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POLITICĂ

Judecătorii clujeni 
ies în stradă
Magistraţii din judeţul Cluj vor protesta 
astăzi faţă de modifi cările pe care PSD 
vrea să le aducă Legilor justiţiei. Pagina 4

ECONOMIE

Compania de Drumuri 
vinde iluzii
Trei loturi din Autostrada Sebeş-Turda, 
inaugurate în 2018? Compania de Dru-
muri se laudă cu cel mai mare progres 
la autostrăzi.  Pagina 5

SOCIAL

Poetul din Bonţida 
devenit viral pe Facebook
Sandu Cătinean a scris aproape 1.300 de 
poezii, multe cu tentă patriotică sau critică 
la adresa situaţiei din România.  Pagina 7

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro

Cadou de final de an de la Primărie. Tarifele de salubrizare vor creşte în municipiul Cluj-Napoca. 
Dacă în prezent fiecare clujean plăteşte 6,53 lei/persoană/lună pentru colectarea, transportul şi depozitarea 
deşeurilor municipale, de anul viitor, acest serviciu va sări de 7 lei. Vezi care sunt noile tarife în pagina 3.

ACTUALITATE

Alertă meteo. Vin ninsorile.
ACTUALITATE

Protest masiv la Cluj-Napoca
Administraţia Naţională de 

Meteorologie a prelungit dumi-
nică informarea meteo de nin-
sori moderate cantitativ, preci-
pitaţii mixte şi intensifi cări ale 
vântului până luni, la ora 15:00.

Potrivit meteorologilor, pâ-
nă luni, la ora 15:00, va nin-
ge în general moderat canti-
tativ în Carpaţii Meridionali 
şi de Curbură, unde se va de-
pune strat nou de zăpadă, iar 
în estul Transilvaniei şi în cen-
trul şi sudul Moldovei în du-
pă-amiaza zilei de duminică 
şi în prima parte a nopţii de 
duminică spre luni vor fi pre-
cipitaţii mai ales sub formă 
de ninsoare. În dealurile su-

dice vor fi ninsori şi lapoviţă, 
iar în Dobrogea şi Câmpia Ro-
mână ploile se vor transfor-
ma temporar în lapoviţă şi 
ninsoare.

Vântul va avea intensificări 
temporare, cu viteze de până 
la 45-50 km/h în regiunile es-
tice şi sud-estice, iar pe lito-
ral şi în zona Carpaţilor de 
Curbură rafalele vor fi în ju-
rul a 55 km/h.

Răcirea vremii va continua, 
astfel că valorile termice vor 
fi în majoritatea zonelor mai 
scăzute decât normele perioa-
dei, iar minimele vor deveni 
negative în toată ţara, preci-
zează ANM.

Peste 3.000 de persoane au 
protestat ieri pe Bulevardul Ero-
ilor, câteva persoane aducând un 
vas de toaletă vopsit în roşu.

Protestatarii s-au adunat pe 
Bulevardul Eroilor, având stea-
guri tricolore şi bannere cu me-
saje „Curaj DNA”, „Spune nu le-
gilor Justiţiei”, „Vasile Ilea, 
Laszlo Attila (senator PSD, re-
spectiv UDMR – n.r.) – spuneţi 
nu legilor Justiţiei sau spuneţi 
adio unui nou mandat”, şi au ţi-
nut un moment de reculegere 
pentru începutul Revoluţiei din 
1989 de la Timişoara.

Vasul de toaletă adus de câţi-
va protestatari a fost plasat în 
faţa sediului PSD Cluj, cu me-

sajul „PSD, UDMR, ALDE, grup 
infracţional organizat”.

„Este omagiul nostru pentru 
PSD care calcă în picioare le-
gile Justiţiei şi susţine infrac-
torii. Le cerem demisia”, a spus 
unul dintre protestatari.

Cei prezenţi au blocat tra-
ficul pe Bulevardul Eroilor şi 
au scandat „PSD, ciuma ro-
şie”, „Demisia”, „Afară cu 
PSD din ţară”, „Hoţii”, „Nu 
vrem să fim conduşi de hoţi”, 
după care au plecat în marş 
prin centrul oraşului spre car-
tierul Gheorgheni, strigând 
„Haideţi cu noi”, „Nu staţi la 
căldură şi pe voi vă fură”, 
„Justiţie nu corupţie”.

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

1  = 4.6346 LEI

Telefon Monitorul: 
0264/59.77.00

PUBLICITATE

• secretară

Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,

email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

CLUJ-NAPOCA
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Documentul-surpriză de la Finanţe. Consiliul Județean trebuie 
să returneze 3 mil. €, TVA-ul primit pentru Cluj Arena
Consiliul Judeţean Cluj a primit de la Finanţe un document prin care este somat să plătească 3 milioane de euro. 
Banii reprezintă TVA-ul primit pentru stadionul Cluj Arena. Alin Tişe are un plan pentru a scăpa de datorie. Pagina 3

Se scumpeşte gunoiul

Angajaţii din cadrul Arhivelor Naţionale Cluj sunt în pericol din cauza condiţiilor 
de la locul de muncă, în clădiri degradate care stau să se prăbuşească, 
fără încălzire, în care este umiditate ridicată, igrasie şi mucegai. Pagina 2

Igrasie şi mucegai la Arhivele Naţionale din Cluj
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 Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 
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Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

Tel. Mobil :  0722.619.317  
Tel. Fix :       0264.411.691  
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prețuri și servicii 

 Experiență de 
peste 20 ani 

 Disponibilitate 
mare în stoc  
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Angajaţii din cadrul 

Arhivelor Naţionale Cluj 

sunt în pericol, din cauza 

condiţiilor de la locul de 

muncă, în clădiri degradate, 

fără încălzire, în care este 

umiditate ridicată, igrasie şi 

mucegai, iar o parte din 

planşee s-au prăbuşit, potri-

vit unui raport de audit al 

Curţii de Conturi.

Potrivit Raportului de audit 

al performanţei utilizării fondu-

rilor alocate de la bugetul de stat 

pentru conservarea şi restaura-

rea fondului arhivistic şi al pa-

trimoniului imobiliar al Arhive-

lor Naţionale ale României, pos-

tat pe site-ul Curţii de Conturi, 

expertizele tehnice efectuate au 

concluzionat necesitatea evacu-

ării urgente a documentelor de-

pozitate în cele trei corpuri de 

clădire ale Serviciului Judeţean 

al Arhivelor Naţional (SJAN) Cluj 

din cauza capacităţii portante de-

păşite a planşeelor.

„Imobilul în care funcţionea-

ză Serviciul Judeţean al Arhive-

lor Naţionale (SJAN) Cluj, com-

pus din 4 corpuri de clădire, a 

fost construit în anul 1870 cu 

destinaţia de penitenciar. Imo-

bilul este amplasat în centrul 

municipiului Cluj-Napoca, în in-

cinta vechii cetăţi fortifi cate a 

oraşului, astfel încât întreg an-

samblul de clădiri este inclus în 

Lista Monumentelor Istorice din 

România. Expertizele tehnice 

efectuate au concluzionat nece-

sitatea evacuării urgente a do-

cumentelor depozitate în cele 

trei corpuri de clădire din cau-

za capacităţii portante depăşite 

a planşeelor şi schimbarea des-

tinaţiei clădirilor. Până în pre-

zent documentele nu au fost 

mutate, activitatea desfăşurată 

în cadrul SJAN pune în pericol 

viaţa angajaţilor”, se arată în 

documentul citat.

Reprezentanţii Curţii de Con-

turi a României au subliniat că 

în anul 2007 au fost executate 

lucrări de punere în siguranţă 

provizorie a două corpuri de 

clădire în baza acordului de in-

tervenţie urgentă emis de Ser-

viciul de Control al Calităţii în 

Construcţii din cauza prăbuşi-

rii unor porţiuni din planşee.

„Aceste clădiri sunt într-un 

proces continuu de degradare, 

nu sunt încălzite, iar umidita-

tea ridicată, igrasia, mucega-

iul, atacurile biologice existen-

te la nivelul materialului lem-

nos, care alcătuieşte structura 

de rezistenţă a planşeelor, du-

ce la distrugerea fondului ar-

hivistic depozitat”, se mai ara-

tă în raportul de audit.

Directorul SJAN Cluj, Pau-

la Ivan, a declarat că raportul 

de audit Curţii de Conturi re-

dă întru-totul realitatea.

