvár 
környékével összekötő szakasza több 

részből áll, jelenleg  Nyárádtőtől Ma-
roskecéig, illetve Aranyosgyérestől 
Gyaluig lehet közlekedni. A Nyárádtő 
és Marosvásárhely közötti szakaszon 
eközben nagy léptékben haladnak a 
munkálatokkal a Strabag szakembe-
rei. A lőrincfalvi eltérőnél már ideig-
lenes utat alakítottak ki, itt jelzőlám-
pával irányítják a forgalmat, hiszen 
jelenleg csak egy sáv járható. A szer-
ződés értelmében a pályaszakaszt év 
végéig át kell adni. A múlt hónapban 
a kivitelező azt ígérte, hogy novem-
berig végeznek, és decemberben 
már használható lesz a Nyárádtő és 
Marosvásárhely közötti szakasz, ami 
a Metro nagyáruháznál érkezik be a 
megyeszékhelyre.

Észak-erdélyi autópálya: újabb licit a félbemaradt szakaszra
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Kolozsvár és Nagyvárad veze-
tősége a legeredményesebb a 
városok fenntartható fejlődé-
sét szorgalmazó, világszinten 
jelen lévő UrbanizeHub idei 
rangsora szerint. A legjobb 
romániai önkormányzatokat 
összesítő toplistán a harmadik 
helyre meglepő módon Resica-
bánya került.

 » PAP MELINDA

T öbbnyire erdélyi önkormány-
zatok vezetősége került be a 
városok fenntartható fejlődé-

sét szorgalmazó, világszinten jelen 
lévő UrbanizeHub által készített 
tízes rangsorba, mely a legjobb 
romániai adminisztrációkat tartal-
mazza. A startup négy évvel azután 
vette ismét górcső alá a romániai 
önkormányzatok munkáját, hogy 
2017-ben készített egy útmutatót a 
romániai polgármesterek számára.

A mostani rangsor fő kritériumai 
között szerepelt, hogy mennyire 
innovatívak az önkormányzatok, 
ahogyan az is, hogy mennyi euró-
pai uniós támogatást voltak képe-
sek lehívni az elmúlt fi nanszírozá-
si ciklusban. De az UrbanizeHub 
szakemberei szerint egy város veze-
tésének az eredményességét mutat-
ja az is, hogy mennyire erős a gaz-
dasági szféra az illető településen, 
azt vallják, enélkül „nem számít, 
mennyi aszfaltot önt a polgármeste-
ri hivatal”. Rámutatnak, sajnálatos 
módon Romániában kevés önkor-
mányzat vállal aktív szerepet a ma-
gáncégekkel való együttműködés-
ben, a legjobb esetben abban merül 
ki a szerepük, hogy megpróbálnak 
kedvező körülményeket teremteni 
számukra.

Mennyi az annyi?
A toplista összeállításában a fő 
szempont az volt, hogy mennyi 
uniós pénzt képesek lehívni az 
egyes önkormányzatok, ehhez az 
uniós alapok minisztériuma által 
közzétett adatokat használták fel, 
illetve a határ menti megyék szá-
mára elérhető Interreg pályázato-

KOLOZSVÁR ÉS NAGYVÁRAD ÖNKORMÁNYZATA MELLETT TORDA ÉS DÉS IS DICSÉRETET KAPOTT A SZAKEMBEREKTŐL

Erdélyi városok a legeredményesebbek

Élen jár. Kolozsvár vezetése az innováció terén elért eredményekkel érdemelte ki az első helyet

 » A dobogó 
második fokára 
Nagyvárad ke-
rült, elsősorban 
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hetően, hogy 
a 20007–2015 
közötti időszak-
ban a bihari 
megyeszékhely 
hívta le a legtöbb 
uniós támoga-
tást, mintegy 140 
millió eurót. 

kat is fi gyelembe vették. De az is kri-
térium volt, hogy mennyi az egy főre 
eső bruttó hazai termék (GDP) egy 
településen, mekkora a leérettségi-
zett fi atalok aránya, mennyit tesz 
ki a helyi adókból befolyó összeg a 
város bevételeiből, illetve mekkora a 
lakosság vásárlóereje.

