
JOI | 9 IULIE 2020 | anul XXIII, nr. 127 (5791) | 12 pagini | 1,50 lei

POLITICĂ

Alegeri locale 
în 27 septembrie
Parlamentul a aprobat proiectul privind 
alegerile locale din 2020. Măsuri speciale 
în secțiile de votare.  Pagina 2

ADMINISTRAȚIE

Lucrări reluate pe 
Autostrada Transilvania
Mobilizare neașteptată pe tronsonul Câm-
pia Turzii – Chețani. Subcontractorii vor 
să fi e plătiți la zi.  Pagina 3
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• Economist
Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

• Recepționer primire clienți

• Șofer - posesor de permis categoria B, 

pentru transport marfă înCluj-Napoca și țară

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 99 55 77 99

EDUCAȚIE

UBB, prima universitate din țară 
în clasamentele internaționale

ADMINISTRAȚIE

Nimeni nu vrea să dărâme 
construcțiile ilegale din Cluj-Napoca? 

Universitatea „Babeş-Bolyai” 
din Cluj-Napoca (UBB) ocu-
pă prima poziţie între univer-
sităţile româneşti, conform 
rankingului Leiden al univer-
sităţilor internaţionale, dat 
publicităţii ieri.
Rankingul Leiden este cel mai 
prestigios ranking european ca-
re clasifi că universităţile inter-
naţionale după capacitatea de 
a genera cunoaştere prin cerce-
tare ştiinţifi că avansată, inclu-
siv în relaţie cu industria şi so-
cietatea, exprimată în publica-
ţii ştiinţifi ce indexate în Web of 
Science; aşadar, spre deosebire 
de rankingurile de acelaşi cali-
bru – ARWU-Shanghai/QS/
THE, etc. –, nu include indica-
tori de educaţie (diseminarea 
cunoaşterii prin predare/învă-
ţare), focalizându-se pe capaci-

tatea universităţilor de a gene-
ra (şi utiliza) cunoaşterea.
În analiza globală standard a 
universităţilor în rankingul Lei-
den, UBB ocupă prima poziţie 
în România, urmată din Uni-
versitatea Politehnică din Bu-
cureşti (UPB). UBB ocupă pozi-
ţia 976, din 1.176 universităţi 
incluse în rankingul Leiden, 
din totalul de aproximativ 
30.000 de universităţi existente 
la nivel internaţional.
În ediţiile din 2011/2012, 2013, 
2014 şi 2015, România nu a 
avut nicio universitate în ran-
kingul Leiden. Publicaţiile in-
ternaţionale ale UBB au crescut 
constant începând cu anul 
2006, astfel că în 
2016/2017/2018/2019, Româ-
nia a fost reprezentată în ran-
kingul Leiden doar de UBB.

Primăria municipiului Cluj-Napo-
ca a relansat licitaţia privind lucră-
rile de desfi inţare a construcţiilor 
executate nelegal de către persoa-
ne fi zice şi juridice pe domeniul 
privat. Nimeni nu s-a prezentat la 
procedura de achiziţie publică 
lansată la fi nalul anului trecut. 
Primăria va semna cu fi rma câşti-
gătoare un acord-cadru pentru o 
perioadă de doi ani, valoare esti-
mată a contractului fi ind de apro-
ximativ 2,3 milioane lei.
„Obiectul procedurii îl constituie 
desfi inţarea lucrărilor de con-
strucţii executate nelegal, dispu-
se de către instanţele de judeca-
tă, printr-o hotărâre rămasă defi -
nitivă şi irevocabilă şi pentru ca-
re executorul judecătoresc, prin 
procese verbale, a constatat fap-
tul că nu s-au îndeplinit de bună 
voie măsurile dispuse de către 

instanţele de judecată”, potrivit 
caietului de sarcini.
În document se mai arată că, în 
urma constatării de către execu-
torul judecătoresc prin procese 
verbale, că debitorul nu a exe-
cutat de bună voie obligaţia sta-
bilită prin titlu executoriu de că-
tre instanţa de judecată, repre-
zentanţii Municipiului Cluj-Na-
poca, executorul judecătoresc şi 
reprezentanţi ai societăţii câşti-
gătoare pentru desfi inţare, se 
vor deplasa la imobil în vederea 
evaluării categoriilor de lucrări 
ce urmează a fi  desfi inţate.
Lucrările se vor executa într-o 
singură etapă. Data începerii 
lucrărilor va fi  stabilită de către 
executorul judecătoresc. Toto-
dată, executorul judecătoresc 
va dispune, dacă este cazul, în-
treruperea lucrărilor.

Două spitale din Cluj-Napoca, în top 5 cele mai transparente instituții
Spitalul „Clujana” şi Clinica de Boli Infecţioase, printre cele mai de încredere unităţi medicale din România. Pagina 4

Cu ochii pe cartiere
Cluj-Napoca își întoarce fața spre cartiere și zona metropolitană
Regenerarea urbană, principalul obiectiv de dezvoltare a municipiului în strategia pe termen 
lung. Se construiește pe ceea ce există deja în Cluj-Napoca și este bine făcut. Pagina 5

Lucrările la Turnul Pompierilor 
sunt întârziate de coronavirus

Deși trebuia finalizată în această lună, reabilitarea obiectivului turistic se lasă așteptată. 
Primarul Emil Boc confirmă o întârziere de trei luni. Pagina 7

Situația epidemiei 
de coronavirus

30.175 de persoane infectate 
la nivel național

796.484 de teste prelucrate

237 pacienți la Terapie Intensivă

715 cazuri confi rmate la Cluj

20.799 vindecați

1.817 decese
*până la închiderea ediției
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.
Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 
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Ministrul Afacerilor 

Interne, Marcel Vela, 

a intrat în autoizolare, 

după ce săptămâna trecută 

a avut o întrevedere 

cu prefectul judeţului Cluj, 

Mircea Abrudean, confi r-

mat pozitiv cu coronavirus.

Marcel Vela a intrat la sfâr-

şitul săptămânii trecute în au-

toizolare, după ce prefectul de 

Cluj a fost depistat pozitiv cu 

COVID-19. Săptămâna trecută, 

în biroul ministrului Afacerilor 

Interne, Mircea Abrudean a avut 

o întrevedere cu Marcel Vela.

Astfel, ministrul a apărut 

pe lista de contacţi a prefectu-

lui de Cluj, imediat intrând în 

autoizolare. Luni, 6 iulie, lui 

Marcel Vela i-a fost făcut tes-

tul şi acesta a ieşit negativ, ast-

fel că ministrul a poate să îşi 

reia activitatea, potrivit resita.

ro. „Aseară (marţi – n.r.) mi-a 

venit că sunt negativ, pentru 

că am respectat condiţiile de 

distanţare sanitară şi am pur-

tat mască”,a declarat Marcel 

Vela, conform sursei citate.

Întâlnire scurtă 
şi cu respectarea distanţei

Prefectul judeţului Cluj, Mir-

cea Abrudean, a confi rmat că 

a interacţionat cu ministrul 

Marcel Vela, precizând că în-

tâlnirea a fost de scurtă dura-

tă şi că au fost respectate mă-

surile de prevenire a răspân-

dirii infectării cu COVID-19.

„Am interacţionat maxim 

un minut cu domnul minis-

tru într-un spaţiu aerisit, cu 

mască şi de la distanţă. Nu 

intră în categoria contactilor 

direcţi, ci doar la contacţi”, 

a declarat Mircea Abrudean, 

pentru Monitorul de Cluj.

Reamintim, că prefectul, 

soţia sa şi copilul lor de 

doar 9 luni sunt internaţi 

la Spitalul Clinic de Boli 

Infecţioase Cluj-Napoca. În 

urma anchetei epidemiolo-

gice realizate de DSP Cluj, 

s-a stabilit un număr de 12 

contacţi direcţi apropiaţi 

pe care i-a avut. Acestora 

li s-a recomandat autoizo-

larea la domiciliu.

Vela, în autoizolare după ce s-a întâlnit cu prefectul de Cluj

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, s-a au-
toizolat, după ce soţia sa, Ligia Tarcea, a fost depistată pozi-
tiv cu COVID-19. Viceprimarul și fi ica sa au fost testaţi pen-
tru COVID-19, rezultatele fi ind negative în cazul lor. Cu toa-
te acestea, viceprimarul s-a autoizolat la domiciliu, până la 
efectuarea unei noi testări.

Ligia Tarcea în schimb a avut rezultatul pozitiv, însă este 
asimptomatică. „Este adevărat (că soţia a fost depistată po-
zitiv cu coronavirus – n.r.). Eu și fi ica mea suntem negativi”, 
a confi rmat viceprimarul Dan Tarcea, marţi seară, pentru 
Monitorul de Cluj.

Viceprimarul Tarcea, în izolare după 
ce soția a fost confirmată cu COVID-19

Camera Deputaţilor a 

adoptat, miercuri, proiectul 

UDMR privind stabilirea 

datei alegerilor locale din 

acest an în 27 septembrie. 

S-au înregistrat 253 voturi 

„pentru”, 2 „împotrivă” 

şi 36 de abţineri. Totodată, 

deputaţii au respins 

proiectul iniţiat 

de Guvern pe aceeaşi temă.

Deputatul PNL Gabriel An-

dronache a spus că este o ches-

tiune de orgoliu faptul că pro-

iectul Guvernului a fost respins. 

„Avem infl aţie legislativă din-

tr-o chestiune de orgoliu. În le-

gislaţie se spune că Guvernul 

trebuie să stabilească data ale-

gerilor”, a spus Andronache.

În replică, deputatul PSD 

Florin Iordache a precizat că 

proiectul UDMR este „mai com-

plex” şi că foarte multe preve-

deri din proiectul Guvernului 

„au fost preluate”. Dacă am 

avea orgolii pentru proiectul 

guvernului, vom avea proble-

me de bicameralism, deoare-

ce acesta a fost respins în Se-

nat”, a explicat Iordache.

Amendamentul 
pentru două zile de vot 
a fost respins

Deputaţii au respins amen-

damentul USR privind stabili-

rea a două zile de vot. „Nu 

stăm bine din punct de vede-

re al pandemiei, USR a propus 

o soluţie simplă două zile de 

vot. Înseamnă mai puţină aglo-

meraţie, să nu avem cozi”, a 

susţinut deputatul USR Cătă-

lin Drulă, însă propunerea a 

fost respinsă prin vot.

Potrivit proiectului, data 

desfăşurării alegerilor pentru 

autorităţile administraţiei pu-

blice locale din anul 2020 se 

stabileşte în ziua de dumini-

că, 27 septembrie 2020, pen-

tru consiliile locale ale comu-

nelor, ale oraşelor, ale muni-

cipiilor şi ale sectoarelor mu-

nicipiului Bucureşti, precum 

şi pentru primari, Consiliul 

General al Municipiului Bu-

cureşti, precum şi pentru pri-

marul general al municipiu-

lui Bucureşti, consiliile jude-

ţene, precum şi pentru preşe-

dinţii consiliilor judeţene.

Membrii birourilor electo-

rale, personalul tehnic auxili-

ar, persoanele acreditate, de-

legaţii acreditaţi, operatorii de 

calculator, personalul de pază 

şi alegătorii pot primi, în mod 

gratuit, materiale de protecţie 

sanitară, în condiţiile stabilite 

prin hotărârea Guvernului pri-

vind măsurile tehnice necesa-

re bunei organizări şi desfăşu-

rări a alegerilor locale, în ve-

derea prevenirii şi combaterii 

efectelor pandemiei de CO-

VID-19. Materialele de protec-

ţie sanitară, precum şi igiena 

şi dezinfecţia localurilor de vot 

se asigură de Ministerul Sănă-

tăţii, iar transportul şi distri-

buirea acestora se asigură prin 

grija Ministerului Afacerilor 

Interne şi a instituţiilor prefec-

tului, cu sprijinul primarilor.

Procesul electoral 
începe în 29 iulie

La alegerile pentru autorită-

ţile administraţiei publice loca-

le din anul 2020, termenele pri-

vind procesul electoral încep 

să curgă de la data de 29 iulie 

2020. Alianţele electorale con-

stituite între partide politice sau 

alianţe politice la nivel jude-

ţean ori local, se înregistrează 

la biroul de circumscripţie ju-

deţeană sau la biroul electoral 

de circumscripţie a municipiu-

lui Bucureşti, după caz, în ma-

ximum 5 zile de la data înfi in-

ţării biroului electoral. Un par-

tid politic poate face parte, în 

aceeaşi circumscripţie, dintr-o 

singură alianţă electorală, şi 

poate să participe la alegerile 

din circumscripţia electorală în 

cauză numai pe lista alianţei 

din care face parte.

Pentru activitatea desfăşu-

rată în cadrul organismelor elec-

torale şi pentru suportul tehnic 

al acestora se acordă 250 de lei 

pe zi de activitate pentru pre-

şedinţii birourilor electorale ale 

secţiilor de votare, locţiitorii 

acestora şi operatorii de calcu-

lator, 150 de lei pe zi de activi-

tate pentru membrii birourilor 

electorale ale secţiilor de vota-

re, 250 de lei pe zi de activitate 

pentru preşedinţii birourilor elec-

torale de circumscripţie, pentru 

locţiitorii acestora, precum şi 

pentru membrii birourilor elec-

torale de circumscripţie.

Românii îşi aleg primarii 
în data de 27 septembrie
Parlamentul a stabilit data alegerilor locale. 
Proiectul UDMR a fost adoptat, proiectul iniţiat de Guvern a fost respins.

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul UDMR privind stabilirea datei alegerilor locale din acest an în 27 septembrie

Fostul președinte PSD Cluj, 
Remus Lăpușan, este candi-
datul PRO România la func-
ţia de președinte al 
Consiliului Judeţean Cluj și în 
fruntea listei de candidaţi ai 
aceluiași partid pentru 
Consiliul Judeţean Cluj.

„Candidez pentru conducerea 
Consiliului Judeţean Cluj pen-
tru că îmi pasă. Îmi pasă de 
Cluj și de clujeni, iar experien-
ţa mea de două decenii în 
politica locală stă mărturie 
pentru asta. Am iniţiat pro-
iecte menite să producă o 
dezvoltare sustenabilă pentru 
Cluj și am fost promotorul al-
tor proiecte bune pentru ju-
deţ, dezvoltate împreună cu 
alţi politicieni locali”, a decla-
rat Remus Lăpușan.

Remus Lăpușan, 
candidatul PRO 
România la CJ Cluj
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A fost fi nalizată asfaltarea 

drumului judeţean 107T, 

ce leagă localitatea 

clujeană Mărişel 

de Măguri Răcătău.

Consiliul Judeţean Cluj adu-

ce la cunoştinţa participanţi-

lor la trafi c, a iubitorilor de 

munte şi a locuitorilor din zo-

nă faptul că, în cadrul lucră-

rilor de întreţinere desfăşura-

te pe drumul judeţean 107T 

Mărişel – Măguri Răcătău – 

Măguri, a fost fi nalizată asfal-

tarea sectorului Mărişel – Mă-

guri Răcătău. Acesta are o lun-

gime de 6,165 kilometri, de 

la km 5+435 la km 11+600.