„Avem în curte o clădire de 

patrimoniu de clasă B, fosta în-

chisoare de minori a Clujului, 

organizată din anii 1950 ca de-

pozit de arhivă, plus două clă-

diri administrative, care aparţi-

neau tot de penitenciar. Din ca-

uza faptului că nu s-au făcut re-

paraţii capitale şi că aceste imo-

bile necesitau o atenţie specia-

lă în ceea ce priveşte şi o even-

tuală restaurare, au ajuns într-o 

stare de degradare atât de avan-

sată, încât am fost obligaţi să 

evacuăm documente într-un de-

pozit de arhivă nou. Problema, 

însă, rămâne în picioare, deoa-

rece în clădirea fostei închisori 

rămân în continuare documen-

te care se scot în fi ecare zi în 

sala de studiu pentru cercetă-

tori, fi ind nişte condiţii care pe-

riclitează integritatea persona-

lului”, a spus Ivan.

Aceasta a explicat că imo-

bilul a avut anumite părţi în 

care tavanul s-a prăbuşit, fi -

ind executate lucrări sumare 

de ancorare a plafonului cu 

stâlpi din lemn.

„Pericolul rezidă în faptul că 

ar putea avea loc alte prăbuşiri, 

este o clădire veche, sunt con-

diţii de umiditate”, a explicat 

directorul SJAN Cluj.

Potrivit acesteia, costul rea-

bilitării clădirilor s-ar ridica la 

peste 2 milioane de euro în ur-

ma unor studii de fezabilitate 

realizate de IPJ Cluj, deoarece 

spaţiile Arhivelor Naţionale sunt 

administrate de MAI, soluţia fi -

ind o colaborare interministeri-

ală ori un proiect european.

ANGAJAŢI ÎN PERICOL

Clădiri cu igrasie şi mucegai 
la Arhivele Naţionale din Cluj
Imobilul în care funcţionează Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale 
Cluj a fost construit în anul 1870 cu destinaţia de penitenciar.

Imobilul în care funcţionează Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Cluj a fost construit în anul 1870

Horia Şulea, primarul 

comunei Floreşti, a anunţat 

sâmbătă că autorizaţia de 

mediu pentru ferma de pui 

din Floreşti este suspendată.

Primarul Floreştiului a fost 

cel care a contestat în justiţie 

eliberarea de către Agenţia de 

Protecţie a Mediului Cluj a au-

torizaţiei integrate de mediu 

pentru ferma de pui din comu-

na clujeană.

„Tribunalul Cluj a suspendat 

autorizaţia integrată de mediu 

emisă de APM Cluj pentru fer-

ma de pui Floreşti Bravinvest. 

Decizia este executorie, dar poa-

te fi  atacată cu recurs. Urmea-

ză judecata pe fond a speţei pri-

vind anularea cerută de comu-

na Floreşti. Începând de vineri 

15 decembrie, ferma de pui Bra-

vinvest din Floreşti nu are au-

torizaţie de mediu şi implicit nu 

poate funcţiona", a anunţat pe 

Facebook primarul Horia Şulea.

Floreştenii care locuiesc în 

zona fermei de pui s-au opus 

vehement acordării unei noi au-

torizaţii integrate de mediu pen-

tru societatea care operează a-

ceastă fermă, plângându-se de 

mirosul insuportabil.

Primăria Floreşti şi Consiliul 

Judeţean Cluj au cerut de mai 

multe ori pe parcursul anului 

să nu fi e acordată o nouă auto-

rizaţie în acest caz. Anul trecut, 

sub pretextul că ferma de pui 

din Floreşti va bloca dezvolta-

rea viitorului Spital Regional de 

Urgenţă, preşedintele Alin Tişe 

ameninţa că va face tot posibi-

lul ca aceasta să nu îşi primeas-

că avizele. Inclusiv, Tişe a ame-

ninţat voalat angajaţii Direcţiei 

de Sănătate Publică şi pe cei ai 

Agenţiei pentru Protecţia Me-

diului să fi e atenţi când şi dacă 

decid reautorizarea fermei.

Reprezentanţii fermei susţi-

neau, tot anul trecut, că Primă-

ria Floreşti a dat ilegal autoriza-

ţii de construire şi a înşelat be-

nefi ciarii.

„În mod ipocrit, tocmai au-

torităţile publice care se fac vi-

novate de această nefericită si-

tuaţie, pentru a-şi ascunde pro-

pria culpa, duc o campanie de 

dezinformare a publicului, dând 

vina pe ferme, şi de hărţuire a 

operatorilor acelor ferme, cu 

controale şi măsuri abuzive, ca 

şi cum acestea ar fi  vinovate. În 

realitate, ferma există şi funcţi-

onează pe acel amplasament di-

nainte de 1990, în zone decla-

rate ca industriale, în care se in-

terzice amplasarea de locuinţe 

la mai puţin de un kilometru de 

ferme. Primăria Floreşti însă, în 

mod ilegal, a dat autorizaţii de 

construire de locuinţe în apro-

piere, deşi ştia bine că încalcă 

legea şi înşeală benefi ciarii”, 

spuneau aceştia.

Conducerea fermei mai spu-

nea că ar fi  putut da în judeca-

tă constructorii şi Primăria Flo-

reşti şi să obţină în instanţă sto-

parea construirii şi interzicerea 

utilizării ca locuinţe a construc-

ţiilor deja edifi cate.

Ferma de pui din Floreşti 
are autorizaţia de mediu suspendată

PAULA IVAN | director Arhivele Naționale Cluj

 „Pentru comunitatea clujeană ar trebui salvată această 
clădire de patrimoniu, care face parte din trecutul 
Clujului, şi care ar putea fi  transformată într-un centru 
cultural, cu zonă de vizitare, cu reconstituirea celulelor 
fostei închisori pentru minori, cu ateliere de caligrafi e, 
de legătorie unde elevii să poată să vadă cum se 
lucrează cu documentele.“

STATISTICĂ

18
persoane lucrează 
în prezent la Serviciul 
Judeţean al Arhivelor 
Naţionale Cluj
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În ultima şedinţă de 

Consiliu Judeţean din 

acest an, care va avea loc 

marţi, se va discuta un 

proiect de rectifi care a 

bugetului pe anul 2017, 

de unde afl ăm că Direcţia 

Generală Regională a 

Finanţelor Publice 

Cluj-Napoca a transmis 

Consiliului Judeţean o 

decizie de impunere în 

sumă totală de 13,6 mili-

oane lei (3 milioane de 

euro) din taxa pe valoare 

adăugată în sumă de 22,2 

milioane lei dedusă de 

RAADPP pentru imobilul 

Cluj Arena.

Monitorul de Cluj scria în-

că din vara acestui an că Fi-

nanţele au cerut de la Con-

siliul Judeţean returnarea 

TVA plătit după decizia pre-

şedintelui Alin Tişe de rezi-

liere a contractului de aso-

ciere cu societatea Cluj Are-

na privind administrarea sta-

dionului. De atunci, arena 

este administrată direct de 

Consiliul Judeţean Cluj.

Dacă societatea Cluj Are-

na „avea viaţă” 20-25 de ani, 

cât e perioada de amortizare 

a clădirilor, nu trebuia să re-

turneze niciun TVA.

În condiţiile în care Consi-

liul Judeţean a oprit asocie-

rea, a primit de la Finanţe o 

decizie de impunere. Dacă nu 

s-ar fi  luat decizia intrării în 

faliment/insolvenţă a societă-

ţii care administra stadionul, 

acum, aceşti bani nu ar fi  tre-

buit returnaţi.

Paradoxul în toată aceas-

tă situaţie este că, oricum, 

marea majoritate a TVA-ului 

a ajuns la Consiliul Judeţean, 

ţinând cont că sunt acţionari 

la stadion şi au primit de la 

societatea care administra 

Cluj Arena dividende plus 

5% din venituri.

Revenind la proiectul de 

hotărâre, bugetul Cluj Are-

na a fost rectifi cat exact cu 

suma de 13.610.000 lei pen-

tru plata datoriei.

Cum vrea Tişe 
să scape de datorie

Nu se ştie deocamdată 

dacă aceşti bani vor fi plă-

tiţi având în vedere că, în-

cepând de miercuri, 20 de-

cembrie (la o zi după şedin-

ţa de Consiliu Judeţean), Ti-

şe a luat decizia ca stadio-

nul Cluj Arena să fie plăti-

tor de TVA. Ce înseamnă 

acest lucru? Consiliul Jude-

ţean se face plătitor de TVA 

pe partea de Cluj Arena exact 

pentru a scăpa de returna-

rea TVA-ului.