A nemzetközi startup kritériumai 
alapján a legeredményesebb hazai 
városvezetésnek Kolozsvár elöljá-
rósága bizonyult, a kincses város 
„megkerülhetetlen”, ha fenntartható 
városfejlesztésről beszélünk, vélik 
az UrbanizeHub szakemberei. Sze-
rintük Kolozsvár az első olyan romá-
niai város, amelyet egyáltalán össze 
lehet hasonlítani a nyugat-európai 
nagyvárosokkal. A szakemberek sze-
rint a részvételi költségvetés, a város 
stratégiai projektjeinek megvitatásá-
ra létrejött innovációs központ mind 
olyan aduk, melyek városfejlesztés 
terén megkerülhetetlenné teszik Ko-
lozsvárt. Úgy vélik, a polgármesteri 
hivatal „turbó” üzemmódban műkö-
dik, nem telik el hét, hogy ne történne 
valami fontos a városban. Emellett a 
városvezetés számos jelentős projek-
tet készít elő, lobbizik értük, hogy fi -
nanszírozást kapjanak, teszik hozzá.

A dobogó második fokára Nagy-
várad került, elsősorban annak kö-
szönhetően, hogy a 2007–2015 közötti 
időszakban a bihari megyeszékhely 
hívta le a legtöbb uniós támogatást, 
mintegy 140 millió eurót. Mi több, a 
mostani fi nanszírozási időszakra si-
került megdupláznia az összeget, a 
tervek szerint 284 millió eurót kapna 
az Uniótól fejlesztésekre. Nagyvárad 
javára válik az is, hogy jó kapcsolatot 
ápol a gazdasági szférával, van elkép-
zelése és bátorsága is változtatni, vé-
lik az UrbanizeHub szakemberei. Rá-
mutatnak, a váradi városvezetés volt 
az első, amely kisajátításokat mert 
eszközölni a város fejlesztése érdeké-
ben, önálló programot dolgozott ki az 
épített örökség felújítására, illetve a 
nulláról kezdett átfogó infrastruktú-
rafejlesztésbe, út-, aluljáró- és hídépí-
tésbe. Ugyanakkor az egyetlen olyan 
romániai önkormányzat, amely az 
egészségügyi rendszert is saját kézbe 
vette, nekilátott az egészségügyi inf-
rastruktúra fejlesztésének, szól a vá-
radi városvezetés mellett az újabb érv.

Kicsikből nagyok
A tízes rangsor harmadik fokára 
meglepő módon Resicabánya került, 

Krassó-Szörény megye székhelye a 
szakemberek szerint annak köszön-
heti gyors fejlődését, hogy vezetői 
nem ódzkodtak szakemberek segít-
ségét kérni, illetve másoktól ellesni a 
jó példát. Jelenleg lakosságarányosan 
a mindössze 84 ezer lakosú romániai 
megyeszékhely hívja le a legtöbb uni-
ós pénzt, mintegy 140 millió eurót. A 
városvezetés a gazdasági szférával is 
jó kapcsolatot ápol, ennek köszönhe-
tően Resicabányának több nagybe-
fektetőt is sikerült a városba vonzani, 
áll az indoklásban.

A rangsor negyedik fokán Buzău 
áll, majd Torda következik. A Kolozs 
megyei kisváros előbb a sóbánya kor-
szerűsítésével és kihasználásával, 
majd a belváros felújításával tűnt ki, 
most az szól mellette, hogy mindösz-
sze 55 ezer lakosával mintegy 74 mil-
lió uniós támogatást nyert.

A Kolozsvár melletti kisvárost Bu-
karest 3. kerülete követi a rangsor-
ban, majd Brassó következik, melyet 
a legjobb infrastruktúrájú romániai 
városnak kiáltottak ki az Urbanize-
Hub illetékesei. Ráadásul itt folyik 
be a legtöbb pénz a városkasszába a 
helyi adókból, és a szolgáltatások is 
messze a legjobbak, teszik hozzá. A 
Cenk alatti város vezetésének azon-
ban még vannak adósságai az épített 
örökség rendbetétele, a kulturális élet 
fejlesztése, illetve az innováció terén, 
teszik hozzá. Brassót két másik nagy-
város, Jászvásár és Konstanca követi 
a sorban, majd meglepő módon egy 
újabb erdélyi kisvárossal, Déssel zá-
rul a rangsor. A mindössze 38 ezer 
lakosú Kolozs megyei település 67 
millió euró uniós pénzt hívott le, ez-
zel nyerte el a szakma rokonszenvét.

A tízes rangsor összeállítása mellett 
az UrbanizeHub illetékesei „dicsére-
teket” is osztottak. A Craiovai Tudo-
mányegyetem mellett Nagykároly és 
Nagybánya vezetése nyerte el az elis-
merésüket, első az uniós alapok lehí-
vása, második az innováció terén el-
ért eredményei miatt. Külön említésre 
érdemesnek találták Maroscsügedet 
is, hiszen bár nem város, a Fehér me-
gyei község vetekszik a legfejlettebb 
romániai városokkal, amit leginkább 
az eredményes vezetésének köszön-
het, összegeznek az UrbanizeHub 
szakemberei.
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