În prealabil, au fost execu-

tate lucrări constând în repro-

fi larea drumului cu cilindra-

re şi adaos de piatră, şanţuri, 

lucrări la podeţe, tăierea ve-

getaţiei şi a lăstărişului din 

apropierea căii de rulare, aş-

ternerea de strat de piatră cu 

cilindrare, aşternere de strat 

de balast stabilizat, precum 

şi alte lucrări pregătitoare în 

vederea asfaltării.

Sectorul Măguri Răcătău – 
Măguri a fost asfaltat în mai

Pentru completa fi nalizare 

a lucrărilor urmează a mai fi  

executate o serie de operaţi-

uni constând în realizarea de 

acostamente, montarea de pa-

rapeţi metalici în zonele un-

de situaţia o impune, precum 

şi marcajele, respectiv sem-

nalizarea rutieră, oferă asigu-

rări reprezentanţii forului ad-

ministrativ judeţean.

În cursul lunii mai, a fost asfal-

tat sectorul de drum Măguri Ră-

cătău – Măguri în lungime de 

4,53 kilometri, cuprins între 

poziţiile kilometrice 16+800 

şi 21+330. În ceea ce priveş-

te sectoarele cuprinse între km 

1+000 şi km 5+435, respectiv 

între km 11+600 şi km 16+800, 

acestea au fost asfaltate în cur-

sul anilor trecuţi, cu precădere 

în cursul anului 2019.

Drumul judeţean 107T 
a fost reabilitat

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Lucrările pe lotul 4 Câmpia 

Turzii – Cheţani, de pe 

Autostrada Transilvania, 

cu o lungime de 15,6 kilo-

metri, au fost reluate.

Afl at în insolvenţă şi inca-

pabil să continue lucrările cu 

efective proprii, antrepreno-

rul general Straco a căzut la 

întelegere cu subcontractori 

specializaţi pe terasamente şi 

structuri, anunţă Asociaţia Pro 

Infrastructură (API).

Specialiştii în infrastruc-

tură spun că singura şansă 

de fi nalizare a acestui lot 

problematic este ca subcon-

tractorii să fi e plătiţi la zi. 

Este vorba despre ce reali-

zează conexiunea dintre por-

ţiunile din Cluj şi Mures ale 

autostrăzii Transilvania.

Pe lotul vecin Cheţani 

– Iernut, în lungime de 18 

kilometri, antreprenorul 

Astaldi se apropie de fina-

lizare cu lucrările, fiind 

posibilă recepţia în 45-60 

de zile. API a avertizat în 

dese rânduri că acest tron-

son ar putea deveni noua 

„autostradă muzeu” din 

România.

Compania Naţională de 

Administrare a Infrastructu-

rii Rutiere (CNAIR) va tre-

bui să achite lucrările exe-

cutate cât mai prompt, atrag 

atenţia specialiştii, mai ales 

că lotul 3 (Astaldi) va deve-

ni utilizabil abia după fina-

lizarea nodului rămas de 

executat pe lotul Straco.

De precizat, că finaliza-

rea celor două loturi în lun-

gime totală de 33 kilometri 

va putea oferi şoferilor par-

cursul neîntrerupt pe 110 ki-

lometri din Autostrada Tran-

silvania (A3), între localită-

ţile Târgu Mureş şi Nădăşel.

Au fost reluate lucrările 
pe Autostrada Transilvania

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Telekom a câștigat 

licitația lansată de 

Primăria Cluj-Napoca, 

la fi nalul lunii februarie, 

pentru achiziția unui sis-

tem de senzori pentru 

identifi carea locurilor 

libere de parcare.

Firma va amplasa 1.258 de 

senzori în locurile de parcare la 

sol din oraş, pentru detectarea 

parcajelor libere, informaţiile ur-

mând să poată fi  accesate de 

şoferi prin intermediul unei apli-

caţii pentru telefonul mobil.

Contractul, estimat la 1 mi-

lion de lei la momentul lansă-

rii licitaţiei, a fost câştigat de 

Telekom România Communi-

cations cu subcontractantul Li-

fe is Hard, valoare acestuia fi -

ind de 956.026 lei.

Peste 1.200 de senzori vor 
fi  achiziţionaţi

Contractul prevede achi-

ziţionarea, din fonduri bu-

getare, a 1.258 senzori de 

parcare, 9 staţii de interco-

nectare echipamente (gate-

way), un aplicaţie server pen-

tru gestionarea locurilor de 

parcare şi o aplicaţie mobi-

lă pentru afi şarea locurilor 

de parcare. Dispozitivele vor 

fi  amplasate în zona 1 de 

parcare a municipiului, cu 

scopul de a identifi ca într-un 

timp cât mai scurt a unui loc 

liber de parcare stradală.

Primarul Emil Boc a anun-

ţat încă din mai 2017 intenţia 

Primăriei Cluj-Napoca de a am-

plasa senzori în carosabil pen-

tru identifi carea locurilor libe-

re de parcare la sol din oraş, 

în cadrul unei conferinţe des-

pre inovarea urbană.

„Cluj-Napoca poate fi  un ele-

ment reprezentativ pentru Eu-

ropa Centrală şi de Est din punct 

de vedere al inovării şi tehno-

logiei, iar noi încercăm să fi m 

un model. Avem deja o aplica-

ţie de telefon mobil pentru 

parkingurile publice cu barieră 

din oraş, care arată în timp re-

al locurile libere de parcare şi 

ne propunem amplasarea de 

senzori care au ca scop identi-

fi carea locurilor libere la parcă-

rile de la sol printr-o aplicaţie 

care va disponibilă pe calcula-

tor sau telefon mobil. Senzorii 

vor fi  amplasaţi în carosabil, pe 

locurile de parcare din centrul 

oraşului, şi vor arăta dacă locul 

respectiv e liber sau ocupat. 

Avem peste 3.600 de astfel de 

locuri de parcare în zonele I şi 

II”, a spus la acea vreme Boc.

Clujenii vor afla în timp real ce parcări sunt libere

Baba Novac: 83 senzori

Bolyai János: 8 senzori

Emmanuel de Martonne: 14 
senzori

Emil Isac: 51 senzori

Eroilor: 100 senzori

I.C. Brătianu: 81 seznori

Iuliu Maniu: 81 senzori

Mihail Kogălniceanu: 134 
senzori

Octavian Petrovici: 97 sen-
zori

Samuil Micu: 25 senzori

Ștefan Octavian Iosif: 12 
senzori

Hermann Oberth: 8 senzori

Universităţii: 31 senzori

Virgil Fulicea: 20 senzori

Constantin Daicoviciu: 31 
senzori

Paul Chinezu: 12 senzori

Vasile Alecsandri: 19 senzori

Brassai Sámuel: 37 senzori

Dávid Ferenc: 15 senzori

Émile Zola: 23 senzori

Gaál Gábor: 15 senzori

Tipografi ei: 53 senzori

Cotită: 7 senzori

Sindicatelor: 15 senzori

Victor Babeș: 34 senzori

Aleea Învăţătorului: 25 sen-
zori

Clinicilor: 80 senzori

Piaţa Avram Iancu: 35 sen-
zori

Piaţa Ștefan cel Mare: 36 
senzori

Fortăreţei: 4 senzori

Argeș: 72 senzori

Unde vor fi amplasați senzorii?

Peste 5.500 de noi locuri 

de veci vor putea fi  ame-

najate în cel mai nou 

cimitir din Cluj-Napoca.

Noul cimitir al munici-

piului Cluj-Napoca, situat 

în cartierul Someşeni, în zo-

na Moş Ion Roată, se desfă-

şoară pe o suprafaţă de 20,1 

hectare. Acesta va cuprinde 

5.553 morminte, 1.856 ur-

ne columbar, o capelă şi spa-

ţii verzi generoase.

După vizita efectuată la no-

ul cimitir, primarul Emil Boc 

anunţă că lucrările sunt aproa-

pe de fi nalizare. Potrivit edi-

lului, termenul contractual es-

te 31 iulie 2020, după care ur-

mează recepţia lucrărilor şi 

obţinerea avizului de funcţi-

onare de la Direcţia de Sănă-

tate Publică (DSP) Cluj.

Vor fi  plantaţi 
peste 2.100 de copaci

Pe o suprafaţă de peste 

85.000 metri pătraţi urmează 

să fi e plantaţi 2.115 arbori, 

5.500 de arbuşti şi gard viu 

pe o lungime de 200 metri.

De asemenea, au fost ame-

najate atât alei pietonale, pe 

o suprafaţa de peste 20.000 

mp, cât şi parcaje, peste 12.000 

mp, cu 473 locuri de parcare 

pentru autoturisme şi 13 pen-

tru autocare/autobuze, respec-

tiv zone semicarosabile (pes-

te 21.000 mp).

Capela (cu demisol, par-

ter şi etaj) include sală prin-

cipală de ceremonii, came-

ră rece, grupuri sanitare şi 

oficii, 2 vestiare, 2 birouri, 

sală de mese cu oficiu şi 

grup sanitar pentru persoa-

nele cu dizabilităţi.

Strada Moş Ion Roată 
va fi  reabilitată

La începutul anului cu-

rent, în bugetul local al mu-

nicipiului Cluj-Napoca pen-

tru anul 2020 au fost cuprin-

se şi cheltuielile pentru fi-

nalizarea noului cimitir. La 

acea vreme, administraţia 

locală anunţa, că lucrările 

vor continua în funcţie de 

condiţiile de vreme şi sol, 

astfel încât proiectul să fie 

finalizat până la mijlocul a-

cestui an (iunie 2020).

Ulterior, la începutul lunii 

iunie, primarul Emil Boc amâ-

na recepţia până în luna sep-

tembrie. „Suntem într-o fază 

avansată, va fi  gata (cimitirul 

– n.r.) în această vară-toam-

nă. Dacă nu greşesc, terme-

nul de fi nalizare este undeva 

în septembrie. Până la acel 

termen, cu siguranţă... dacă 

constructorul îşi respectă an-

gajamentele, va fi  gata în sep-

tembrie”, a declarat edilul.

De asemenea, în cadrul u-

nei iniţiative separate de ame-

najarea cimitirului, şi strada 

Moş Ion Roată va fi  moderni-

zată. Acest demers nu face 

parte din proiectul construc-

torului cimitirului din Some-

şeni. Reabilitarea străzii Moş 

Ion Roată este, de asemenea, 

într-o „fază avansată”, oferă 

asigurări Emil Boc.

Lucrările la cimitirul din 
Someşeni sunt aproape gata
Primarul Emil Boc a efectuat o vizită la noul cimitir din Cluj-Napoca. 
Termenul contractual de finalizare a lucrărilor este sfârşitul lunii iulie.

Noul cimitir din Cluj-Napoca, întins pe 20 de hectare în zona Someşeni, va fi  fi nalizat anul acesta

Suprafața terenului: 201.000 
mp

Spații verzi amenajate: 
80.735 mp

Circulații: 55.396 mp

– semicarosabile: 21.806 mp

– pietonale: 20.990 mp

– parcaje: 12.600 mp

Amenajări morminte: 
55.894 mp

Nr. morminte simple: 5.429

Nr. morminte duble: 17

Nr. cavouri: 53

Nr. urne columbar: 1.500

Suprafață construită clădiri: 
575 mp

Suprafață desfășurată clădiri: 
919 mp

Valoarea totală a contractu-
lui de execuție: 
47.785.831,22 lei (fără tva).

Detalii tehnice și facilități la finalizarea lucrărilor de la cimitir
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Activitatea a două spitale 

din Cluj-Napoca este apreci-

ată ca fi ind printre cele mai 

transparente din toată ţara.

Observatorul Român de Să-

nătate (ORS) a publicat, mier-

curi, topul spitalelor din Româ-

nia din punctul de vedere al sa-

tisfacţiei pacienţilor, indicator în 

funcţie de care poate fi  apreci-

ată performanţa unităţii medi-

cale. Începând cu anul 2016, în 

România colectarea informaţii-

lor legate de satisfacţia pacien-

ţilor se face în mod electronic.

Transparenţa spitalelor, 
obligatorie prin lege

Numărul de chestionare 

completate de pacienţi depin-

de în mare măsură de trans-

parenţa spitalului respectiv. Cu 

toate că respectarea acestei 

transparenţe este obligatorie 

prin lege, în majoritatea cazu-

rilor acest lucru nu se întâm-

plă, avertizează ORS. Rapor-

tul analizează atât nivelul de 

transparenţă al spitalelor pu-

blice din România din punct 

de vedere al utilizării mecanis-

mului de feedback al pacien-

tului, cât şi nivelul satisfacţiei 

pacienţilor cu privire la servi-

ciile medicale, respectiv cură-

ţenia din spitale.

Ca să afl e cât de mulţumiţi 

sunt bolnavii de condiţiile din 

spitalele publice, ORS a ana-

lizat 224.480 de chestionare 

de satisfacţie completate de 

pacienţi în decursul anului 

trecut. Sondajele au fost re-

alizate în cele 102 de spitale 

publice din România care au 

avut minim 500 de chestio-

nare completate. Astfel, în ur-

ma centralizării datelor, siste-

mul medical clujean este re-

prezentat de două spitale în 

top 5 din punctul de vedere 

al transparenţei.

„Clujana” şi Boli 
Infecţioase, printre cele 
mai transparente spitale

Alături de Spitalul Clinic Mu-

nicipal „Clujana” (locul 2 – 

37,35%), în clasamentul celor 

mai apreciate spitale clujene se 

regăseşte şi Spitalul Clinic de 

Boli Infecţioase din Cluj-Napo-

ca, „avanpostul” sanitar clujean 

nr. 1 în lupta cu pandemia de 

COVID-19. În urma analizării 

răspunsurilor la chestionare, 

acesta s-a situat pe locul 4 

(33,09%), în scădere însă faţă 

de topul din 2017. De precizat 

că procentul reprezintă numă-

rul de chestionare completate 

raportat la numărul de externări 

pentru anul trecut.

„Felicitări echipei manageri-

ale precum şi întregului perso-

nal pentru profesionalismul, im-

plicarea şi devotamentul de ca-

re au dat dovadă în asigurarea 

unui act medical de înaltă cali-

tate, în benefi ciul fi ecărui paci-

ent şi în condiţii de transparen-

ţă!”, se arată într-un mesaj al 

Consiliului Judeţean Cluj, după 

publicarea topului întocmit de 

ORS, organizaţie non-guverna-

mentală a cărei misiune este de 

a contribui la îmbunătăţirea ser-

viciilor de sănătate din Româ-

nia şi din sud-estul Europei.