„Cluj Arena va fi  plătitor 

de TVA şi atunci va curge în 

continuare amortizarea”, au 

explicat sursele Monitorul de 

Cluj.

Informaţia este „ascunsă” 

într-un alt proiect de hotă-

râre care priveşte majorarea 

tarifelor privind utilizarea 

stadionului.

„Începând cu data de 20 

decembrie 2017 pentru imo-

bilul stadion Cluj Arena se 

aplică taxarea operaţiuni-

lor în ceea ce priveşte taxa 

pe valoare adăugată”, se 

menţionează în documen-

tul citat.

Stadionul se îngroapă 
în datorii. Majorarea 
tarifelor, o gură de aer

Cu titlu de exemplu, su-

plimentar faţă de majora-

rea tarifelor pentru anul vi-

itor, Direcţia de Adminis-

trare şi Exploatare a Stadi-

onului Cluj Arena a propus 

instituirea unui tarif de uti-

lizare a stadionului pentru 

evenimentele fotbalistice, 

în speţă Cupa României, ca-

re se va percepe de la echi-

pa gazdă în funcţie de liga 

în care activează: 9.000 de 

euro/eveniment pentru echi-

pele gazdă din Ligile 1 şi 2 

şi 1.000 de euro/eveniment 

pentru echipele gazdă din 

Ligile 3 şi 4.

În ceea ce priveşte situ-

aţiile financiare ale societă-

ţii Cluj Arena S.A. la fina-

lul anului trecut, datoriile 

societăţii sunt în valoare de 

26.089.930 lei, mai mari cu 

10.653.486 lei faţă de 2015, 

reprezentând furnizori, da-

torii în legătură cu perso-

nalul, datorii în legătură cu 

bugetul asigurărilor sociale 

şi bugetul statului, creditori 

diverşi.

Cifra de afaceri realizată în 

anul 2016 a scăzut faţă de anul 

2015 de la 747.596 lei la 

729.221 lei, iar la încheierea 

exerciţiului fi nanciar, societa-

tea înregistrează pierdere în 

valoare de 9.667.106 lei.

Societatea a cerut în instan-

ţă deschiderea procedurii de 

insolvenţă întrucât fondurile 

băneşti disponibile au fost in-

sufi ciente pentru plata dato-

riilor către bugetul local în su-

mă de 14,8 milioane lei.

Stadionul Cluj Arena, in-

augurat în octombrie 2011, 

a fost construit cu bani de 

la Consiliul Judeţean Cluj şi 

de la Guvern, în perioada în 

care şef al Executivului era 

Emil Boc.

Document de la Finanţe. 
CJ trebuie să returneze 3 mil. €, 
TVA-ul primit pentru Cluj Arena.
Bugetul judeţului pare că va fi mai sărac, după ce Consiliul Judeţean a primit de la 
Finanţe un document prin care este somat să plătească 3 mil. euro. Banii reprezintă 
TVA-ul primit pentru stadionul Cluj Arena. 

În prezent, Cluj Arena nu se poate autosusține din banii pe care îi percepe pe evenimente

Accident teribil 
în Floreşti. O şoferiţă 
a adormit la volan.

O femeie de 44 de ani a fost 
grav rănită sâmbătă seara 
într-un accident de circulaţie ca-
re a avut loc pe DN1 E60 în 
Florești. Din primele cercetări se 
pare că vinovată de producerea 
accidentul a fost o tânără de 27 
de ani din judeţul Sălaj care ar fi  
adormit la volan. „Accidentul a 
avut loc sâmbătă seara în jurul 
orei 22.00 pe raza localităţii 
Florești. O șoferiţă de 27 de ani 
din judeţul Sălaj care conducea 
un autoturism din direcţia Gilău 
spre Cluj-Napoca se pare că ar fi  
dormit la volna și a pătruns pe 
sensul opus de mers. A intrat în 
coliziune frontală cu un alt auto-
turism condus de o femeie de 
44 de ani din comuna Florești. 
În urma impactului, femeia în 
vârstă de 44 ani de ani fost răni-
tă grav”, spun reprezentanţii IPJ 
Cluj. Circulaţia în zonă s-a desfă-
șurat cu difi cultate.

Cu cârnaţul 
în geamantan, pe 
aeroportul din Cluj

O familie din Cluj a plecat cu por-
cul în geamantan, la propriu. 
Oamenii vor să ajungă în Spania 
la cei doi copii care lucrează aco-
lo. Nu mică le-a fost mirarea an-
gajaţilor aeroportului Cluj să con-
state că valizele lor erau pline 
ochi – cu șuncă, caltaboși și câr-
naţi. „Cârnaţi, slănină, caltaboși, 
jumări, untură. Am tăiat porcul, 
am acolo doi copii și trei nepoţi. 
Stau vara la ţară la 76 de ani 
muncesc să pot să le dau și lor”, 
spun oamenii, citaţi de știrile-
protv. Două bagaje de aproape 
70 de kilograme, peste limita 
admisă. Așa că mai multe șiruri 
de cârnaţi au rămas în România. 
Aceste imagini au devenit o obiș-
nuinţă în această perioadă. La 
cele mai multe companii aeriene 
bagajele de mâna nu trebuie să 
depășească greutatea de 10 kilo-
grame. Iuliu Pop, director ad-
junct Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca: „Mai sensibile sunt 
destinaţiile spre Turcia și Dubai 
unde pot fi  limitate sau chiar in-
terzise cantităţile. Dar repet la 
destinaţie, la plecare pot pleca”.

Copilul unui poliţist 
clujean, lovit mortal 
în faţa casei
Un grav accident de circulaţie s-a 
produs vineri după-amiaza pe ra-
za localităţii clujene Valea Luncii 
în apropiere de Dej. Un copil în 
vârstă de aproximativ 5 anișori a 
fost lovit de un autoturism, el de-
cedând ulterior. Copilul a fost acci-
dentat de un autoturism Renault, 
înmatriculat în Cluj. Potrivit șofe-
rului acestuia, copilul a ţâșnit în 
faţa mașinii și, deși a frânat brusc, 
impactul nu a mai putut fi  evitat. 
Potrivit Someseanul.ro, copilul cir-
cula cu mama lui de mână pe 
marginea drumului. La un mo-
ment dat, văzând mașina tatălui 
lui, poliţist local în Dej, copilul s-a 
desprins brusc din mâna mamei 
și a încercat să traverseze strada 
în fugă, moment în care a fost lo-
vit în plin de un autoturism. 
Poliţiștii dejeni au deschis o an-
chetă în acest caz pentru a stabili 
toate împrejurările în care s-a pro-
dus tragedia.

Pe scurt

Primăria Cluj-Napoca 

modifică tarifele pentru 

salubrizarea menajeră. 

Într-o şedinţă 

de Consiliu Local 

extraordinară.

Tarifele de salubrizare vor 

creşte în municipiul Cluj-Na-

poca. Colectarea deşeurilor 

este în sarcina companiilor 

de salubritate Brantner-Vereş 

şi Rosal Grup. Contractele 

acestora expiră în mai pu-

ţin de un an.

Pe raza municipiului Cluj- 

Napoca activitatea de salu-

brizare menajeră este presta-

tă de SC Rosal Grup SA şi SC 

Brantner Vereş SA în baza 

unor contracte valabile pâ-

nă în octombrie 2018.

Consilierii locali vor de-

cide mâine, într-o şedinţă 

extraordinară modificarea 

tarifelor pentru activitatea 

de salubrizare menajeră.

Potrivit referatului de 

aprobare, „tarifele de salu-

brizare au fost aprobate de 

Consiliul Local acestea fi ind 

ajustate ulterior prin indexa-

rea cu indicele de infl aţie”.

Reprezentanţii Primări-

ei spun că cele două com-

panii au înaintat mai mul-

te adrese prin care au so-

licitat modificarea tarife-

lor, iar Comisia din cadrul 

Primăriei a avizat favora-

bil tarifele.