Două spitale clujene, în top 5 
cele mai transparente instituții
Spitalul Clinic Municipal și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, 
două dintre cele mai apreciate unități medicale din România, potrivit ORS

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase din Cluj-Napoca, în topul celor mai transparente instituţii medicale din România

1. Institutul de Boli Infecţioase „Dr. Matei Balș” București (42,82%)

2. Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca (37,35%)

3. Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Azua (34,75%)

4. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca (33,09%)

5. Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei și Copilului 
„Alesandrescu Rusescu” București (33,03%)

6. Institutul Regional de Oncologie Iași (32,51%)

7. Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. G.I.M. 
Georgescu” Iași (26,88%)

8. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Filantropia” 
București (25,47%)

9. Spitalul Clinic Colţea București (25,25%)

10. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase și Tropicale „Dr. Victor 
Babeș” București (25,15%)

Top 10 cele mai transparente spitale 
din țară, potrivit ORS
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Prima consultare publică 

pentru realizarea Stategiei 

Integrate de Dezvoltare 

Urbană (SIDU) 2021-2030, 

organizată de Centrul 

de Inovare şi Imaginaţie 

Civică (CIIC) a avut loc 

marţi, 7 iulie 2020, 

pe o platformă online.

Tema dezbaterii a fost rege-

nerarea urbană, care stă la ba-

za Strategiei Integrate de Dez-

voltare Urbană 2021-2030, rea-

lizată în parteneriat cu Asocia-

ţia de Dezvoltare Intercomuni-

tară Zona Metropolitană Cluj şi 

cu experţii Băncii Mondiale.

„Toată strategia oraşului va 

fi  fundamentată pe ceea ce ne 

propun specialiştii. Noi doar 

vom îmbrăca în formă adminin-

strativă şi, de ce nu, politică 

cele mai bune soluţii propuse 

de specialişti. Clujul nu mai ră-

mâne şi nu poată să rămână în 

viitor în graniţele strict admi-

nistrative în care ne afl ăm as-

tăzi. Dimensiunea metropoli-

tană este o chestiune care ţine 

de existenţa şi de viitorul Clu-

jului şi de aici ne raportăm la 

foarte multe alte proiecte. Ca-

litatea vieţii şi creşterea aces-

teia este un obiectiv strategic 

fundamental al Clujului. La fi -

ecare proiect, la fi ecare dezba-

tere, cu acest cuvânt începem, 

calitate, fi e că discutăm de in-

frastructură, mediu, educaţie, 

sănătate. Renerarea urbană e o 

componentă extrem de impor-

tantă care afectează viaţa fi e-

căruia dintre noi, oriunde am 

locui în Cluj. Viaţă de calitate 

în fi ecare cartier al Clujului, as-

ta faceţi prin această dezbate-

re şi voi susţine necondiţionat. 

Mă aveţi partener în acele so-

luţii care să ducă viaţă de cali-

tate în fi ecare colţ al acestui 

oraş”, a declarat primarul Emil 

Boc, în cadrul dezbaterii.

Se va acorda mai multă 
atenţie cartierelor

Prin regenerarea urbană se 

urmăreşte ca administraţia să 

acorde o mai mare atenţie car-

tierelor, prin creşterea calita-

tăţii spaţiului public din aces-

tea. Astfel, fi ecare cartier al 

oraşului ar trebui să pună la 

dispoziţia locuitorilor spaţii 

verzi compacte şi proiecte ca-

re să contribuie la o mobilita-

te sustenabilă.

„Vom avea în fi ecare cartier 

al oraşului spaţii verzi compac-

te şi proiecte care să contribuie 

la o mobilitate sustenabilă. Cen-

trul de Inovare şi Imaginaţie Ci-

vică este platforma cea mai po-

trivită pentru a aduce în mas-

terplanul strategic propria opi-

nie, experienţă sau recomanda-

re a fi ecăruia dintre noi. Cu fi -

ecare ediţie a CIIC observăm o 

creştere a numărului celor care 

agreează acest instrument «de 

imaginat viitorul oraşului», fapt 

care are un efect multiplicator 

atât privind subiectele ce apar 

pe agendă, cât şi nivelul de in-

teres al clujenilor”, a subliniat 

Ovidiu Cîmpean, coordonato-

rul Centrului de Inovare şi Ima-

ginaţie Civică.

„Construim pe ceea 
ce există deja în oraş 
şi e bine făcut”

Marius Cristea, expert în ca-

drul Băncii Mondiale, a prezen-

tat principiile care vor sta la ba-

za realizării SIDU. El a arătat că 

principiul de bază este acela de 

a construi pe ceea ce există de-

ja şi este bine făcut.

„Proiectele care vor fi  cu-

prinse în această strategie vor 

avea ca termen de fi nalizare 

anul 2030. Ne dorim să con-

struim pe ceea ce există deja 

în oraş şi e bine făcut. Un alt 

principiu în care noi credem 

foarte mult la Bancă este fap-

tul că strategiile pe care le pre-

gătim nu sunt pentru institu-

ţii, ci pentru comunităţi. Ne 

dorim o strategie care să fi e 

scrisă cu şi pentru clujeni. 

Vom investi foarte multe re-

surse în ceea ce înseamnă pla-

nifi carea participativă. Princi-

piul de bază este faptul că fi -

ecare cetăţean este potenţial 

să devină un ambasador al 

oraşului. Nu în ultimul rând, 

vorbim de un plan spaţial, de 

o planifi care ce trece dincolo 

de barierele administrative, 

care merge de la centru către 

cartierele oraşului şi apoi că-

tre inelul 1, către inelul 2 de 

comune din jurul municipiu-

lui”, a spus Marius Cristea, 

expert al Băncii Mondiale.

De asemenea, acesta a ară-

tat că printre punctele forte ale 

oraşului se numără faptul că se 

afl ă pe locul 1 în topul oraşelor 

preferate de români în cazul 

schimbării reşedinţei actuale, pe 

locul 1 la promovabilitate la Ba-

calaureat şi Evaluarea Naţiona-

lă, precum şi pe primul loc la 

speranţa de viaţă. Mai mult, Clu-

jul ocupă cel dintâi loc şi în ce-

ea ce priveşte implicarea cetă-

ţenilor în procesul de luare a 

deciziilor, aşadar SIDU va fi  con-

turat cu implicarea fi ecărui ce-

tăţean dornic să ia parte la pro-

cesul de luare a deciziilor.

Seria de dezbateri publice 

online despre viitorul oraşului 

continuă pe tot parcursul lu-

nii iulie. Următoarea întâlnire 

online va avea loc marţi, 14 

iulie 2020, tema dezbaterii fi -

ind Clujul Verde.

Cluj-Napoca își întoarce fața 
spre cartiere și zona metropolitană
Se conturează strategia de dezvoltare a municipiului până în 2030. Regenerarea urbană, 
principalul obiectiv al administrației locale.

Arhitectul Vlad Sebastian 

Rusu a prezentat un stu-

diu privind regenerarea 

urbană atât la nivelul 

municipiului Cluj-Napoca, 

precum şi al întregii 

zone metropolitane.

Printre concluziile aces-

tui prim studiu se numără 

necesitatea realizării unui 

studiu Masterplan – Sistem 

integrat verde la nivelul Zo-

nei Metropolitane Cluj, cu 

identificarea patrimoniului 

verde existent, ariile prote-

jate Natura 2000 şi stabili-

rea unei strategii de creare 

a unui sistem de spaţii ver-

zi inter-localităţi, care să 

fie asumat de către toate 

administraţiile locale impli-

cate. A fost identificată, de 

asemenea, necesitatea în-

tocmirii unui studiu Mas-

terplan – Sistem integrat 

verde la nivelul municipiu-

lui Cluj-Napoca, care să 

identifice rezerva de spaţiu 

verde sau de potenţial spa-

ţiu verde de care munici-

piul dispune şi direcţia stra-

tegică de interconectare şi 

amenajare a acestuia.

Pe componenta de spaţiu 

construit s-a conturat nece-

sitatea realizării unor pro-

iecte pentru amenajarea ce-

lor două principale subcen-

tre ale municipiului, Centru 

cartier Mărăşti – Piaţa Mă-

răşti şi Centru cartier Mă-

năştur – zona străzii Primă-

verii, în acord cu principii-

le dezvoltării sustenabile ur-

bane, în vederea creşterii 

calităţii vieţii şi accesibili-

tăţii tuturor categoriilor de 

utilizatori. De asemenea, 

pentru asigurarea unor dez-

voltări coerente a noilor zo-

ne construite sunt necesare 

realizarea unor strategii ur-

bane pe arii extinse care să 

aibă în vedere controlul ex-

pansiunii în teritoriu, mixa-

jul funcţional, densitatea 

construirii, relaţia cu cadrul 

natural, accesibilitatea şi co-

nectivitatea noilor zone. In-

strumentul recomandat es-

te cel folosit în cazul pro-

iectului PUZ Masterplan So-

por pe suprafeţe extinse.

În ultimii ani, Primăria 

Cluj-Napoca a demarat am-

ple proiecte de reamenaja-

re urbană a diverse zone 

din centrul municipiului, 

proiecte bazate pe princi-

piile oraş pentru pietoni şi 

green city. Strategia de dez-

voltare a oraşului porneşte 

de la ideea că astfel de pro-

iecte trebuie să ajungă trep-

tat în toate cartierele ora-

şului. Un prin exemplu de 

succes este reamenajarea 

străzii Molnar Piuariu din 

cartierul Mărăşti, prima stra-

dă "smart" din România.

Masterplan pentru zona 
metropolitană a Clujului?

Arhitectul Octav Olănescu a precizat că scopul re-
generării urbane este îmbunătăţirea confortului 
urban și a calităţii vieţii rezidenţilor din cartierele 
clujene, dar și din zona metropolitană.
„Scopul regenerării urbane, fi e ele pentru an-
samblurile construite în perioada socialistă sau 
din orice parte a orașului sau a zonei metropoli-
tane este îmbunătăţirea confortului urban și îm-
bunătăţirea calităţii vieţii rezidenţilor. În esenţă, 
modifi carea majoră propusă de acest ghid con-
stă în schimbarea perspectivei asupra orașului. 
Orașul trebuie perceput la nivelul pietonului, la 
nivelul mobilităţii prin intermediul transportului 
în comun și cu bicicleta. Aspectele ecologice au 
fost ignorate în ultimii 30 de ani. Totuși, au niște 
repercursiuni pe termen mediu și lung și contri-
buie la stabilirea unui anumit confort urban și a 
unei anumite calităţi a vieţii”, a declarat arhitec-
tul Octav Olănescu, în cadrul dezbaterii.
Printre propunerile prezentate de arhitect se 
numără modifi care zonei sensului giratoriu 
de pe strada Primăverii și intersecţia cu strada 
Izlazului. „Printr-o reconfi gurare a modului în 
care este organizat carosabilul, se poate reda 
pietonului o bună parte din spaţiul acaparat 

de circulaţia auto. Bineînţeles, lăsând funcţio-
nală toată circulaţia auto. Toată această zonă 
poate să devină o componentă majoră a unui 
sistem verde. Zona se poate însufl eţi cu foar-
te mulă vegeraţie, inclusiv strada Izlazului, cu 
aliniament de arbori. Sunt niște intervenţii ca-
re pot părea radicale, dar le considerăm a fi  

oportune”, a arătat Octav Olănescu. De ase-
menea, se propune reorganizarea cartieru-
lui Mănăștur, pe principiul „insulelor urba-
ne”, cu șase centre de cartier, pe principiul 
proximităţii, prin organizarea unor comuni-
tăţi locale afl ate la cel mult 200-400 de 
metri depărtare.

Regenerare urbană în Mănăștur
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Familiile care au diverse 

probleme pot să pri-

mească, cu recomandare 

de la medicul de familie, 

lapte praf de la Direcţia 

de Sănătate Publică. 

Pentru luna iunie însă, 

DSP Cluj nu a mai 

avut pe stoc cantitatea 

necesară pentru a sati-

sface nevoile populaţiei 

din Cluj-Napoca.

Clujenii se plâng de ceva 

timp că nu mai primesc lap-

te praf gratuit, iar multe din-

tre familii se confruntă cu pro-

bleme, fi indcă nu au bani să 

îl cumpere de la magazine.

„Nu ştiu dacă mai are rost 

să ne mai consumăm să fa-

cem reţetă, deoarece nu se 

dă lapte praf. Foarte greu, 

o dată la două luni, şi asta 

dacă reuşeşti să ajungi să-l 

ridici, fiindcă după două zi-

le spun că e gata. Într-ade-

văr, cei de la cantină, ne 

spun că aşteaptă să primeas-

că de la DSP. A sunat soţia 

de câteva ori şi i s-a vorbit 

foarte urât, doamna de aco-

lo a ridicat tonul”, a spus 

un clujean.

Stoc epuizat în luna mai

Direcţia de Sănătate Publi-

că din Cluj a transmis că repar-

tiţia se face în funcţie de can-

titatea pe care o primesc de la 

furnizor, iar în luna mai s-a re-

partizat ultima canitate dispo-

nibilă pentru Cluj-Napoca.

„Repartiţia laptelui praf 

se face lunar sau trimestri-

al, în funcţie de cantitatea 

pe care o primim de la fur-

nizorul S.C.MEDIPLUS EXIM 

S.R.L. Din stocul de lapte 

praf, de la sfârşitul anului 

2019, s-a acoperit necesarul 

pentru primul trimestru al 

anului 2020, consumul lu-

nar fiind de aproximativ 350 

de cutii. În luna mai 2020 

s-a repartizat către cantina 

Primăriei Cluj-Napoca o ca-

nitate de 350 de cutii. Înce-

pând cu luna iunie nu s-a 

mai făcut repartiţie, stocul 

de la nivelul Direcţiei de Să-

nătate Publică Cluj s-a epu-

izat”, au transmis reprezen-

tanţii DSP Cluj.

Reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca spun că lapte-

le praf s-a epuizat îndată 

ce a ajuns la Cantina de a-

jutor social.

„Ultima cantitate de lap-

te praf repartizată de către 

DSP Cluj a fost de 280 kg 

(350 cutii x 0,8 kg) fiind ri-

dicată de către un reprezen-

tant al instituţiei noastre la 

data de 08.05.2020. La a-

ceastă dată cantitatea furni-

zată a fost epuizată”, a trans-

mis Iulia Perşa, şeful Biro-

ului Mass Media din cadrul 

Primăriei Cluj-Napoca.

Laptele praf pe care 
îl furnizau nu se mai 
comercializează

Reprezentanţii DSP au con-

tactat furnizorul şi li s-a co-

municat că laptele praf pe ca-

re îl primeau de obicei nu se 

mai comercializează.

„Urmare adresei transmi-

se de SC. MEDIPLUS SRL, 

înregistrată la sediul Direc-

ţiei de Sănătate Publică Cluj, 

prin care ni se comunică fap-

tul că produsul NAN OPTIRI 

1 nu se mai comercializea-

ză, am transmis Ministeru-

lui Sănătăţii solicitarea de a 

ne comunica conduita de ur-

mat pentru derularea progra-

mului”, a adăugat DSP Cluj.