Surpriză de final de an. Se scumpeşte gunoiul

Precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri 
municipale sortate
• persoane fi zice: 6,03 lei/persoană/lună fără TVA – 7.18 
lei/persoană/lună TVA inclus

• agenţi economici/instituţii publice: 37.91 lei/mc fără TVA 
– 45.11 lei/mc TVA inclus

Colectare, transport, depozitare şi valorifi care deşeuri lu-
minoase de mobilier
• persoane fi zice: 11.88 lei/mc fără TVA – 14.14 lei/mc 
TVA inclus

• agenţi economici/instituţii publice: 22.26 lei/mc fără TVA 
– 26.49 lei-mc TVA inclus

Colectare, transport, depozitare deşeuri rezultate din acti-
vităţi de construcţii şi demolări
• persoane fi zice: 21.29 lei/mc fără TVA – 25.34 lei/mc 
TVA inclus

• agenţi economici/instituţii publice: 30.96 lei/mc fără TVA 
– 36.84 lei/mc TVA inclus

În prezent, tarifele sunt:
• Precolectare, colectare, transport și depozitare deșeuri 
municipale sortate

• Persoane fi zice: 6.53 lei lei/persoană/lună TVA inclus

• Agenţi economici/instituţii publice: 41.36 lei/mc TVA inclus

Cât va costa ridicarea gunoiului de anul viitor
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Judecătorul Cristi 

Danileţ a anunţat zilele 

trecute pe reţelele de 

socializare că săptămâ-

na aceasta urmează un 

nou protest, însă de data 

aceasta, cei care vor 

protesta vor fi magistra-

ţii şi poliţiştii.

„Magistraţii români nu vor 

accepta nepăsători ca Parla-

mentul să dezbată legi date 

în favoarea infractorilor. Es-

te o ruşine ceea ce se întâm-

plă. Legile nu se fac pentru 

anumite persoane” – a scris 

pe pagina sa de socializare 

judecătorul clujean Cristi Da-

nileţ, fost membru al CSM.

Să vuiască Europa!

„Aşadar, luni vom anun-

ţa şi noi: Suntem cu ochii 

pe voi! Dacă trebuie să ia-

să şi magistraţii în stradă sa 

înţelegeţi că e groasă, atunci 

o să facem şi asta, să vuias-

că Europa!” – a completat 

judecătorul Danileţ.

Acesta a intervenit în co-

mentariul său cu trei upda-

te-uri prin care a anunţat ca 

a bătut în cuie faptul că luni, 

între orele 12 şi 13, judecă-

torii şi procurorii din jude-

ţele Cluj, Sălaj, Maramureş, 

Bistriţa-Năsăud vor ieşi în 

faţa tribunalelor, îmbrăcaţi 

în robe pentru a protesta tă-

cut împotriva modificărilor 

aduse la legile justiţiei şi a 

codurilor penal şi de proce-

dură penală. Acestora li se 

vor alătura şi poliţiştii care 

consideră că modificarea co-

dului de procedură penală 

le va afecta munca.

Mesajul USR Cluj 
despre „schilodirea” 
legilor justiţiei

Un alt mesaj privind „schi-

lodirea” legilor justiţiei a ve-

nit săptămâna trecută din par-

tea reprezentanţilor USR. Li-

derul USR Cluj şi vicepreşe-

dinte al Uniunii la nivel naţi-

onal, Elek Levente le-a trans-

mis votanţilor UDMR că este 

timpul ca aceştia să le atragă 

atenţia parlamentarilor care îi 

reprezintă că nu vorbesc în 

numele lor atunci “când schi-

lodesc şi când încearcă să pu-

nă justiţia sub control politic” 

şi să nu voteze alături de PSD.

Mesajul a fost scris atât 

în limba română, cât şi în 

maghiară.

„Parlamentarii UDMR au 

senzaţia că nu au datoria să 

răspundă în faţa nimănui, 

apartenenta etnică fiind su-

ficientă să îi îndreptăţească 

să fie în parlament.

E timpul să le atrageţi 

atenţia că nu vorbesc în nu-

mele vostru atunci când 

schilodesc şi când încearcă 

să pună justiţia sub control 

politic. E timpul să nu le 

mai daţi automat votul. Vi-

itorul nostru în UE şi NA-

TO este comun. Trăim îm-

preună cu aceeaşi justiţie”, 

a scris zilele trecute pe fa-

cebook Elek Levente, pre-

şedintele USR Cluj.

Magistraţii şi poliţiştii protestează 
faţă de „ciuntirea” Legilor Justiţiei
Magistraţii nu acceptă ca Parlamentul să dezbată legi date în favoarea infractorilor.

Judecătorul Cristi Danileţ a anunţat că urmează un protest al magistraţilor şi poliţiştilor

CRISTI DANILEŢ | 
judecător

 „Magistraţii 
români nu vor 
accepta nepăsători 
ca Parlamentul să 
dezbată legi date 
în favoarea 
infractorilor. 
Este o ruşine ceea 
ce se întâmplă. 
Legile nu se fac 
pentru anumite 
persoane.“

România are nevoie 

în 2018 de un an înţe-

lept „mai mult decât 

orice”, susţine preotul 

Constantin Necula, con-

silier misionar-pastoral 

şi de imagine al 

Mitropoliei Ardealului.

Constantin Necula spune 

că nu este dezamăgit de po-

liticieni, pentru că nu s-a 

amăgit niciodată, dar este 

trist pentru că poporul ro-

mân a depăşit starea de tran-

ziţie, îndată după ianuarie 

1990, şi nu a reuşit să fie 

mai bun ca atunci.

„Nu sunt dezamăgit, că 

nu m-am amăgit niciodată. 

Vin dintr-un spaţiu al ideo-

logiei materialist-dialectice, 

în care nu te puteai dezamă-

gi decât dacă te amăgeai. Sunt 

trist pentru că poporul român 

a depăşit starea de tranziţie, 

îndată după ianuarie 1990, şi 

nu a reuşit să fi e mai bun ca 

atunci. Încercăm să mergem 

mai departe, dar se pare că 

atât putem. Să ne rugăm să 

putem mai mult”, declară Ne-

cula, într-un interviu acordat 

Agerpres.

„Sunt păstorul unei tur-

me, o turmă care aşteaptă 

să fie hrănită de păstori, nu 

doar mulsă (...) Mi-ar plă-

cea ca România să semene 

cu Mihai Şora, limpede şi 

înţelept”, mai spune preo-

tul Constantin Necula.

Victorie de etapă 

pentru primari 

în dezbaterile 

din comisiile reunite 

de buget din Parlament.

Aleşii au adoptat un 

amendament prin care alo-

că mai mulţi bani autorită-

ţilor locale decât se preve-

dea iniţial în proiectul de 

buget pe anul viitor.

Astfel, conform amendamen-

tului, impozitul pe venit ar ur-

ma să intre în totalitate în con-

turile unităţilor administrativ te-

ritoriale, scrie digi24.ro.

În varianta propusă de 

Ministerul Finanţelor, 71,5 

la sută din impozitul pe ve-

nit era alocat autorităţilor 

locale, iar restul ar fi intrat 

la bugetul de stat.

Primarii marilor oraşe s-au 

plâns însă că din cauza „revo-

luţiei fi scale” vor pierde peste 

7 miliarde de lei din buget.

Din impozitul pe venit, 

primăriile ar urma să înca-

seze anul viitor aproximativ 

20 de miliarde de lei. Amen-

damentul a fost propus de 

UDMR şi a fost susţinut de 

PNL, USR şi PMP.

Preotul Necula: „Nu sunt dezamăgit 
de politicieni, că nu m-am amăgit niciodată”

Primarii primesc mai mulţi bani de la buget
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După ce a fost acuzată că 

nu a dat drumul circulaţi-

ei pe un lot fi nalizat din 

Autostrada Sebeş-Turda, 

CNAIR spune acum că 

anul viitor încă două 

loturi din această auto-

stradă vor fi  deschise.

Compania Naţională de 

Administrare a Infrastructu-

rii Rutiere (CNAIR) a recep-

ţionat 15,4 kilometri de au-

tostradă, lungimea totală a 

şoselelor de mare viteză ajun-

gând la 748. Alţi 21 de kilo-

metri sunt aproape fi nalizaţi, 

dar încă nu pot fi  daţi în fo-

losinţă, a anunţat duminică, 

într-un comunicat, CNAIR.