Foto: Clujenii nu mai primesc 
lapte praf în această perioadă

Criză de lapte praf 
în judeţul Cluj
Familiile cu probleme nu au mai primit de o lună lapte praf

Acordarea gratuită de lapte praf se face în cadrul 
„Programului Naţional de Sănătatea Mamei și Copilului 
Profi laxia distrofi ei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 
luni, care nu benefi ciază de lapte matern, prin administrare 
de lapte praf”. În normele de aplicare a Legii nr. 32112001, 
sunt precizate criteriile de acordare gratuită a laptelui praf, 
după cum urmează:

a. Cu mame care prezintă contraindicaţii pentru alăptare, 
boli grave: T.B.C. pulmonar activ, neoplazii, boli psihice gra-
ve, diabet zaharat, insufi cientă renală, cardiacă, etc.

b. Copii sănătoși la care se constată o creștere nesatisfăcă-
toare (sub limita inferioară a normalului vârstei), datorită 
absenţei sau insufi cienţei cantitative a laptelui matern;

c. Copil adoptat;

d. Cu mama decedată. Medicii de familie au responsabilita-
tea de a prescrie lapte praf ,formulă pentru sugari , cu vâr-
stă 0-12 luni, care se acordă gratuit cu respectarea criteriilor 
menţionate.

Repartiţia laptelui praf către Consiliile locale se face ţinând 
cont de raportările medicilor de familie privind necesarul de 
lapte pentru sugarii înscriși pe listele medicilor de familie și 
care îndeplinesc criteriu de acordare. Achiziţia laptelui praf 
să face de către Ministerul Sănătăţii Publice, iar distribuţia 
se face prin direcţiile de sănătate publică judeţene.

Cine primește lapte praf?
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Primăria Cluj-Napoca 

anunţă redeschiderea pie-

ţei volante din cartierul 

Gheorgheni (strada Unirii, 

capătul liniei 3).

Piaţa volantă va fi  deschi-

să începând din data de 9 iu-

lie 2020 fi ecare zi de joi, între 

orele 15.00 şi 19.00. Clujenii 

vor avea astfel din nou posi-

bilitatea să achiziţioneze legu-

me şi fructe proaspete de se-

zon direct de la producători.

În vederea limitării efecte-

lor răspândirii COVID-19, Pri-

măria Cluj-Napoca implemen-

tează mai multe măsuri în pia-

ţa volantă. Astfel, numărul 

clienţilor nu poate depăşi 60 

în incinta pieţei şi numărul 

maxim de producători este 40.

Spaţiul în care va fi  orga-

nizată piaţa volantă va trebui 

delimitat cu separarea şi sem-

nalizarea circuitelor (intrare, 

ieşire, acces spre şi dinspre 

grupurile sanitare).

Vor fi amplasate patru 

puncte cu dispensere cu dez-

infectant.

Producătorii sunt oblicaţi 

să poarte echipamente de pro-

tecţie (măşti, mănuşi), iar 

standurile cu marfă trebuie 

amplasate la o distanţă de trei 

metri. Producătorii, de ase-

menea, trebuie să aibă grijă 

să fi e dezinfectate suprafeţe-

le de expunere a produselor.

Grupurile sanitare care de-

servesc piaţa volantă vor fi  dez-

infectate o dată la patru ori sau 

ori de câte ori este nevoie.

Şi clienţii trebuie să respec-

te câteva reguli stricte. Intrarea 

în piaţa volantă nu se poate fa-

ce fără purtarea măştii de pro-

tecţie, iar clienţii trebuie să res-

pecte atât circuitele de intrare 

şi de ieşire, cât şi marcajele pri-

vind distanţarea socială. În mo-

mentul în care intră în piaţa vo-

lantă trebuie să îşi dezinfecteze 

mâinile la unul dintre dispen-

sere şi să aibă grijă să respecte 

o distanţă de 50 de centimetri 

faţă de standul de vânzare.

Clienţii nu pot să atingă 

marga, aceasta fi ind servică 

de către producător.

Se redeschide piaţa volantă din cartierul Gheorgheni

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Lucrările de reabilitare a 

Turnului Pompierilor ar fi  

trebuit să fi e fi nalizate în 

această lună, însă lucrările 

au o întârziere de trei luni.

Din 2011 de când a fost pre-

luat de Primărie, autorităţile lo-

cale au promis în fi ecare an că 

introduc Turnul Pompierilor în 

circuitul cultural şi turistic.

Acum, obiectivul, cunoscut 

şi sub numele de Turnul Lă-

cătuşilor, îşi va schimba radi-

cal faţa, urmând să găzduias-

că expoziţii şi concerte la 30 

de metri înălţime. Valoarea to-

tală a lucrărilor se ridică la su-

ma de 10,2 milioane lei.

Întârzieri din cauza 
epidemiei

Terenul şi imobilul Turnului 

Pompierilor este situat în zona 

centrală pe o suprafaţă de 375 

mp şi un regim de înălţime P+9. 

Turnul Pompierilor este o clădi-

re din categoria construcţiilor 

înalte, cu o structură de rezis-

tenţă compusă din turn cu sca-

ră de beton armat şi o porţiune 

piramidală din structură de oţel, 

cu învelitoare din sticlă.

Lucrările de reabilitare a Tur-

nului Pompierilor au început 

în luna iulie a anului 2018 şi 

avea termen de fi nalizare 24 

de luni. Cu toate acestea, va 

mai dura puţin până Turnul 

Pompierilor va putea fi  deschis 

publicului. Termenul a fost amâ-

nat din cauza epidemiei.

„Lucrările au trei luni în-

târziere, motivul fi ind epide-

mia de COVID-19”, a declarat 

pentru Monitorul de Cluj pri-

marul Emil Boc.

Turnul Pompierilor, 
atracţie turistică

Turnul Pompierilor, monu-

mentul istoric cu origini în se-

colul XV, este pregătit să devi-

nă un adevărat obiectiv turis-

tic al Clujului, care va găzdui 

recitaluri muzicale şi spectaco-

le „la înălţime", sub o oglindă 

uriaşă în care se vor refl ecta a-

tât evenimentele în desfăşura-

re cât şi împrejurimile. Interio-

rul turnului, care va fi  restau-

rat, ar urma să le permită vizi-

tatorilor conectarea virtuală la 

evenimentele din oraş.

„Am avut în vedere două 

principii majore: restaurarea seg-

mentelor istorice ale Turnului, 

în ton cu practicile contempo-

rane în materie de restaurare a 

patrimoniului la nivel interna-

ţional şi în al doilea rând să ac-

tivăm obiectivul şi să îl facem 

mai accesibil. Trebuie să urci 

mai multe trepte de beton în 

prezent şi ajungi foarte greu în 

vârf, ceea ce face să fi e foarte 

puţini vizitatori”, a relatat Vlad 

Rusu, arhitectul care semnează 

ca autor principal proiectul câş-

tigător al concursului de soluţii 

pentru revitalizarea Turnului 

Pompierilor de pe strada Tipo-

grafi ei din Cluj-Napoca.

Arhitecţii au inclus în Turn, 

conform recomandării din do-

sarul concursului, un lift care 

va transporta vizitatorii de la 

baza obiectivului în vârful aces-

tuia. Liftul a fost gândit ca un 

„miez translucid” care le va per-

mite turiştilor să întrezărească, 

în timp ce urcă, diferitele etape 

ale evoluţiei Turnului. Obiecti-

vul va găzdui o expoziţie per-

manentă orientată pe istoria sa, 

dar şi expoziţii temporare.

Oglindă în loc de cupolă

Baza turnului este repre-

zentată o construcţie de secol 

XV, parte a unui vechi turn de 

apărare din oraşul medieval, 

în timp ce al doilea segment 

este o construcţie neoclasică 

de secol XIX. Vârful turnului, 

a cărui înălţime atinge 34,8 

metri, este reprezentat în mo-

mentul prezent de o cupolă.

În vârful turnului, până un-

de vizitatorii vor ajunge cu lif-

tul, va exista un fel de esplana-

dă de unde va putea fi  admirat 

centrul oraşului şi va fi  ampla-

sată o machetă a Clujului. Spa-

ţiul deschis va găzdui mini-con-

certe, spectacole şi expoziţii/in-

stalaţii contemporane, artiştii lo-

cali fi ind invitaţi să vină în per-

manenţă cu sugestii despre cum 

poate fi  valorifi cată cel mai bi-

ne amplasamentul. În loc de un 

acoperiş propriu-zis şi pereţi ca-

re ar închide esplanada va fi  

amenajată în partea superioară 

o oglindă uriaşă, la 360 de gra-

de, care va refl ecta macheta, 

activităţile în desfăşurare în 

vârful turnului, dar şi clădiri-

le din vecinătate. Refl exia re-

spectivă ar urma să poată fi  

observată atât de cei care se 

afl ă în vârful turnului cât şi de 

trecători pe lângă acesta.

Loc pentru selfi e-uri

„Obiectivul poate deveni 

unul de mare interes turistic, 

în special dacă toată zona din 

apropiere se va regenera, iar 

turistul va putea parcurge la 

pas o zonă mai mare din cen-

tru”, a explicat arhitectul Şer-

ban Ţigănaş, preşedintele Or-

dinului Arhitecţilor din Româ-

nia (OAR), membru al Juriu-

lui de concurs. „Va fi  cel mai 

extraordinar loc pentru sel-

fi e-uri”, a punctat specialistul.

Primăria Cluj-Napoca a lan-

sat în decembrie 2016 un con-

curs international de a găsi ce-

le mai bune soluţii arhitectu-

rale pentru revitalizarea Tur-

nului Pompierilor. După spu-

sele municipalităţii, lucrările 

ar fi  trebuit să fi e fi nalizate pe 

sfârşitul anului trecut, însă 

acest lucru nu s-a realizat.

Lucrările la Turnul Pompierilor, 
întârziate din cauza epidemiei de COVID-19
Reabilitarea obiectivului turistic ar fi trebuit să fie finalizate în această lună

Lucrările la Turnul Pompierilor vor continua încă trei luni
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ANUNŢ

ANUNŢ DE VÂNZARE
PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE

A SPAŢIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN MUNICIPIUL 
CLUJ-NAPOCA, B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 92, 

PARTER, AP. 5 JUDEŢUL CLUJ

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 550/2002 actu-
alizată, privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate 
privată a statului și a celor de prestări servicii afl ate în ad-
ministrarea consiliilor locale precum și a celor afl ate în pa-
trimoniul regiilor autonome de interes local și a Hotărârii 
Guvernului nr. 1341/2002 actualizată, privind aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002, 
a Hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca 
nr. 391/2019, nr. 392/2019, nr. 402/2019 și nr. 429/2020.

I.Denumirea şi sediul vânzătorului:
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în 

Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 1-3.

II. Individualizarea spaţiului supus vânzării:
Spaţiul comercial situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 

21 Decembrie 1989 nr. 92, Et. Parter, ap. 5, înscris în C.F. 
colectiv nr. 262530-C1, C.F. individual nr. 262530-C1-U4, 
nr. cadastral 262530-C1-U4, cu suprafaţa utilă conform căr-
ţii funciare 39,14 mp. este compus din 2 ateliere, 1 pivni-
ţă, 1 wc comun cu ap. 2, cu p.i.c. de 12,10/100.

III. Locul, data şi ora începerii licitaţiei:
Locul: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 

1-3, Sala de sticlă
Data: 05.08.2020
Ora: 13:00
IV. Numele, prenumele şi numărul de telefon ale per-

soanei desemnate să dea relaţii suplimentare:
Cătălina Gherasim, tel. 0264.596.030, interior 5166.

V. Documentele necesare pentru participarea la licitaţie
Cererea de înscriere în vederea participării la licitaţia pu-

blică cu strigare se va depune până la data de 31.07.2020, 
ora 12:00 la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Na-
poca, str. Moţilor nr. 7, la care se se vor anexa următoa-
rele documente:

a) Pentru societăţi comerciale:
1. Copie după certifi catul de înmatriculare eliberat de 

ofi ciul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, inclu-
siv de pe toate actele adiţionale relevante și de pe certifi -
catul de înregistrare fi scală;

2. Scrisoare de bonitate fi nanciară, eliberată de o ban-
că comercială română;

3. Dovada privind achitarea obligaţiilor fi scale, prin pre-
zentarea unui certifi cat de atestare fi scală, eliberat de or-
ganul fi scal competent;

4. Declaraţie autentică notarială pe propria răspundere a 
reprezentatului legal al societăţii comerciale, din care să rezul-
te că aceasta nu se afl ă în reorganizare judiciară sau faliment.

b) Pentru comercianţi sau prestatori de servicii, persoa-
ne fi zice sau asociaţii familiale:

1.Copie după actul de identitate și de pe autorizaţia de 
funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe 
actul legal de constituire, după caz;

2. Copie de pe certifi catul de atestare fi scală eliberat de 
organul fi scal competent.

De asemenea, la cerere se vor anexa în copie: – dova-
da achitării taxei de participare;

 – dovada achitării garanţiei de participare.
Lipsa oricăror documente dintre cele mai sus amintite du-

ce la descalifi carea ofertantului respectiv, el nemaifi ind luat 
în calcul la numărul ofertanţilor care participă la licitaţie.

VI. Garanţia de participare la licitaţie:
Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 

8.218 lei.
Aceasta include și costul caietului de sarcini, publicita-

tea, cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea 
procedurilor de vânzare a spaţiului și se depune la casieria 
primăriei Municipiului Cluj-Napoca, sau prin virament în 
contul nr. RO17TREZ2165006XXX006924, până în data de 
31.07.2020 ora 10:00.

Garanţia de participare se restituie ofertanţilor necâști-
gători în termen de 10 zile de la data desfășurării licitaţi-
ei, la cerera acestora. Ofertantul declarat câștigător va pier-
de garanţia de participare la licitaţie dacă după declararea 
lui ca și câștigător renunţă să cumpere spaţiul sau nu achi-
tă preţul de adjudecare integral în termen de 30 de zile de 
la data procesului verbal de adjudecare. Neplata preţului 
de adjudecare de către câștigător, în termen de 30 de zile 
de la data procesului de adjudecare duce la: anularea tu-
turor formelor de licitaţie, a procesului verbal de adjude-
care, pierderea garanţiei și pierderea bunului adjudecat, li-
citaţia urmând a fi  repetată.

VII. Taxa de participare la licitaţie
Taxa de participare la licitaţie în valoare de 500 lei se 

achită la casieria primăriei Municipiului Cluj-Napoca sau 
prin virament în contul nr. RO92TREZ21621360250XXXXX, 
până la data de 31.07.2020 ora 10:00.