„În luna martie 2017, CNA-

IR SA a recepţionat primii 15,4 

km de autostradă din acest an, 

pe lotul 2 al autostrăzii Lu-

goj-Deva. Pe trei dintre secţi-

uni (A, B, C) şi la Nodul Mar-

gina, a fost deschisă circula-

ţia doar după ce CNAIR SA a 

efectuat expertize tehnice pri-

vind calitatea lucrărilor exe-

cutate, iar constructorului (Sa-

lini Impregilo SpA) i s-a cerut 

să ofere o garanţie suplimen-

tară de patru ani, pentru anu-

mite lucrări. Din decembrie 

2015, aceasta a fost practic pri-

ma inaugurare a unui nou seg-

ment de autostradă şi a făcut 

ca numărul de km de şosea 

de mare viteză pe care se cir-

culă acum în România să a-

jungă la 748”, se arată în co-

municatul CNAIR.

8,7 km de autostradă 
pentru sectorul 
Gilău-Nădăşelu, 
recepţionaţi luna trecută

În luna noiembrie a acestui 

an au fost recepţionaţi încă 8,7 

km de autostradă, pentru sec-

torul Gilău-Nădăşelu.

„Acest sector va fi  însă des-

chis circulaţiei doar anul vii-

tor, după fi nalizarea lucrărilor 

începute tot în 2017 la podul 

care va traversa Someşul Mic, 

în continuarea A3, spre Câm-

pia Turzii. Lucrările la acest 

pod stagnau încă de la rezili-

erea contractului cu compania 

americană Bechtel, pe Auto-

strada Transilvania. Prin noua 

strategie de abordare a proiec-

telor, adoptată în 2017, CNA-

IR SA a reuşit să deblocheze 

documentaţia şi să semneze 

în luna octombrie anul acesta 

contractul, cu un antreprenor 

care a reluat lucrările. Se esti-

mează astfel că acest obiectiv 

va fi  deschis circulaţiei în lu-

na august a anului viitor”, 

menţionează CNAIR.

În ceea ce priveşte lucrări-

le la proiectele de autostrăzi 

afl ate în execuţie „s-a obţinut 

anul acesta un important pro-

gres pe majoritatea şantiere-

lor. Aceasta şi datorită strate-

giei CNAIR SA, care începând 

din acest an a decis să urmă-

rească atent şi permanent evo-

luţia lucrărilor pe şantiere”. 

Compania precizează, că „o 

mare parte din lucrările înce-

pute cu ani în urmă au avut 

în 2017 cel mai mare progres”.

Lotul 3 al autostrăzii 
Sebeş-Turda, cel mai 
avansat

Dintre toate proiectele de au-

tostrăzi afl ate în construcţie în 

acest moment, cel mai avansat 

este lotul 3 al autostrăzii Se-

beş-Turda, care la ora actuală 

este aproape fi nalizat. „Pornite 

de la un stadiu de 65%, la în-

ceputul anului, lucrările au evo-

luat anul acesta cu 35%. Circu-

laţia pe acest lot ar fi  putut fi  

deja deschisă dacă Antrepreno-

rul ar fi  executat toate lucrările 

aşa cum prevedea proiectul. În-

să CNAIR a fost nevoită să amâ-

ne pentru luna ianuarie 2018 re-

cepţia la fi nalizarea lucrărilor 

pe acest lot, după ce comisia de 

pre-recepţie a constatat la faţa 

locului că există o serie de lu-

crări nefi nalizate sau care nu au 

respectat proiectul tehnic. Din 

păcate, aceste probleme au fă-

cut practic imposibilă recepţia 

fi nală a lotului de 12,45 km, po-

trivit actualei legislaţii în dome-

niu”, mai arată CNAIR.

Lotul 4 al aceleiaşi autostrăzi 

a pornit de la un stadiu fi zic al 

lucrărilor de 60% în luna ianu-

arie şi a ajuns acum la 95%, în-

registrând anul acesta un pro-

gres de 35%. Potrivit CNAIR, 

„inclusiv acest sector de auto-

stradă urmează să fi e recepţio-

nat anul viitor, după fi nalizarea 

tuturor lucrărilor”.

O evoluţie semnificativă 

(32%) s-a înregistrat anul aces-

ta şi pe lotul 2 al autostrăzii Se-

beş-Turda, unde stadiul lucrări-

lor a ajuns la 48%, faţă de 16%, 

în ianuarie 2017. CNAIR preco-

nizează că şi acest lot va putea 

fi  deschis circulaţiei anul viitor. 

„Pe aceste loturi de autostradă 

contractele au fost semnate în 

anul 2014, iar evoluţia medie 

anuală a lucrărilor a fost cuprin-

să, până la începutul anului 

2017, între 16% şi 22%”.

Cum au evoluat lucrările 
pe autostrada Braşov – 
Târgu Mureş – Cluj-Oradea

În ceea ce priveşte autostra-

da Braşov – Târgu Mureş – 

Cluj-Oradea, lucrările pe secto-

rul Ogra-Iernut au evoluat de 

la 0% la începutul anului, pâ-

nă la 36% în acest moment. 

Contractul a fost semnat în anul 

2016. „Sectorul Iernut-Cheţani, 

al aceleiaşi autostrăzi, a evolu-

at de la 0% la 20% anul aces-

ta, iar sectorul Cheţani – Câm-

pia Turzii, a înregistrat un pro-

gres de la 0% la 5%. Aceasta 

în condiţiile în care autorizaţi-

ile de construcţie au putut fi  e-

liberate pentru cele două sec-

toare abia în luna mai, respec-

tiv luna noiembrie a acestui an, 

după eliminarea unor blocaje 

create în anii anteriori”, men-

ţionează CNAIR.

Lungimea însumată a aces-

tor trei sectoare ale autostră-

zii Braşov – Târgu Mureş – 

Cluj – Oradea, depăşeşte 37 

de kilometri.

Tot pe autostrada Braşov – 

Târgu Mureş – Cluj – Oradea, 

lucrările pe sectorul Un-

gheni-Ogra, cu o lungime de 

aproape 10 km, au progresat 

anul acesta de la 17% la 60%, 

înregistrându-se de la începu-

tul anului 2017 o evoluţie de 

43 de procente. Contractul pen-

tru acest proiect a fost semnat 

în ianuarie 2016, iar până în 

ianuarie 2017 progresase cu 

doar 17 procente.

Pe sectorul Gilău-Nădăşelu, 

care la începutul anului înregis-

tra un progres fi zic de 87%, lu-

crările au fost deja fi nalizate şi 

recepţionate. Contractul pentru 

sectorul Gilău-Nădăşelu a fost 

semnat în anul 2014, iar media 

anuală a lucrărilor, până la 1 ia-

nuarie 2017 a fost de 29%.

COMPANIA DE DRUMURI VINDE ILUZII

În 2018, vor fi inaugurate 3 loturi 
din Autostrada Sebeş-Turda
Compania de Drumuri se laudă cu cel mai mare progres la autostrăzi, deşi în 2017 nu a inaugurat niciun kilometru nou.

În 2017, Compania de Drumuri nu a inaugurat niciun kilometru nou de autostradă

În perioada analizată rapor-

tul euro/leu a avut un par-

curs liniştit, în condiţiile în 

care vânzările de valută au 

crescut, companiile profi -

tând de cursul mai ridicat 

pentru a obţine banii nece-

sari pentru a putea plăţi 

taxele şi impozitele la buge-

tul de stat sau bonusurile de 

fi nal de an pentru angajaţi.

Cursul euro a fl uctuat între 

4,6327 şi 4,6362 lei, la sfârşi-

tul intervalului media fi ind sta-

bilită la 4,6346 lei, într-o şe-

dinţă în care transferurile s-au 

efectuat într-un culoar foarte 

îngust, 4,63 – 4,635 lei.

Volatilitatea dolarului ame-

rican a fost mai mare, media 

fl uctuând între 3,9185 şi 3,9431 

lei, la fi nalul perioadei cursul 

fi ind stabilit la 3,9285 lei, când 

cotaţiile s-au mişcat între 3,924 

şi 3,939 lei.

Moneda elveţiană s-a mişcat 

pe pieţele internaţionale între 

1,163 şi 1,17 franci/euro, iar cur-

sul a avut un minim de 3,9629 şi 

un maxim de 3,9757 lei, perioa-

da fi ind încheiată la 3,9729 lei.

Odată depăşit pragul de 2%, 

tendinţa de creştere a indicilor 

ROBOR a încetinit, existând chiar 

semne timide de scădere. La fi -

nalul perioadei indicele la trei 

luni se situa la 2,11%, nivel mai 

mult decât dublu comparativ cu 

începutul lui septembrie. De al-

tfel, acest indicator este acela 

care a dat frisoane românilor 

care au ales creditarea în lei, în 

funcţie de el fi ind stabilită va-

loarea ratelor lunare.

Indicele la şase luni se situa 

la 2,30%, cel la nouă luni la 

2,32% iar cel la 12 luni la 2,35%.

Scurtul interludiu de calm 

s-ar putea modifi ca în următoa-

rele săptămâni, având în vede-

re majorarea preţurilor din ulti-

mele luni. INS a anunţat o creş-

tere a infl aţiei anuale în noiem-

brie de 3,23%, cel mai înalt ni-

vel din august 2013, după ce în 

octombrie majorarea a fost de 

2,63%.

Această evoluţie va crea pre-

siune atât în piaţa monetară cât 

şi în cea valutară, ceea ce echi-

valează cu o creştere a dobân-

zilor şi cu deprecierea leului, pe 

fondul adâncirii defi citelor co-

mercial şi de cont curent.

Perechea euro/dolar a fl uc-

tuat pe pieţele internaţionale în-

tre 1,1730 şi 1,1848 dolari. La 

fi nalul perioadei cotaţiile au fost 

de 1,1749 – 1,1812 cu închide-

rea pe bursele americane la 

1,1749 dolari.

Majorarea de către Rezerva 

Federală americană a dobânzii 

sale de politică monetară la 1,25 

– 1,50%, a treia din acest an, 

nu a infl uenţat parcursul dola-

rului, această măsură fi ind de-

ja prinsă în curs de pieţe. Ofi ci-

alii Fed au anunţat că iau în cal-

cul trei majorări de dobânzi pen-

tru anul viitor.  (R.G.)

Euro pregăteşte viitoarele creşteri
Ministerul Finanţelor a 

publicat proiectul de hotă-

râre prin care cei care nu 

plătesc taxele la stat, atât 

companiile, cât şi persoane-

le fi zice, începând de la 

impozitul pe salariu, CAS şi 

alte taxe, sunt pasibile de 

închisoare.

Finanţele motivează noile mo-

difi cări prin necesitatea reformă-

rii sistemelor sociale publice din 

România în vederea creşterii gra-

dului de colectare a veniturilor 

la bugetul asigurărilor sociale de 

stat şi de responsabilizare a an-

gajatorilor în ceea ce priveşte pla-

ta la timp a contribuţiilor socia-

le obligatorii datorate atât de că-

tre aceştia, cât şi de către anga-

jaţi, relatează ZF.

”Fenomenul evaziunii fi sca-

le reprezintă, din perspectiva 

efectelor pe care le generază, o 

temă de interes national întru-

cât este pusă în per funcţiona-

re a statului prin lipsa resurse-

lor necesare fi nanţării corespun-

zătoare a serviciilor publice, fi -

ind afectat echilibrul bugetar 

prin generarea de defi cite buge-

tare şi de costuri suplimentarea-

ferente împrumuturilor publice, 

statul fi ind împiedicat să aplice 

politici fi scale favorabile creşte-

riieconomice 4inclusiv măsuri 

de realizare fi scală, este afectat 

mediul concurenţial cu conse-

cinţenegative asupra formării 

preţurilor şi implicit asupra bu-

nei funcţionări a pieţei libere”, 

spun Finanţele în proiect.

Finanţele susţin că menţi-

nerea situaţiei actuale repre-

zintă o vulnerabilitate pentru 

bugetul public, care a fost ”lip-

sit de resursele fi nanciare ne-

cesare prin săvârşirea infracţi-

uniide reţinere şi nevărsare a 

impozitelor sau contribuţiilor 

cu reţinere la sursă”, dar şi 

pentru persoanele care ar tre-

bui să benefi cieze de dreptu-

rile constituţionale cum ar fi  

dreptul la ocrotirea sănătăţii, 

dreptul la pensie, la ajutor pen-

tru şomaj sau la alte forme de 

asigurări sociale.

În acest moment, compani-

ile care nu plătesc aceste lucruri, 

nu sunt pasibile de închisoare, 

conform unei hotărâri a Curţii 

Constituţionale.

Cei care nu plătesc taxele la stat 
riscă pedeapsa cu închisoarea

PIAŢA VALUTARĂ
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Abonează-te 
la

monitorul

¤  plăteşti doar 20 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

PROMOVARE

CONCURS

CONCURS

1. Sanda Iancu
2. Elena Mateescu
3. Szollosy Szilard
4. Georgeta Elena Vanea
5. Marius Turcu
6. Maria Florea
7. Amalia Ionescu
8. Ionela Penciu
9. Nicoleta Şchiop
10. Jakab Gheorghe

Aceștia sunt aşteptați la sediul redacţiei Monitorul de Cluj (str. Republicii nr. 109, Sigma Business Center) 
pentru a intra în posesia premiului în peroada 19.12.2017 – 05.01.2018 între orele 11.00 – 18.00.

Câștigătorii celor 10 casete 
cu produse cosmetice sunt:

Colinde, seară maramure-

şeană, piese de teatru, 

Corul Bisericilor 

Greco-Catolice, dar şi con-

certe susţinute de cele mai 

frumoase voci feminine ale 

muzicii pop româneşti, 

Mirabela Dauer şi Monica 

Anghel, vor face serile clu-

jenilor mai frumoase.

Ziua de luni debutează cu 

concerte de colinde susţinute 

de elevii de la Colegiul Tehnic 

Napoca sau Liceul teoretic „Lu-

cian Blaga”. Vor mai urca pe 

scenă şi prichindeii de la Gră-

diniţa Ţăndărică, iar seara se va 

încheia cu un concert de blues 

susţinut de G Brothers.

Poate cele mai aşteptate con-

certe din această săptămână vor 

fi  cele susţinute de Mirabela 

Dauer şi Monica Anghel. Fieca-

re din cele două artiste va avea 

un recital de câte o oră pe sce-

na amplasată în Piaţa Unirii, re-

spectiv Mirabela Dauer va cân-

ta de la ora 18.30, iar Monica 

Anghel de la ora 19.30.

Cântăreaţa Mirabela Dauer 

este considerată ca fi ind cea 

mai frumoasă voce feminină 

din ultimii 30 de ani a muzicii 

pop româneşti. Mirabela Dau-

er a debutat pentru prima oa-

ră în anul 1963 alături de for-

maţia rock Rosu şi Negru. Ce-

lebra cântăreaţă de muzică 

uşoară românească are până în 

prezent 28 de albume.

Monica Anghel este o cunos-

cută cântăreaţă, prezentatoare 

de radio şi actriţă. Este câştigă-

toarea Festivalului internaţional 

„Cerbul de aur” din anul 1996, 

participantă din partea Româ-

niei la concursul Eurovision tot 

din anul 1996, alături de forma-

ţia Sincron şi de asemenea a 

ediţiei din anul 2002 împreuna 

cu Marcel Pavel.

A colaborat cu Aurelian Te-

mişan pentru piesa „Încrede-

rea”. Monica Anghel a cântat 

în duet şi cu Gabriel Cotabiţă, 

piesa numindu-se „Continent 

pierdut”. Monica Anghel a du-

blat o voce din industria fi lmu-

lui animat, şi anume vocea Tha-

liei din seria Hercule 2003 şi a 

cântat partiturile muzei. De a-

semenea, a activat în grupul 

de umor „Divertis” şi a fost 

pentru o perioadă de mai mul-

ţi ani co-prezentatoare a mati-

nalului de la un post de radio.

Finalul de săptămână va 

aduce o seară maramureşea-

nă cu Grupul Iza şi prietenii, 

Corul Bisericilor Greco-Catoli-

ce, Romano Catolice şi Refor-

mate, dar şi concerte de colin-

de susţinute de Diana Feche-

te, Vibes Live Band şi Grupul 

Zestrea Ardealului.

Mirabela Dauer 
şi Monica Anghel vin 
la Târgul de Crăciun
Ce surprize au pregătit organizatorii Târgului 
de Crăciun pentru clujenii care aleg să îşi petreacă 
serile în Piața Unirii în această săptămână?