VIII. Caietul de sarcini este publicat pe site-ul autorităţii lo-
cale www.primariaclujnapoca.ro

ANUNŢ

ANUNŢ DE VÂNZARE
PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE

A SPAŢIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN MUNICIPIUL 
CLUJ-NAPOCA, STR. DECEBAL NR. 12, DEMISOL, AP. 1 

JUDEŢUL CLUJ

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 550/2002 actu-
alizată, privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate 
privată a statului și a celor de prestări servicii afl ate în ad-
ministrarea consiliilor locale precum și a celor afl ate în pa-
trimoniul regiilor autonome de interes local și a Hotărârii 
Guvernului nr. 1341/2002 actualizată, privind aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002, 
a Hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca 
nr. 391/2019, nr. 402/2019 și nr. 428/2019.

I.Denumirea şi sediul vânzătorului:
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în 

Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 1-3.

II. Individualizarea spaţiului supus vânzării:
Spaţiul comercial situat în municipiul Cluj-Napoca, Str. 

Decebal nr. 12, Et. demisol ap. 1, înscris în C.F. colectiv nr. 
270389-C1, C.F. individual nr. 270389-C1-U5, nr. topogra-
fi c 9830/2/1/I, cu suprafaţa utilă conform cărţii funciare 
56,90 mp., este compus din 1 cameră, 1 bucătărie, 2 de-
pozite, 1 wc, cu p.i.c. de 16,57/100.

III. Locul, data şi ora începerii licitaţiei:
Locul: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 

1-3, Sala de sticlă
Data: 05.08.2020
Ora: 14:30
IV. Numele, prenumele şi numărul de telefon ale per-

soanei desemnate să dea relaţii suplimentare:
Cătălina Gherasim, tel. 0264.596.030, interior 5166.
V. Documentele necesare pentru participarea la licitaţie
Cererea de înscriere în vederea participării la licitaţia pu-

blică cu strigare se va depune până la data de 31.07.2020, 
ora 12:00 la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Na-
poca, str. Moţilor nr. 7, la care se se vor anexa următoa-
rele documente:

a) Pentru societăţi comerciale:
1. Copie după certifi catul de înmatriculare eliberat de 

ofi ciul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, inclu-
siv de pe toate actele adiţionale relevante și de pe certifi -
catul de înregistrare fi scală;

2. Scrisoare de bonitate fi nanciară, eliberată de o ban-
că comercială română;

3. Dovada privind achitarea obligaţiilor fi scale, prin pre-
zentarea unui certifi cat de atestare fi scală, eliberat de or-
ganul fi scal competent;

4. Declaraţie autentică notarială pe propria răspundere a 
reprezentatului legal al societăţii comerciale, din care să rezul-
te că aceasta nu se afl ă în reorganizare judiciară sau faliment.

b) Pentru comercianţi sau prestatori de servicii, persoa-
ne fi zice sau asociaţii familiale:

1.Copie după actul de identitate și de pe autorizaţia de 
funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe 
actul legal de constituire, după caz;

2. Copie de pe certifi catul de atestare fi scală eliberat de 
organul fi scal competent.

De asemenea, la cerere se vor anexa în copie: – dova-
da achitării taxei de participare;

  – dovada achitării garanţiei de participare.
Lipsa oricăror documente dintre cele mai sus amintite du-

ce la descalifi carea ofertantului respectiv, el nemaifi ind luat 
în calcul la numărul ofertanţilor care participă la licitaţie.

VI. Garanţia de participare la licitaţie:
Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 

16.800 lei.
Aceasta include și costul caietului de sarcini, publicita-

tea, cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea 
procedurilor de vânzare a spaţiului și se depune la casieria 
primăriei Municipiului Cluj-Napoca, sau prin virament în 
contul nr. RO17TREZ2165006XXX006924, până în data de 
31.07.2020 ora 10:00.

Garanţia de participare se restituie ofertanţilor necâști-
gători în termen de 10 zile de la data desfășurării licitaţi-
ei, la cerera acestora. Ofertantul declarat câștigător va pier-
de garanţia de participare la licitaţie dacă după declararea 
lui ca și câștigător renunţă să cumpere spaţiul sau nu achi-
tă preţul de adjudecare integral în termen de 30 de zile de 
la data procesului verbal de adjudecare. Neplata preţului 
de adjudecare de către câștigător, în termen de 30 de zile 
de la data procesului de adjudecare duce la: anularea tu-
turor formelor de licitaţie, a procesului verbal de adjude-
care, pierderea garanţiei și pierderea bunului adjudecat, li-
citaţia urmând a fi  repetată.

VII. Taxa de participare la licitaţie
Taxa de participare la licitaţie în valoare de 500 lei se 

achită la casieria primăriei Municipiului Cluj-Napoca sau 
prin virament în contul nr. RO92TREZ21621360250XXXXX, 
până la data de 31.07.2020 ora 10:00.

VIII. Caietul de sarcini este publicat pe site-ul autorităţii 
locale www.primariaclujnapoca.ro

ANUNŢ

ANUNŢ DE VÂNZARE
PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE

A SPAŢIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN MUNICIPIUL 
CLUJ-NAPOCA, STR. DOROBANŢILOR NR. 47, AP. 2 

JUDEŢUL CLUJ

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 550/2002 actu-
alizată, privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate 
privată a statului și a celor de prestări servicii afl ate în ad-
ministrarea consiliilor locale precum și a celor afl ate în pa-
trimoniul regiilor autonome de interes local și a Hotărârii 
Guvernului nr. 1341/2002 actualizată, privind aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002, 
a Hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca 
nr. 391/2019, nr. 392/2019, nr. 402/2019 și nr. 431/2020.

I.Denumirea şi sediul vânzătorului:
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în 

Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 1-3.

II. Individualizarea spaţiului supus vânzării:
Spaţiul comercial situat în municipiul Cluj-Napoca, Str. 

Dorobanţilor nr. 47, ap. 2, înscris în C.F. colectiv nr. 262276-C1, 
C.F. individual nr. 262276-C1-U2, nr. cadastral 262276-C1-U2, 
cu suprafaţa utilă conform cărţii funciare 30,59 mp. este 
compus din 1 cameră, bucătărie, hol, wc, cu p.i.c. în cotă 
de 22,45/100 înscrise în cartea funciară colectivă nr. 129004 
Cluj-Napoca.

III. Locul, data şi ora începerii licitaţiei:
Locul: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 

1-3, Sala de sticlă
Data: 06.08.2020
Ora: 13:00
IV. Numele, prenumele şi numărul de telefon ale per-

soanei desemnate să dea relaţii suplimentare:
Cătălina Gherasim, tel. 0264.596.030, interior 5166.

V. Documentele necesare pentru participarea la licitaţie
Cererea de înscriere în vederea participării la licitaţia pu-

blică cu strigare se va depune până la data de 31.07.2020, 
ora 12:00 la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Na-
poca, str. Moţilor nr. 7, la care se se vor anexa următoa-
rele documente:

a) Pentru societăţi comerciale:
1. Copie după certifi catul de înmatriculare eliberat de 

ofi ciul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, inclu-
siv de pe toate actele adiţionale relevante și de pe certifi -
catul de înregistrare fi scală;

2. Scrisoare de bonitate fi nanciară, eliberată de o ban-
că comercială română;

3. Dovada privind achitarea obligaţiilor fi scale, prin pre-
zentarea unui certifi cat de atestare fi scală, eliberat de or-
ganul fi scal competent;

4. Declaraţie autentică notarială pe propria răspundere a 
reprezentatului legal al societăţii comerciale, din care să rezul-
te că aceasta nu se afl ă în reorganizare judiciară sau faliment.

b) Pentru comercianţi sau prestatori de servicii, persoa-
ne fi zice sau asociaţii familiale:

1.Copie după actul de identitate și de pe autorizaţia de 
funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe 
actul legal de constituire, după caz;

2. Copie de pe certifi catul de atestare fi scală eliberat de 
organul fi scal competent.

De asemenea, la cerere se vor anexa în copie: – dova-
da achitării taxei de participare;

 – dovada achitării garanţiei de participare.
Lipsa oricăror documente dintre cele mai sus amintite du-

ce la descalifi carea ofertantului respectiv, el nemaifi ind luat 
în calcul la numărul ofertanţilor care participă la licitaţie.

VI. Garanţia de participare la licitaţie:
Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 

10.578 lei.
Aceasta include și costul caietului de sarcini, publicita-

tea, cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea 
procedurilor de vânzare a spaţiului și se depune la casieria 
primăriei Municipiului Cluj-Napoca, sau prin virament în 
contul nr. RO17TREZ2165006XXX006924, până în data de 
31.07.2020 ora 10:00.

Garanţia de participare se restituie ofertanţilor necâștigă-
tori în termen de 10 zile de la data desfășurării licitaţiei, la ce-
rera acestora. Ofertantul declarat câștigător va pierde garan-
ţia de participare la licitaţie dacă după declararea lui ca și câș-
tigător renunţă să cumpere spaţiul sau nu achită preţul de ad-
judecare integral în termen de 30 de zile de la data procesu-
lui verbal de adjudecare. Neplata preţului de adjudecare de 
către câștigător, în termen de 30 de zile de la data procesului 
de adjudecare duce la: anularea tuturor formelor de licitaţie, 
a procesului verbal de adjudecare, pierderea garanţiei și pier-
derea bunului adjudecat, licitaţia urmând a fi  repetată.

VII. Taxa de participare la licitaţie
Taxa de participare la licitaţie în valoare de 500 lei se 

achită la casieria primăriei Municipiului Cluj-Napoca sau 
prin virament în contul nr. RO92TREZ21621360250XXXXX, 
până la data de 31.07.2020 ora 10:00.

VIII. Caietul de sarcini este publicat pe site-ul autorităţii 
locale www.primariaclujnapoca.ro
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ANUNŢ

ANUNŢ DE VÂNZARE
PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE

A SPAŢIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN MUNICIPIUL 
CLUJ-NAPOCA,STR. HOREA NR. 42-44, SUBSOL AP. 5 

JUDEŢUL CLUJ

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 550/2002 actu-
alizată, privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate 
privată a statului și a celor de prestări servicii afl ate în ad-
ministrarea consiliilor locale precum și a celor afl ate în pa-
trimoniul regiilor autonome de interes local și a Hotărârii 
Guvernului nr. 1341/2002 actualizată, privind aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002, 
a Hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca 
nr. 391/2019, 402/2019 și nr. 430/2020.

I.Denumirea şi sediul vânzătorului:
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în 

Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 1-3.

II. Individualizarea spaţiului supus vânzării:
Spaţiul comercial situat în municipiul Cluj-Napoca, Str. 

Horea nr. 42-44, Et. subsol, ap. 5, înscris în C.F. colectiv nr. 
259388-C1, C.F. individual nr. 259388-C1-U5, nr. topogra-
fi c 9877/1/1/V, cu suprafaţa utilă conform C.F. de 74,52 
mp. este compus din 1 atelier, 1 coridor, 1 wc, cu părţile 
indivize comune aferente în cotă de 17,96/100 parte.

III. Locul, data şi ora începerii licitaţiei:
Locul: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 

1-3, Sala de sticlă

Data: 06.08.2020
Ora: 14:30
IV. Numele, prenumele şi numărul de telefon ale per-

soanei desemnate să dea relaţii suplimentare:
Cătălina Gherasim, tel. 0264.596.030, interior 5166.

V. Documentele necesare pentru participarea la licitaţie
Cererea de înscriere în vederea participării la licitaţia pu-

blică cu strigare se va depune până la data de 31.07.2020, 
ora 12:00 la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Na-
poca, str. Moţilor nr. 7, la care se se vor anexa următoa-
rele documente:

a) Pentru societăţi comerciale:
1. Copie după certifi catul de înmatriculare eliberat de 

ofi ciul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, inclu-
siv de pe toate actele adiţionale relevante și de pe certifi -
catul de înregistrare fi scală;

2. Scrisoare de bonitate fi nanciară, eliberată de o ban-
că comercială română;

3. Dovada privind achitarea obligaţiilor fi scale, prin pre-
zentarea unui certifi cat de atestare fi scală, eliberat de or-
ganul fi scal competent;

4. Declaraţie autentică notarială pe propria răspundere a 
reprezentatului legal al societăţii comerciale, din care să rezul-
te că aceasta nu se afl ă în reorganizare judiciară sau faliment.

b) Pentru comercianţi sau prestatori de servicii, persoa-
ne fi zice sau asociaţii familiale:

1.Copie după actul de identitate și de pe autorizaţia de 
funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe 
actul legal de constituire, după caz;

2. Copie de pe certifi catul de atestare fi scală eliberat de 
organul fi scal competent.

De asemenea, la cerere se vor anexa în copie: – dova-
da achitării taxei de participare;

 – dovada achitării garanţiei de participare.
Lipsa oricăror documente dintre cele mai sus amintite du-

ce la descalifi carea ofertantului respectiv, el nemaifi ind luat 
în calcul la numărul ofertanţilor care participă la licitaţie.

VI. Garanţia de participare la licitaţie:
Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 

8.436 lei.
Aceasta include și costul caietului de sarcini, publicita-

tea, cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea 
procedurilor de vânzare a spaţiului și se depune la casieria 
primăriei Municipiului Cluj-Napoca, sau prin virament în 
contul nr. RO17TREZ2165006XXX006924, până în data de 
31.07.2020 ora 10:00.

Garanţia de participare se restituie ofertanţilor necâștigă-
tori în termen de 10 zile de la data desfășurării licitaţiei, la ce-
rera acestora. Ofertantul declarat câștigător va pierde garan-
ţia de participare la licitaţie dacă după declararea lui ca și câș-
tigător renunţă să cumpere spaţiul sau nu achită preţul de ad-
judecare integral în termen de 30 de zile de la data procesu-
lui verbal de adjudecare. Neplata preţului de adjudecare de 
către câștigător, în termen de 30 de zile de la data procesului 
de adjudecare duce la: anularea tuturor formelor de licitaţie, 
a procesului verbal de adjudecare, pierderea garanţiei și pier-
derea bunului adjudecat, licitaţia urmând a fi  repetată.

VII. Taxa de participare la licitaţie
Taxa de participare la licitaţie în valoare de 500 lei se 

achită la casieria primăriei Municipiului Cluj-Napoca sau 
prin virament în contul nr. RO92TREZ21621360250XXXXX, 
până la data de 31.07.2020 ora 10:00.

VIII. Caietul de sarcini este publicat pe site-ul autorităţii 
locale www.primariaclujnapoca.ro

ANUNŢ

ANUNŢ DE VÂNZARE
PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE

A SPAŢIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN MUNICIPIUL 
CLUJ-NAPOCA, STR. REGELE FERDINAND, NR. 29, 

PARTER, AP. 11 JUD. CLUJ

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 550/2002 actu-
alizată, privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate 
privată a statului și a celor de prestări servicii afl ate în ad-
ministrarea consiliilor locale precum și a celor afl ate în pa-
trimoniul regiilor autonome de interes local și a Hotărârii 
Guvernului nr. 1341/2002 actualizată, privind aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002, 
a Hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca 
nr. 391/2019, nr. 402/2019 și nr. 427/2020.

I.Denumirea şi sediul vânzătorului:
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în 

Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 1-3.

II. Individualizarea spaţiului supus vânzării:
Spaţiul comercial situat în municipiul Cluj-Napoca, str. 

Regele Ferdinand, Nr. 29, Et. Parter, Ap. 11 este înscris în 
C.F. colectiv nr. 257336-C1, C.F. individual nr. 257336-C1-U13, 
nr. cadastral 257336-C1-U13 cu suprafaţa utilă conform 
C.F. de 5,84 mp. este compus din: 1 magazie, I.C.S. META-
LO-CHIMICE cu părţile indivize comune în cotă de 0,81/100 
înscrise în C.F. 121276 (pe hârtie).

III. Locul, data şi ora începerii licitaţiei:
Locul: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 

1-3, Sala de sticlă
Data: 06.08.2020
Ora: 16:00
IV. Numele, prenumele şi numărul de telefon ale per-

soanei desemnate să dea relaţii suplimentare:
Cătălina Gherasim, tel. 0264.596.030, interior 5166.

V. Documentele necesare pentru participarea la licitaţie
Cererea de înscriere în vederea participării la licitaţia pu-

blică cu strigare se va depune până la data de 31.07.2020, 
ora 12:00 la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Na-
poca, str. Moţilor nr. 7, la care se se vor anexa următoa-
rele documente:

a) Pentru societăţi comerciale:
1. Copie după certifi catul de înmatriculare eliberat de 

ofi ciul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, inclu-
siv de pe toate actele adiţionale relevante și de pe certifi -
catul de înregistrare fi scală;

2. Scrisoare de bonitate fi nanciară, eliberată de o ban-
că comercială română;

3. Dovada privind achitarea obligaţiilor fi scale, prin pre-
zentarea unui certifi cat de atestare fi scală, eliberat de or-
ganul fi scal competent;

4. Declaraţie autentică notarială pe propria răspundere a 
reprezentatului legal al societăţii comerciale, din care să rezul-
te că aceasta nu se afl ă în reorganizare judiciară sau faliment.

b) Pentru comercianţi sau prestatori de servicii, persoa-
ne fi zice sau asociaţii familiale:

1.Copie după actul de identitate și de pe autorizaţia de 
funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe 
actul legal de constituire, după caz;

2. Copie de pe certifi catul de atestare fi scală eliberat de 
organul fi scal competent.

De asemenea, la cerere se vor anexa în copie: – dova-
da achitării taxei de participare;

 – dovada achitării garanţiei de participare.
Lipsa oricăror documente dintre cele mai sus amintite du-

ce la descalifi carea ofertantului respectiv, el nemaifi ind luat 
în calcul la numărul ofertanţilor care participă la licitaţie.

VI. Garanţia de participare la licitaţie:
Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 

1.915 lei.
Aceasta include și costul caietului de sarcini, publicita-

tea, cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea 
procedurilor de vânzare a spaţiului și se depune la casieria 
primăriei Municipiului Cluj-Napoca, sau prin virament în 
contul nr. RO17TREZ2165006XXX006924, până în data de 
31.07.2020 ora 10:00.

Garanţia de participare se restituie ofertanţilor necâștigă-
tori în termen de 10 zile de la data desfășurării licitaţiei, la ce-
rera acestora. Ofertantul declarat câștigător va pierde garan-
ţia de participare la licitaţie dacă după declararea lui ca și câș-
tigător renunţă să cumpere spaţiul sau nu achită preţul de ad-
judecare integral în termen de 30 de zile de la data procesu-
lui verbal de adjudecare. Neplata preţului de adjudecare de 
către câștigător, în termen de 30 de zile de la data procesului 
de adjudecare duce la: anularea tuturor formelor de licitaţie, 
a procesului verbal de adjudecare, pierderea garanţiei și pier-
derea bunului adjudecat, licitaţia urmând a fi  repetată.

VII. Taxa de participare la licitaţie
Taxa de participare la licitaţie în valoare de 500 lei se 

achită la casieria primăriei Municipiului Cluj-Napoca sau 
prin virament în contul nr. RO92TREZ21621360250XXXXX, 
până la data de 31.07.2020 ora 10:00.

VIII. Caietul de sarcini este publicat pe site-ul autorităţii 
locale www.primariaclujnapoca.ro

Preţurile locuinţelor din 

România au urcat cu 3,3% 

în primul trimestru din 

2020, comparativ cu pre-

cedentele trei luni, aceasta 

fi ind a şasea mare creştere 

înregistrată în rândul sta-

telor membre ale Uniunii 

Europene, potrivit datelor 

publicate miercuri 

de Ofi ciul European 

de Statistică (Eurostat).

Comparativ, preţurile la lo-

cuinţe au înregistrat o creşte-

re trimestrială de 1,2% în U-

niunea Europeană şi de 0,9% 

în zona euro.

În rândul statelor membre, 

cele mai mari creşteri trimes-

triale ale preţurilor la locuin-

ţe au fost raportate în Portu-

galia (4,9%), Estonia (4,8%), 

Slovacia (4%), Luxemburg 

(3,8%), Polonia (3,6%) şi Ro-

mânia (3,3%), singurele scă-

deri fi ind în Malta (minus 

4,3%), Ungaria (minus 1,1%), 

Irlanda (minus 0,8%) şi Bel-

gia (minus 0,1%)

În primul trimestru din 

2020, comparativ cu perioa-

da similară din 2019, preţu-

rile locuinţelor au crescut 

cu 5,5% în Uniunea Euro-

peană şi cu 5% în zona eu-

ro. Este cel mai semnifica-

tiv avans al preţurilor locu-

inţelor în zona euro din tri-

mestrul doi din 2007.

În rândul statelor membre, 

cele mai mari creşteri anuale 

ale preţurilor la locuinţe au 

fost raportate în Luxemburg 

(14%), Slovacia (13,1%), Es-

tonia (11,5%), Polonia 

(11,3%), Portugalia (10,3%), 

Croaţia şi Letonia (ambele cu 

9,1%) şi România (8,1%), iar 

singura scădere s-a înregistrat 

în Ungaria (minus 1,2%).

România, printre țările 
cu cele mai mari creșteri 
ale prețurilor la locuințe

Ministerul Afacerilor 

Externe (MAE) transmite 

miercuri că, potrivit auto-

rităţilor austriece, măsura 

autoizolării nu se va aplica 

în cazul tranzitului fără 

oprire al cetăţenilor prove-

nind din România pe teri-

toriul Austriei spre desti-

naţii din alte state şi în 

cazul transportului de 

mărfuri, excepţie făcând şi 

cei ce prezintă un certifi cat 

în limba engleză sau ger-

mană de testare negativă 

recentă la COVID-19.

Precizările sunt transmise 

în contextul deciziilor autori-

tăţilor austriece de a impune 

restricţii la intrarea pe terito-

riul Republicii Austria pentru 

cetăţenii provenind din Ro-

mânia şi alte state.

MAE arată că de marţi 

au fost întreprinse, în re-

gim de urgenţă, demersuri 

la nivel de ministru al Afa-

cerilor Externe pe lângă 

omologul austriac – minis-

trul federal pentru Europa, 

integrare şi Afaceri Exter-

ne, Alexander Schallenberg, 

la nivel de secretar de stat 

pentru afaceri europene în 

MAE român pe lângă omo-

logul austriac – ministrul 

federal austriac pentru UE 

şi Constituţie, Karoline 

Edtstadler, cât şi prin inter-

mediul Ambasadei Româ-

niei la Viena şi Ambasadei 

Austriei la Bucureşti, pen-

tru a solicita decalarea da-

tei de implementare a aces-

tei măsuri, faţă de intenţia 

iniţială de aplicare imediat 

după momentul anunţului, 

precum şi pentru clarifica-

rea modului de implemen-

tare a acestor măsuri.

Totodată, partea română 

a subliniat că „această mă-

sură trebuie să afecteze cât 

mai puţin contactele directe 

dintre cele două state, me-

diul de afaceri şi turismul, ţi-

nând cont şi de proximitatea 

geografi că, dinamica relaţii-

lor bilaterale, inclusiv în do-

meniul economic, precum şi 

de faptul că Austria reprezin-

tă un stat important de tran-

zit pentru cetăţenii şi trans-

portatorii români”.

Partea română a eviden-

ţiat, de asemenea, că Aus-

tria este în prezent pe lista 

statelor exceptate de la mă-

sura de carantină, fi ind, tot-

odată, una dintre destinaţi-

ile pentru care a fost permi-

să reluarea zborurilor.

Ca urmare a acestor de-

mersuri, partea austriacă a co-

municat miercuri că, începând 

de joi, toţi cetăţenii care că-

lătoresc din România cu des-

tinaţie fi nală Austria vor pu-

tea intra în această ţară doar 

dacă prezintă un certifi cat (în 

limba engleză sau germană) 

de test negativ pentru infec-

ţia cu COVID-19 (PCR, RT), 

efectuat în ultimele patru zi-

le, anterior intrării în Austria.

În absenţa acestui certifi -

cat, cetăţenii care călătoresc 

din România cu destinaţie fi -

nală Austria vor trebui să in-

tre în autoizolare pentru o 

perioadă de 14 zile. În cazul 

în care nu este respectată mă-

sura autoizolării, amenda 

poate ajunge până la 1.450 

de euro. De asemenea, au in-

format că va exista posibili-

tatea ca această categorie de 

cetăţeni să fi e testată la in-

trarea în Austria, în cazul 

unui test negativ nefi ind ne-

cesară măsura autoizolării.

Partea austriacă a precizat 

că măsura anunţată are ca-

racter temporar, aceasta ur-

mând a fi  revizuită în funcţie 

de evoluţiile epidemiologice.

Noi restricţii pentru românii 
care tranzitează Austria



10 PUBLICITATE monitorulcj.ro | joi, 9 iulie 2020

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în supr. 41 
mp, mobilat, utilat modern, în 
bloc cu cărămidă cu mansardă, 4 
etaje, cu lift, curată, parcare pâzi-
tă, zonă liniștită, str. Beiușului, 
poate fi  ocupat la vânzare. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (5.5)

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 
5/8, decomandat, str. Aurel 
Vlaicu, orientare S-E, supr. 78 
de mp, compus din bucătărie, 
hol, living, 3 dormitoare, 2 
băi, 1 cămară, 2 balcoane, 1 
cămară pe casa scării, sistem 
încălzire calorifere, centrală 
proprie, ferestre cu geam ter-
mopan PVC, podele parchet, 
uși interior lemn, pereţi vopsea 
lavabilă, sistem alarmă, 8 mp 
boxă în subsolul blocului, par-
care cu abonament în faţa blo-
cului, preţ 135.000 euro. Apar-
tamentul se predă parţial mo-
bilat. Nu se oferă comision 
agenţiilor imobiliare. Informaţii 
la telefon 0744-288029 sau 
0744-803866.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, 
decomandat, str. Trotușului, 
supr. 74 mp, complet fi nisat, 
gresie, faianţă, parchet, C.T., 2 
balcoane, 2 băi, debara, garaj 
18 mp, pivniţă 10 mp, teren 
23 mp, suprafaţa total 125 
mp, izolat termic, preţ 110.000 
euro. Informaţii suplimentare 
latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, 
decomandat, parter înalt, bal-
con, fi nisat, mobilat, parcare, 
zonă super amenajată, preţ 
53000 euro. Merită văzut! In-
formaţii la tel. 0723-005123.

¤ P.F. vând apartament cu 2 
camere, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la 
baie, renovat recent, cart. Mă-
răști, str. Teleorman, mobilat, 
utilat, preţ 93.000 euro, nego-
ciabil. Pentru alte informaţii și 
alte detalii sunaţi la telefon 
0740-694047.

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (6,7 mp), 
utilat și mobilat. Fără comision 
la cumpărător, preţ 36.500 Eu-
ro. Telefon: 0785-624322.

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte deta-
lii sunaţi la tel. 0763-769120.

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 

sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parca-
re, în zonă centrală sau semi-
centrală. Tel. 0749145225.

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.

TERENURI

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă la 

fântână, zonă foarte 
liniştită.

Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

¤ P.F. vând parcele de teren 
1000 mp și 1300 mp în 
Chinten, lângă lac, preţ între 25 
și 40 euro mp. Informații supli-
mentare la telefon 0741-040 
064 sau 0745-251703. (1.2)

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Ga-
ra Brăișoru, preţul pieţei din zo-
nă. Informaţii suplimentare la 
telefon 0747-417912. (5.7)

¤ Vând 19130 mp teren în cart. 
Iris, zona de case, str. Giuseppe 
Verdi, preţ 10 euro/mp. Infor-
maţii la telefon 0744-653097. 
(5.7)

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, preţ 
15 euro mp. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0745-251703.

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
lităţile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.

¤ Vând teren Mărișel 12.200 
mp, intravilan, zona de case, 
carte funciară, curent electric, a-
pă, front 90 m la drumul princi-
pal. Preţ 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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TUIT

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Muncitor, singur, caut de închi-
riat 1 cameră sau o garsonieră, 
confort 3, indiferent de zonă. 
Aștept telefoane la 0749-974302. 
(2.14)

¤ Familie soţ, soţie, cu doi co-
pii, căutăm o garsonieră de în-
chiriat fără mobilă sau semimo-
bilat pe termen lung. Așteptăm 
telefoane pe nr. 0746-499960 
sau 0759-663204.

¤ Caut chirie o garsonieră, 
confort 3 sau 1, pe termen 
lung. Suntem două persoane, 
muncitori. Așteptăm telefoa-
ne la 0749-974302.

¤ Dau în chirie garsonieră, 
str. Porţile de Fier, izolat ter-
mic, C.T., mobilată, utilată, 
mașină de spâlat, baloon în-
chis, frigider, cuptor cu micro-
unde. Preţ 250 euro. Pentru 
informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0745-265436.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, 
caut spre închiriere o garsoni-
eră, confort 3 sau o gazdă la 
casă. Ofer seriozitate, nu con-
sum alcool. Tel. 0749-974302.

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, decomandat, C.T., 
suprafața 58 mp, et. 6/10, str. 
Aurel Vlaicu nr. 5, bobilat, utilat, 
fi nisat modern, parcare, preț 400 
euro. Pentru informații suplimen-
tare sunați la 0740-694047.

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, cen-
tral, str. Decebal nr. 2, cu toate 
dotările, preţ 360 euro. Informa-
ţii la telefon 0744-979793. (5.5)

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la ba-
ie, renovat recent, mobilat, uti-
lat, preţ 350 euro, negociabil. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0740-694047.

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală ter-
mică, balcon închis, preţ 350 
euro, doar cu contract. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0749-010592.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat com-
plet, ocupabil imediat din 
01.06.2020, cart. Mărăști, zona 
Cinema Mărăști, preţ 350 euro. 
Pentru informaţii și detalii su-
naţi la 0758-051260.