18 Decembrie
17:00 Concert de colinde: Colegiul Tehnic Napoca

17:30 Concert de colinde: Grădiniţa Ţăndărică

18:30 Concert de colinde: Asociaţia Amicus

19:00 Concert de colinde: Liceul teoretic „Lucian Blaga”

19:30 Concert de blues: G Brothers

19 Decembrie
18:30 Piesă de teatru: Crăiasa Zăpezii

19:30 Concert: Artschool

20 Decembrie
18:30 Concert: Mirabela Dauer

19:30 Concert: Monica Anghel

Programul Târgului de Crăciun 
din această săptămână
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Sandu Cătinean a declarat 

că fi orul său poetic s-a 

născut în comuna 

Bonţida, judeţul Cluj, 

unde familia sa, care pro-

venea din Braşov, s-a 

mutat în 1962.

„Aveam cinci ani atunci. 

La şcoala din Bonţida am în-

văţat să citesc şi să scriu şi de 

atunci nu am mai lăsat cărţi-

le din mână, aşa drag îmi e-

ra de ele. A fost ceva instinc-

tiv. De aici mi-am luat supra-

numele poetic «Sandu Căti-

nean din Bonţida». Din clasa 

a II-a mi-am făcut prima fi şă 

la biblioteca şcolii din sat, 

pentru că acasă nu aveam 

cărţi. Familia mea era una sim-

plă, de ţărani, nu una de in-

telectuali. Am început să ci-

tesc foarte mult, dar proble-

ma era că neglijam cărţile de 

şcoală”, a povestit Cătinean, 

citat de Mediafax.

Primele sale încercări poe-

tice au apărut în perioada lice-

ului, când citea mult din clasi-

cii ruşi, dar şi fi losofi e greacă 

antică, istorie, astfel că şi-a for-

mat, singur, o bază culturală.

„Am început cu poezie de 

dragoste, adolescent fi ind, mă 

adresam iubitei în versuri. E-

ra o fată care ştia că iubesc 

foarte tare poezia şi care mi-a 

făcut cadou două volume de 

Eminescu, un volum pentru 

mine, unul care a rămas la ea. 

Iar când i-am dedicat o poe-

zie m-a întrebat de unde am 

copiat-o. Semăna cu a lui Emi-

nescu, dar am compus-o eu”, 

îşi aminteşte poetul.

Debutul editorial a venit 

târziu, abia în 2009, la 52 de 

ani, cu volumul „Pe malul So-

meşului Mic”, din cauza vie-

ţii sale complicate, cu două 

divorţuri la activ, cu o fi ică 

minoră pe care trebuia să o 

crească singur, după care s-a 

simţit liber să scrie şi să pu-

blice.

„Am tot adunat poezii de-a 

lungul anilor şi scriam pe un-

de apucam. Am aproape 1.300 

de poezii scrise. Mi-am for-

mat stilul de a compune men-

tal oriunde şi când vorbeam 

cu oamenii. Aveam ideile în 

cap şi mă trezeam noaptea şi 

scriam, ajungând obosit une-

ori la serviciu. Mi-am format 

un stil, astfel că îmi recunosc 

fi ecare vers dacă îl văd unde-

va. Lumea cumpără cărţile 

mele, am cititori fervenţi ca-

re comandă din SUA, din Ma-

rea Britanie şi Canada, îşi fac 

colecţie din toate volumele”, 

spune poetul.

Acesta şi-a exprimat con-

vingerea că dacă nu ar fi  exis-

tat Facebook şi internetul nu 

devenea atât de cunoscut la 

nivel naţional şi internaţional.

„Eu folosesc deliberat cu-

vintele tari în poeziile mele, 

pentru că este atât de cruntă 

realitatea, încât nu mai poţi 

vorbi voalat şi ar fi  o impie-

tate asupra adevărului şi drep-

tăţii să folosesc cuvinte uşoa-

re, academice. Realitatea din 

societatea românească este a-

tât de cruntă încât nu mai 

merge să explici cu frumosul. 

Efectiv suntem într-un impas 

atât de grav încât se poate 

ajunge la război civil”, expli-

că Sandu Cătinean.

Poetul din Bonţida şi-a cre-

at o pagină pe Facebook un-

de îşi postează poeziile, cea 

mai cunoscută dintre aces-

tea, „Un ţăran către aleşi”, 

adunând peste 10.000 de li-

ke-uri şi peste 300.000 de vi-

zualizări.

„Sunt sute de mii de oa-

meni care mă citesc, poate 

milioane. Printre ei şi oameni 

din străinătate care au învă-

ţat limba română şi care m-au 

avertizat că am grijă să nu o 

păţesc. Mă inspiră o persoa-

nă sau un eveniment, dar nu 

scriu subiectiv. Când vorbesc 

despre clasa politică, eu nu 

acuz un partid sau altul, pen-

tru că în toate partidele au ac-

ces unii nemernici”, adaugă 

acesta.

Sandu Cătinean visa să a-

jungă procuror, dar a devenit 

grefi er la Judecătoria Gherla 

de unde s-a şi pensionat în 

vara acestui an.

Poetul din Bonţida devenit viral pe Facebook. 
Cum a reuşit să atragă sute de mii de români.
Un poet clujean, Sandu Cătinean din Bonţida, a scris aproape 1.300 de poezii, multe cu tentă patriotică 
sau critică la adresa situaţiei din România. Acestea sunt citite de sute de mii de români.

Sandu Cătinean din Bonţida a scris aproape 1.300 de poezii, multe cu tentă patriotică

SANDU CĂTINEAN | 
poet

 „În momentul de faţă, 
unii vor să dea impresia 
că sunt cineva deşi sunt, 
de fapt, nulităţi, de 
aceea s-au inversat 
valorile în societate. 
Din punct de vedere 
moral, am regresat urât 
ca naţiune. Delaţiunea 
este în fl oare 
în România, non-valorile 
sunt promovate. Poezia 
pe care o scriu, cu tentă 
patriotică, mai 
naţionalistă, critică la 
adresa unor oameni de 
carton, aşa o simt. Eu nu 
iubesc formalismul, iar 
unora comportamentul 
meu li se pare o ofensă, 
o sfi dare.“



8 NAȚIONAL / INTERNAȚIONAL

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Consorţiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu

și

Cabinet individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 
cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respectiv 
cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 5, 
jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician 
în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul 
de Instalaţii Montaj şi Construcţii SA (în reorganizare 
judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, 
având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 
576/2016, pronunţată în ședinţa Camerei de Consiliu din 
data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează licitaţie 
publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:

 Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, 
mijloace de transport, utilaje construcţii, obiecte de inventar 
– preţ de strigare 2.153.791 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 21.12.2017, ora 11:00 la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 22.12.2017, ora 10:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0727.379.154 și pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro. Lista analitică cu bunurile 
mobile poate fi  vizualizată pe site-ul: www.solvendi.ro – 
secţiunea vânzări – bunuri mobile.

SOLVENDI S.P.R.L.  C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator   Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu 

PUBLICITATE

Consorţiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 
RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu

și

Cabinet individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, cu 
sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respectiv 
cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 5, 
jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician 
în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul 
de Instalaţii Montaj şi Construcţii SA (în reorganizare 
judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, 
având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 
576/2016, pronunţată în ședinţa Camerei de Consiliu din 
data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor 
bunuri:

 Bunuri imobile după cum urmează:

1. Bază de producţie situată în Dej, str. Bistriţei nr. 63, 
jud. Cluj, compusă din teren în superfaţă de 5.266 mp și 
construcţii înscrise în Cartea Funciară – preţ de strigare 
275,825.60 lei + TVA;

2. Proprietate imobiliară situată în Bărabănt, str. Cuza 
Vodă, jud. Alba, formată din teren în suprafaţă de 1.600 
mp și construcţie de tip sediu administrativ P+1E, înscrisă 
în Cartea Funciară – preţ de strigare 711,808.00 lei + TVA;

Licitaţia va avea loc în data de 21.12.2017, ora 11:00 la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 22.12.2017, ora 10:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0727.379.154 și pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro

SOLVENDI S.P.R.L.   C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator    Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu

PROMOVARE

¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

Monarhi din aproape 

toate casele regale din 

Europa au fost prezenţi, 

sâmbătă, la Bucureşti, la 

funeraliile regelui 

Mihai. Regele Juan 

Carlos I şi Regina Sofia 

ai Spaniei, precum şi 

prinţul Charles al Marii 

Britanii, suveranii 

Suediei şi mulţi alţii au 

participat la Palatul 

Regal, în sala Tronului, 

alături de membrii Casei 

regale a României şi de 

oficialii români, la sluj-

ba religioasă.