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă 
Kaufl and, utilat și mobilat, C.T., 
balcon închis. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pen-
tru informaţiile suplimentare 
apelaţi la tel. 0742-431611.

AMA CSSU
angajează

SERVANȚI POMPIERI.
Cerințe: certifi cat 

califi care, studii medii, 
domiciliul în Cluj-Napoca, 
program 12/24 cu 12/48, 
salariu motivant, condiții 

optime de lucru.
Tel. 021-317.42.76, 

0720-133.112. 
(2.5*)

¤ Angajăm lucrător pentru în-
grijire vaci. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru detalii sunaţi 
la la telefon 0742-431611.

¤ Clujean serios, muncitor, ca-
ut de lucru, cu cazare. Aștept 
telefoane la 0749-974302.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, ex-
perienţă 18 ani (și pe comuni-
tate), cat. B și C, cunoscător al 

lb. germane și engleze. Rog și 
ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

SERVICII

¤ Caut de lucru în domeniul 
menaj, de 2 ori/săptămână, în 
cart. Mănăștur, zona Tășnad-Ca-
lea Florești-Bucium-Piaţa Flora 
sau aduc copii de la școală, acti-
vităţi sportive. Aștept telefoane 
la 0759-660846.

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă. Pla-
ta în rate. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0722-325365. (5.7)

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0721-639290 sau 
0264-555842. (5.7)

¤ Ofer servcii de îngrijire ani-
male de companie, persoană 
bolnavă, fac curat în casă, curte, 
gătesc dacă este cazul, zugră-
vesc în lavabil. Ofer seriozitate. 
Relaţii la telefon 0749-974302 
sau 0786-093571. (5.7)

¤ Doamnă serioasă, ofer servi-
cii de curăţenie pentru asociaţii 
de proprietari, cabinete, spaţii 
de birouri, de preferat în zona 
Sigma Center, Calea Turzii, cart. 
Bună Ziua. Ofer și cer seriozita-
te. Pentru detalii sunaţi vă rog 
la telefon 0743-535278.

¤ Profesionalism și seriozitate 
în executarea lucrărilor de 
amenajări interioare: placări 
faianţă, gresie, rigips, zugră-
veli, montaj parchet, uși. Deta-
lii la telefon 0773-954274.

¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, fac 
instalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localită-
ţii, preţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de 
la domiciliu orice nu mai ai ne-
voie, TV, frigidere, mobilă, mo-
loz, lemne, curăţăm grădini, 
oferim seriozitate. Telefon 
0754-632471.

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, obiec-
te sanitare, convectoare,mașini 
de spălat, boilere, centrale, te-
racote, cabine de duș, etc. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0740-252139.

¤ Întreţinere, reparaţii, regla-
je la utilaje de tâmplărie. In-
formaţii la tel. 0741-192255 
sau 0727-701469.

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

ELECTRO

¤ Vând TV SHOV, diagonala 35 
cm, în stare perfectă. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0745-083161. (4.7)

¤ Vând hotă bucătărie, electrică, 
în stare bună de funcţionare, pu-
ţin folosită. Preţ negociabil. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
a tel. 0759-912176. (5.7)

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii 
și detalalii la tel. 0721-356827 
sau 0364-143746.

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 
3 sertare, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0741-028813.

¤ Vând reșou electric, nou, re-
șou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor 
electric. Preţuri foarte bune. In-
formaţii la telefon 0735-176040.

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (5.14)

¤ Vând mașină de cusut SINGER 
la pedală. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (5.14)

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (5.14)

¤ Cumpăr sobă cu plită pentru 
gătit pentru o cameră, la ţară. Su-
naţi la telefon 0744-702473.

MOBILIER

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglindă 
ovală, vitrină, război de țesut 
în stare foarte bună, pentru de-
cor, prețuri negociabile. Pentru 
informații și detalii sunați la te-
lefon 0740-206335.

¤ Vând fotoliu de o persoană, 
în stare bună, preţ negociabil. 
Informaţii la telefon 
0364-418678, după ora 17 sau 
0754-300728.

¤ Vând 2 birouri pentru calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare wenge și stejar auriu, sta-
re perfectă, preţ 250 RON/buc. 
și raft de bibliotecă cu dulap 
pentru acte, cu 3 rafturi și cu 
dulap cu 2 uși în partea de jos, 
cu chei, dim 205 x 90 x 40 cm, 
culoare wenge cu stejar auriu, 
stare impecabilă, preţ 350 RON, 
ideale pentru agenţii de turism, 
imobiliare sau alte activităţi de 
birou. Nu asigurăm transportul. 
Tel. 0741 278287.

¤ Vând rafturi de culoare albă, raf-
turi pentru cărţi, birou mare, în 
stare foarte bună. Preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la telefon 0735-176040.

DIVERSE

¤ Vând miez de nucă la preţul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă, 
preţ 8 RON/kg. Producţie 2019, 
proaspătă, produs bio din zonă 
nepoluată. Informaţii suplimne-
tare la tel. 0748-220979. (5.7)

¤ Vând rochie de seară, lungă, 
culoare vișinie, mărimea 56, 
nou și pantofi  nr. 39, preţ nego-
ciabil. Aștept telefoane la 
0741-028813. (5.7)

¤ Vând autorizaţie taxi autotu-
rism Toyota Yaris Hibrid, an 
2012. Inf. la tel. 0741-028813. 
(5.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, sta-
re bună, se vând în bloc, preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 

la telefon 0740-401019. (5.7)

¤ Vând pătuţ cu sertare pentru 
copii, din lemn. Informaţii la te-
lefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în Bucu-
rești, Cimitirul Domnești, cu 
unul similar amenjat în Cluj-Na-
poca. Informaţii la telefon 
0747-417912. (5.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Su-
naţi la nr. de telefon 
0264-424005. (5.7)

¤ Vând cizme bărbaţi nr. 41-42, 
cu carâmb înalat, șanuri (milita-
re din box). Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând cizme de dame din pie-
le, lungi, nr. 39, negre. Informa-
ţii la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând fl ex puţin folosit și ma-
șină de găurit electrică, preţ 
180 RON. Informaţii și detalii 
suplimentare la nr. de tel. 
0745-569336. (5.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
dame și bărbaţi, scurte și lungi 
(neagră, nr. 52). Informaţii la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând haine din piele lungi nr. 
52, pentru bărbaţi și dame și 
mărimea 54, nouă, pentru bâr-
baţi. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0745-996308 
sau 0745-265436.

¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, în 
sat Săliștea Veche, comuna 
Chinteni, preţ 50 bani/buc. Pentru 
informaţii și detalii suplimentare 
sunaţi la telefon 0745-265436.

COLEȚIONARI

¤ Vând război de țesut în stare 
foarte bună, pentru decor, preț 
negociabil. Pentru informații și 
detalii suplimentare sunați la te-
lefon 0740-206335.

PIERDERI

¤ Pierdut Certifi cat constatator, 
aferent modifi care sediu social, 
pentru Societatea BOUTIQUE 
IMOBILIARE SRL. Se declară nul.

PIERDERI

Subscrisa, ALCONDO S.R.L., cu sediul în localitatea Mu-
nicipiul Dej, Str. FUNDĂTURA, Nr. 2A, Judeţ Cluj, înregistra-
tă la Ofi ciul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Cluj sub nr. J12/1555/2009, având CUI 25848732, legal re-
prezentată prin dl. Rareș Victor Oarga, în calitate de admi-
nistrator, declar pierdute Certifi catul de înregistrare al socie-
tăţii ALCONDO S.R.L. nr. B2154496, emis pe data de 
04.08.2009, Certifi cat constatator din data de 04.08.2009 
al societăţii ALCONDO S.R.L. emis pentru activităţi desfășu-
rate în afara sediului social și a sediilor secundare și Certifi -
cat constatator din data de 04.08.2009 al societăţii ALCON-
DO S.R.L. emis pentru sediul social din Municipiul Dej, Str. 
Fundătura, Nr. 2A, Judeţ Cluj. Se declară nule.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate salubritate şi activităţi similare 

ANGAJEAZĂ 
MECANICI AUTO

Conditii pentru ocuparea posturilor:

¤ Califi care in domeniu
Cerinte: 

¤ seriozitate si profesionalism
Beneficii: 

¤ Salariu atractiv
¤ Tichete de masa pentru fi ecare zi lucrata.

Cererile se pot depune la adresa: Cluj-Napoca, str. Garbau, nr. 12, Bloc 
H, intre orele 9.00 – 16.00

Telefon: 0264-456863, interior 120.
E-mail: rosalcluj@rosal.ro

ANUNŢ

RADP Cluj-Napoca
a deschis sâmbătă, 4 iulie,  sezonul de 

agrement-canotaj pe lacurile Chios şi Gheorgheni, 

la aceleaşi preţuri de anul trecut. 

Așadar, pentru o plimbare de 30 de minute cu 

ambarcaţiunea preferată (dragon, fl amingo, lebădă, 

mașinuţă), copiii între 4 şi 14 ani vor plăti 6 lei, 
iar copiii peste 14 ani şi adulţii, 12 lei. Copiii cu 
vârsta sub 4 ani au accesul gratuit, cu condiţia 
să fi e însoţiţi de măcar un adult. 

Programul pentru public este în intervalul orar 10:00 

– 20:00, pentru Lacul Chios, respectiv 12:00 – 20:00, 

pentru Lacul Gheorgheni 1. 

Vă aşteptăm!

AVIZ DE MEDIU

MAJA FLOARE, în calitate de titular, anunță publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
cu Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004, în vederea obținerii 
avizului de mediu pentru: „ELABORARE PUZ PENTRU 
CONSTRUIRE 8 IMOBILE DE LOCUINŢE COLECTIVE 
S(D)+P+3E+ER, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE 
LA UTILITĂŢI“, în com. Florești, str. Cetății, f.n, jud. Cluj. 

Prima versiune a planului poate fi  consultată, la solicitare, 
la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99 și la sediul 
titularului, din data de 06/07/2020, în zilele de luni-vineri 
între orele 8:00-14:00. 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 24/07/2020, la APM Cluj, Calea 
Dorobanților, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, tel. 0264410722, 
fax 0264412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro, după 
următorul program: luni-vineri între orele 08:00-14:00.

NOTIFICARE

Asset Recovery IPURL în calitate de lichidator judiciar 
al RESIDENTIAL SYSTEM SRL (în faliment, en faillite, in 
bankruptcy), cu sediul in Municipiul Cluj-Napoca, Str. AVRAM 
IANCU, Nr. 8, Apartament 2B, Judeţ Cluj, CUI 17861730, 
J12/2933/2005, prin hotărârea civilă nr. 791/2020 
pronunţată la data de 30.06.2020 de către Tribunalul 
Specializat Cluj in dosarul nr. 376/1285/2020:

NOTIFICĂ

Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplifi cata 
împotriva debitorului RESIDENTIAL SYSTEM SRL cu 
datele de identifi care de mai sus.

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor: 10 august 2020

2. Temenul depunere a opoziţiilor la hotărârea de 
deschidere a procedurii este de 28.08.2020

3. Termenul pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
publicare în BPI a tabelului preliminar 20 august 2020.

4. Termenul limită depunere contestaţii la tabelul 
preliminar: 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preliminar

5. Termenul de soluţionare a opoziţiilor și de defi nitivare 
a tabelului de creanţe 08 septembrie 2020

6. Prima Adunare a creditorilor RESIDENTIAL SYSTEM 
SRL va avea loc în Cluj-Napoca, Bd. Eroilor, etaj 1, ap 9, jud 
Cluj, la data de 25 august 2020, ora 12.00.

ANUNŢ ACORD DE MEDIU

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul Amenajare 
bandă pistă și zonă de siguranţă, inclusiv elemente verticale, 
conform cerinţelor Regulamentului 139/2014 la Aeroportul 
Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian 
Vuia, nr. 149-151, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din municipiul 
Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de 
luni-joi între orele 900-1400 și vineri între orele 900-1200.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, jud. Cluj.

ANUNȚ DE MEDIU

ASOCIAŢIA CLUSTER MOBILIER TRANSILVAN, titular 
al proiectului „ELABORARE DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ PENTRU 
AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE ŞI OPERAŢIONALIZARE 
CENTRU DE EXCELENŢĂ A MOBILEI ÎN CADRUL CLUSTER MOBILIER 
TRANSILVAN, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, AMENAJĂRI 
EXTERIOARE, racorduri și branșamente la utilităţi” propus a fi  
amplasat în Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Oașului, F.N., 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către A.P.M. Cluj, de a nu solicita efectuarea 
evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii 
privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul 
„ELABORARE DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA 
LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE ŞI OPERAŢIONALIZARE CENTRU 
DE EXCELENŢĂ A MOBILEI ÎN CADRUL CLUSTER MOBILIER 
TRANSILVAN, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, AMENAJĂRI 
EXTERIOARE, racorduri şi branşamente la utilităţi“, propus a 
fi  amplasat în Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Oașului, F.N.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-joi între orele 
9.00-16.00, vineri între orele 9.00-12.00, precum și la 
următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Cluj.

CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii

PRELUCRARE GEAMURI ŞI OGLINZI S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 116, jud. 
Cluj, având J12/230/1991 și CIF RO201926, convoacă 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
pentru data de 10.08.2020, sau pentru 11.08.2020, a 
doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă 
la prima convocare, la ora 12:00, la sediul societăţii, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor, administrat 
de Registrul Mioriţa S.A., la data de referinţă 31.07.2020, 
care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale: 
bilanţ, contul de profi t și pierdere aferente anului 2019.

2. Aprobarea înregistrării în contabilitate a pierderilor 
din exerciţiul fi nanciar 2019.

3. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al 
Consiliului de Administraţie pe anul 2019.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor 
pentru exerciţiul fi nanciar 2019.

5. Prezentarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori 
aferent exerciţiului fi nanciar 2019.

6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
și a programului de activitate pentru anul 2020.

7. Luarea la cunoștinţă a încetării mandatului 
administratorului Pogan Radu, care are și funcţia de 
Președinte a Consiliului de Administraţie, ca urmare a 
demisiei acestuia și aprobarea îndeplinirii formalităţilor de 
radiere a acestuia din evidenţele Registrului Comerţului.

8. Aprobarea alegerii unui nou administrator în locul 
rămas vacant. Lista cuprinzând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu și califi carea profesională 
ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator 
se afl ă la sediul societăţii, putând fi  consultată și completată 
de acţionari, până la data de 31.07.2020.

9. Aprobarea duratei mandatului noului administrator 
și a remuneraţiei acestuia.

10. Aprobarea alegerii cenzorilor.

11. Aprobarea duratei mandatelor și a remuneraţiei acestora.

12. Aprobarea mandatării unei persoane care să încheie 
contractul de mandat cu noul administrator și cu cenzorii, 
în numele și pe seama societăţii.

13. Mandatarea unei persoane să semneze în numele 
și pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi  
adoptată.

14. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate 
formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi  
adoptată la Ofi ciul Registrului Comerţului și publicarea 
acesteia în Monitorul Ofi cial al României, partea a IV-a, 
precum și să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi, pot fi  consultate și procurate de la sediul societăţii, 
începând cu data convocării.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea 
generală, își vor putea numi un reprezentant, reprezentarea 
acţionarilor putându-se face și prin alte persoane decât 
acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procuri 
speciale/generale, care se vor depune în original la sediul 
Societăţii până la data de 07.08.2020 inclusiv, personal sau 
prin poștă recomandat cu confi rmare de primire pe care să 
fi e trecută adresa expeditorului (acţionarului).

Preşedintele Consiliului de Administraţie
POGAN RADU

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., în calitate de lichidator 
judiciar al societăţii Daiav Wash S.R.L., Cluj-Napoca (în faliment, 
in bankruptcy, en faillite), conform Sentinţei civile nr. 842/2020 
pronunţată în ședinţa publică din data de 07.07.2020, în dosarul 
nr. 43/1285/2020, afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj:

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii Daiav Wash SRL (Cluj-Napoca, str. 
Frunzișului, nr. 75, parter, judeţ Cluj înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub nr. J12/1330/2010, C.U.I. 27288615) că 
faţă de aceasta s-a dispus intrarea în faliment în procedură 
simplifi cată prevăzută de Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

• Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii societăţii debitoare este 
28.07.2020 (pentru creanţele născute între data deschiderii 
procedurii insolvenţei – 09.06.2020 și data deschiderii 
procedurii falimentului în formă simplifi cată – 07.07.2020).

• Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea 
și publicarea tabelului preliminar al creanţelor în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă este 11.08.2020.

• Termenul pentru depunerea contestaţiilor formulate 
împotriva tabelului preliminar al creanţelor, cu privire la 
creanţele și drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de 
administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe 
este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de 
creanţe în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

• Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și pentru defi nitivarea tabelului de creanţe este 15.09.2020.

Prima şedinţă a Adunării creditorilor societăţii Daiav 
Wash SRL va avea loc în data de 17.08.2020, ora 14.00, 
la sediul SOLVENDI S.P.R.L. din localitatea Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj. 

ANUNȚ DE VÂNZARE

Subscrisa DRB INSOLVENCY S.P.R.L., prin asociat 
coordonator Dărăban Ionel, lichidator judiciar în dosar nr. 
1748/83/2014, S.C. CROSS LAND CONSTRCUT S.R.L., 
C.U.I. 15970642, anunţă organizarea de licitaţii publice cu 
strigare la sediul lichidatorului: Cluj Napoca, str. Bună Ziua, 
Nr. 43D, Bl. M4D, Sc. 1, Et. 6, Ap. 23, Jud. Cluj, la data de 
12.08, 26.08, 09.09 și 30.09.2020, ora: 13:30, pentru vânzarea 
imobilului de tip teren parcare exterioară nr. 11, cu o suprafaţă 
de 12 mp, înregistrat în CF nr. 176911, nr. cadastral 17024, 
situat în localitatea Cluj Napoca, str. Plopilor, nr. 68.

Relaţii suplimentare la tel. 0754-098420. 

ANUNȚ DE MEDIU

CHERECHEŞ IOAN ANDREI, în calitate de titular al 
proiectului: “PUD Construire casa de vacanţă, împrejmuire şi 
branşamente“, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul „PUD Construire casa de vacanţă, 
împrejmuire şi branşamente“, propus a fi  amplasat în comuna 
Râșca, sat Râșca, Nr. 300, jud. Cluj, identifi cat prin C.F. nr. 50493.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264-412914, 
email: offi ce@apmcj.anpm.ro, după următorul program: 
luni-joi între orele 09.00-14.00, vineri între orele 09.00-12.00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și 
observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 
10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet 
a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

0729–15.86.00

www.batrom.ro
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U-BT a transferat 
un cubanez

U-Banca Transilvania a ajuns la 
un acord cu un baschetbalist care 
se remarcă prin numeroase acţi-
uni spectaculoase. Este vorba des-
pre Karel Guzman, un jucător 
sud-american, component al naţi-
onalei cubaneze, potrivit u-bt.ro. 
Acesta a împlinit 25 de ani în da-
ta de 7 februarie, măsoară 1,93 
metri și poate evolua atât pe po-
ziţia de fundaș, cât și pe cea de 
extremă. Guzman sosește din pri-
ma ligă argentiniană, de la for-
maţia Olimpico La Banda. La a-
ceastă echipă, Karel a fost antre-
nat de Leo Gutiérrez, legendă vie 
a baschetului argentinian, câști-
gător al medaliilor de aur la 
Jocurile Olimpice de la Atena. 
Guzman a bifat 22 de partide în 
sezonul precedent, remarcân-
du-se cu medii de 13,2 puncte, 
6,9 recuperări și 1,4 pase decisi-
ve. Cel mai bun joc al său a fost 
pe 28 februarie, când Olimpico a 
dat piept cu Obras. În acel meci, 
Karel a totalizat 28 de puncte, 7 
recuperări și 2 pase decisive. De-a 
lungul carierei, Karel a mai îmbră-
cat maioul grupărilor Ciclista 
Juninense (Argentina) și 
Capitalinos Azules de la Habana 
(Cuba). Noul jucător al echipei 
clujene a bifat două prezenţe la 
naţionala Cubei în 2020. Cuba a 
înfruntat reprezentativa Insulelor 
Virgine, iar în cele două meciuri 
Guzman a totalizat statistici de 
13,5 puncte, 4,5 recuperări și 3,0 
assist-uri. Karel Guzman devine al 
treilea baschetbalist transferat de 
U-Banca Transilvania până la ora 
actuală. Ceilalţi sunt Andrija 
Stipanović, Gregory Vargas și 
Justin Edwards.

Alonso revine 
în Formula 1
Pilotul spaniol Fernando Alonso, 
dublu campion mondial de 
Formula 1, va reveni în cea mai 
importantă competiţie automo-
bilistică din lume în 2021, după 
ce a semnat un contract cu con-
structorul francez Renault, anun-
ţă BBC. Alonso, în vârstă de 38 
ani, va concura astfel din nou în 
Formula 1, pe care a părăsit-o la 
fi nele lui 2018, după patru se-
zoane fără glorie la McLaren. 
Campion al lumii în 2005 și 
2006 cu Renault, înainte de a se 
angaja pentru prima oară la 
McLaren (2007), pilotul spaniol 
a revenit ulterior la echipa fran-
ceză (2008-2009), după care a 
petrecut cinci sezoane la Ferrari 
(2010-2015), fără să reușească 
să mai câștige un nou titlu. 
Renault se afl ă în căutarea unui 
înlocuitor pentru australianul 
Daniel Ricciardo, care se va ală-
tura din sezonul viitor echipei 
McLaren, unde îl așteaptă un 
contract pe mai mulţi ani. Site-ul 
de specialitate motorsport.com 
anunţă la rândul său că 
Fernando Alonso va reveni sub 
culorile echipei Renault, în baza 
unui acord pe doi ani, valabil 
pentru sezoanele 2021 și 2022.

Pe scurt
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Fostul fotbalist Adrian 

Cocan, fundaş al echipei 

Universitatea Cluj, a trecut 

la cele veşnice la vârsta 

de doar 51 de ani.

Adrian Cocan, un produs su-

tă la sută al Centrului de copii 

şi juniori de la Turda, s-a stins 

din viaţă în urma unui infarct 

miocardic, potrivit unui mesaj 

al clubului Sticla Arieşul Turda.

„Veste tristă pentru suporte-

rii turdeni. A încetat din viaţă 

fostul fotbalist Adrian Cocan (in-

farct miocardic), un produs 

100% al centrului de copii şi ju-

niori de la Turda, care a ajuns 

ulterior în prima ligă a fotbalu-

lui românesc, fi ind unul dintre 

jucătorii turdeni emblematici, 

prin seriozitate şi dăruire pe te-

renul de fotbal. Suntem alături 

de familia greu încercată de acest 

tragic eveniment. Dumnezeu 

să-l ierte şi să-l odihnească!”, 

se arată într-un mesaj al forma-

ţiei din Liga 3.

Cocan a îmbrăcat tricoul U-

niversităţii Cluj în sezonul 

1992-1993. „Întreaga familie U 

regretă dispariţia sa. Clubul 

nostru transmite condoleanţe 

familiei şi celor apropiaţi. Dum-

nezeu să îl odihnească în pa-

ce!”, a transmis la rândul său 

clubul universitar.

Adrian Cocan a mai jucat în 

cariera sa la Corvinul Hunedoa-

ra, Gloria Bistriţa şi marea riva-

lă locală a Universităţii, CFR 

Cluj. În ultima vreme, fostul fot-

balist a fost educator la Centrul 

de Primire a Copilului în Regim 

de Urgenţă Gavroche. Directo-

rul Direcţiei Generale de Asis-

tenţă Socială şi Protecţia Copi-

lului (DGASPC) Cluj a transmis 

la rândul său condoleanţe.

„Adrian Cocan, fotbalist la 

Universitatea Cluj, Corvinul Hu-

nedoara, Sticla Arieşul Turda, 

a încetat din viaţă la doar 51 

de ani. Colegii din DGASPC 

Cluj, unde Adi lucra ca educa-

tor, sunt alături de familia aces-

tuia şi regretă profund dispari-

ţia sa prematură. S-a dedicat în 

ultima perioadă unui scop no-

bil, munca cu cei mici de la 

Centrul Gavroche, unde, îm-

preună cu Stelian Gherman, 

fost fotbalist la Universitatea 

Cluj, au făcut o excepţională 

muncă de echipă, la fel ca pe 

teren. DGASPC Cluj, Universi-

tatea Cluj şi suporterii echipei 

plâng şi se roagă pentru sufl e-

tul acestui coleg minunat”, a 

spus Daniel Tămaş.

A murit fostul fotbalist 
și educator Adrian Cocan

Ministrul Tineretului 

şi Sportului, Ionuţ Stroe, 

a declarat, într-o conferin-

ţă de presă, că prezenţa 

spectatorilor pe stadioa-

nele de fotbal din 

România va fi  permisă 

atunci când „cifrele 

de infectări vor ajunge 

către zero sau vor 

fi  în descreştere”.

„Din păcate, situaţia actu-

ală refl ectată de cifrele îngri-

jorătoare ne impun menţine-

rea acelei restricţii privind par-

ticiparea spectatorilor la com-

petiţii. Nu e doar în România 

acest lucru. Competiţiile spor-

tive sunt incomplete pentru 

că spectatorii nu sunt în tri-

bune, însă e o măsură care 

nu face decât să protejeze să-

nătatea sportivilor. Ar fi  ha-

zardat din partea mea să ofer 

o perspectivă de timp în con-

diţiile în care Ministerul Să-

nătăţii şi cel de Interne creea-

ză noi reguli pentru a încer-

ca să protejeze sănătatea po-

pulaţiei”, a declarat Stroe.

„Din păcate, ne pregătim 

pentru vremuri nu prea bu-

ne. Probabil, că vom permi-

te prezenţa spectatorilor când 

cifrele de infectări vor ajun-

ge către zero sau vor fi  în 

descreştere. Însă vă asigur 

că suntem pregătiţi pentru a 

crea cadrul legislativ şi mo-

dalitatea de păstrare a dis-

tanţei sociale care să asigu-

re prezenţa spectatorilor pe 

stadioane. Dar numai în con-

diţiile în care cifrele vor co-

borî”, a completat ministrul.

Naţionala României 
va juca cu spectatori?

„Există posibilitatea ca me-

ciul naţionalei din toamnă (din 

cadrul Ligii Naţiunilor – n.r.) 

să se dispute cu spectatori şi 

m-aş bucura ca atunci să re-

venim la normalitate socială. 

Şi nu numai la sport, ci şi în 

viaţa de zi cu zi. Mi-au scris 

suporterii, unora le înţeleg ne-

mulţumirea şi frustrarea, în 

timp ce alţii ne sprijină. Ne 

bucură interacţiunea cu ei, 

chiar dacă au fost momente 

când am fost acuzaţi. Dar tre-

buie să înţelegem că nu minis-

trul Tineretului şi Sportului şi 

nici instituţiile statului nu re-

stricţionează aceste lucruri, ci 

pandemia”, a spus Ionuţ Stroe.

„Se ştiu preferinţele mele 

din zona fotbalistică, am o co-

municare cu suporterii Craio-

vei de dinainte de a ajunge mi-

nistru. Foarte mulţi mi-au scris 

şi e bine că mesajul este ace-

laşi. Ei se pregătesc de o bu-

curie şi toţi sperăm să ajun-

gem la fi nalul campionatului 

să ne bucurăm. Mă refer la cei 

care susţinem Universitatea 

Craiova”, a adăugat el.

Stroe nu vrea ca sportul 
să devină un focar

Ministrul Tineretului şi 

Sportului a menţionat că gru-

parea Petrolul Ploieşti nu l-a 

informat despre situaţia ju-

cătorilor testaţi pozitiv săp-

tămâna trecută. Între timp, 

fotbaliştii Petrolului au efec-

tuat un nou set de teste pen-

tru coronavirus. Toate rezul-

tatele au fost negative, excep-

ţie făcând cei 6 depistaţi po-

zitiv zilele trecute.

„Cei care s-au confruntat 

cu cazuri de COVID-19 au in-

trat într-o relaţie cu MTS. Cei 

de la Petrolul nu ne-au infor-

mat însă în legătură cu situ-

aţia de acolo. Dinamo când 

a avut acel caz ne-a comuni-

cat, cei de la Botoşani la fel, 

însă cei de la Petrolul nu. Dar 

nu dramatizăm! Sunt puţin 

îngrijorat de actualele cifre 

ale pandemiei, dar fi ltrele 

noastre, procedurile şi testa-

rea ne-au făcut să identifi căm 

cazurile inerente de corona-

virus înainte ca participanţii 

să intre în aceste competiţii 

sportive. În acest fel am evi-

tat transformarea sportului 

românesc într-un focar de CO-

VID-19”, a spus Stroe.

Ediţia 2019-2020 a Ligii 

I la fotbal, întreruptă în da-

ta de 12 martie din cauza 

pandemiei de coronavirus, 

a fost reluată începând cu 

13 iunie, dar fără specta-

tori, conform restricţiilor 

impuse de autorităţi.

Suporterii revin în tribune 
doar când infectările „merg spre 0”!
Ministrul Sportului: „Am evitat transformarea sportului românesc într-un focar de COVID-19”

Prezenţa spectatorilor pe stadioanele de fotbal va fi  permisă doar atunci când cifrele de infectări 
vor ajunge către zero sau vor fi  în descreştere
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