Două alteţe din afara Eu-

ropei au fost prezente la ce-

remonii: Principesa Muna a 

Iordaniei şi Seicul Rashid bin 

Khalifa al Khalifa al Bahre-

in. Întreaga familie regală a 

României a fost reunită la 

funeraliile regelui Mihai.

Au însoţit 
cortegiul funerar

Reprezentanţii marilor 

monarhii care au onorat in-

vitaţia de a participa la fu-

neraliile regelui Mihai au 

însoţit cortegiul funerar şi 

au luat parte la toate cere-

moniile desfăşurate la Bu-

cureşti.

Aşezaţi pe scaune, aceş-

tia au asistat la slujba din 

Holul Tronului din fostul Pa-

lat Regal, apoi au ieşit în 

Piaţa Palatului (actuala Pia-

ţa Revoluţiei), unde au asis-

tat mii de români şi l-au 

aclamat pe rege. Tot alaiul 

regal s-a deplasat apoi la 

slujba de înmormântare ca-

re s-a ţinut la Catedrala Pa-

triarhală.

La finalul ceremoniei, 

membrii Casei Regale a Ro-

mâniei, principesele şi soţii 

lor au salutat rând pe rând, 

prin strângere de mâini şi îm-

brăţişări, înalţii monarhi ai 

Europei pentru a-şi transmi-

te mesaje de condoleanţe.

La funeraliile Regelui Mi-

hai I participă familiile re-

gale din Marea Britanie, Su-

edia, Spania, Belgia, Iorda-

nia, Luxemburg, Liechten-

stein, Bahrein, Bulgaria, 

Grecia, Serbia, Albania, 

Franta, Prusia, Italia si Por-

tugalia.

De asemenea, la funera-

lii au fost reprezentate fa-

miliile imperiale din Rusia, 

Austria si Germania, Fami-

lia Mare Ducala de Baden, 

Familia Regala de Wurttem-

berg si Familia Princiara de 

Ligne.

Ce scrie presa 
internaţională

Zeci de mii de români 

s-au alăturat monarhilor 

europeni pentru a-l oma-

gia pe Regele Mihai I, re-

cunoscut pentru demnita-

tea şi moralitatea sa, rela-

tează The Associated Pre-

ss, în timp ce BBC vorbeş-

te despre „regele care a res-

pins naziştii, pentru a fi 

ulterior forţat să abdice de 

către comunişti”.

„Regele Mihai este cel 

mai bine cunoscut pentru 

lovitura de stat la care s-a 

alăturat în august 1944, pen-

tru a schimba calea Româ-

niei de la nazişti la Aliaţii 

din cel de-Al Doilea Război 

Mondial. Forţat să abdice de 

către liderii comunisti ai Ro-

mâniei câţiva ani mai târ-

ziu, el a trăit cea mai mare 

parte a vieţii în exil în El-

veţia. După revoluţia româ-

nească din 1989, a avut o 

relaţie dificilă cu noii con-

ducători ai ţării, care se te-

meau că îşi va revendica tro-

nul. În schimb, Regele Mi-

hai a ajutat la negocierea 

aderării României la UE şi 

NATO”, a notat BBC News.

The Associated Press a 

prezentat cinci fapte impor-

tante de ştiut despre Rege-

le Mihai I al României, în 

capitolele intitulate „Coroa-

na”, „Invitaţii”, „Probleme-

le familiale”, „Trenul regal” 

şi „Testamentul”.

Este descrisă cu lux de 

amănunte coroana regală fo-

losită în timpul funeraliilor 

Regelui Mihai I. Este vorba 

despre o copie a Coroanei de 

Oţel purtată pentru prima 

dată de regele Carol I, repli-

că ce face parte din colecţia 

Muzeului Naţional Peleş.

Sicriul cu trupul neînsu-

fleţit al Regelui Mihai I a 

ajuns în România la 13 de-

cembrie, pe aeroportul Oto-

peni, iar înmormântarea a 

avut loc pe 16 decembrie, 

la Curtea de Argeş, acolo 

unde se află şi locul de veci 

al soţiei sale, Regina Ana.

Monarhii europeni l-au omagiat 
BBC: „Regele care a respins 

ulterior forţat să abdice de către 
Monarhi din marile familii regale ale Europei, printre care regina Sofia 
regele Bulgariei dar şi prinţul Charles al Marii Britanii, au fost prezenţi 

Familiile Regale europene au participat la funeraliile Regelui Mihai
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PUBLICITATE

ANUNŢ DE ANGAJARE

Primăria comunei Gîrbău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiilor publice vacante de execuţie, după cum urmează:

1. Consilier, clasa I, grad profesional asistent(S)( ID 267196), în cadrul Compartimentului 
Agricol

2. Inspector, clasa I, grad profesional asistent(S)( ID 267195), în cadrul Compartimentului 
Financiar Contabil, Taxe și Impozite

3. Consilier, clasa I, grad profesional debutant(S)( ID 267198), în cadrul Compartimentului 
Financiar Contabil, Taxe și Impozite

4. Consilier, clasa I, grad profesional debutant(S) ( ID 473981), în cadrul Compartimentului 
Urbanism

5. Referent, clasa III, grad profesional superior(M) (ID 474097), în cadrul Compartimentului 
Situaţii de Urgenţă

Probele stabilite pentru concurs : proba scrisă și interviul;
Condiţiile de desfăşurare a concursului:
• Perioada de depunere a dosarelor de concurs:
04. 12. 2017- 27. 12. 2017
• Locul depunerii dosarelor: Primăria comunei Gîrbău
• Selecţia dosarelor de concurs: 28 – 07. 01. 2017
• Zile de contestaţii: 08- 09. 01. 2017
• Data / ora / locul de organizare:
- proba scrisă- 11. 01. 2018, ora 10: 00/ sediul Primăriei comunei Gîrbău
- interviul- 15. 01. 2018, ora 12: 00/ sediul Primăriei comunei Gîrbău

Condiţii de participare la concurs
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea 

nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modifi cările și completările ulterioare.
Condiţii specifi ce necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
Pentru funcţia de Consilier/ I/ asistent( ID 267196), din cadrul Compartimentului Agricol:
- vechimea minimă în specialitatea studiilor : 1 an;
-  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
Pentru funcţia de Inspector/ I/ asistent( ID 267195), din cadrul Compartimentului 

Financiar Contabil, Taxe și Impozite:
- vechimea minimă în specialitatea studiilor : 1 an;
-  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în știinţe economice,
Pentru funcţia de Consilier/ I/ debutant( ID 267198), din cadrul Compartimentului 

Financiar Contabil, Taxe și Impozite:
- vechimea minimă în specialitatea studiilor : -;
-  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în știinţe economice,
Pentru funcţia de Consilier/ I/ debutant ( ID 473981), din cadrul Compartimentului 

Urbanism:
- vechimea minimă în specialitatea studiilor : -
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Arhitectură și Urbanism
Pentru funcţia de Referent/ III/superior (ID 474097), din cadrul Compartimentului 

Situaţii de Urgenţă:
- vechimea minimă în specialitatea studiilor: 9 ani
- studii medii

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/ 2008, modifi cată și completată.

Condiţiile de participare la concurs și bibliografi a se afi șează la sediul Primăriei comunei 
Gîrbău.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Gîrbău și la nr. de telefon: 
0264 283 734.

Aproape o treime dintre 

armele folosite de către 

organizaţia teroristă Stat 

Islamic au fost fabricate 

în Uniunea Europeană, 

inclusiv în România, 

potrivit unui raport al 

organizaţiei Confl ict 

Armament Research 

(CAR), relatează site-ul 

publicaţiei The Telegraph.

În urma unei investigaţii 

amănunţite, experţii CAR au 

descoperit că militanţii Stat 

Islamic s-au bazat în zonele 

de război pe armament şi mu-

niţie produse în România, Un-

garia, Bulgaria şi Germania. 

Singurul producător mai ma-

re de arme folosit de către re-

ţeaua teroristă a fost China.

Cercetătorii organizaţiei in-

ternaţionale susţin că dezvă-

luirea afectează negativ efor-

turile UE privind destructura-

rea capacităţilor militare ale 

Stat Islamic şi subliniază cât 

de uşor pot ajunge armele în 

posesia unor persoane care 

vor să declanşeze confl icte 

„murdare”.

Raportul de 200 de pa-

gini al CAR oferă cel mai 

cuprinzător studiu privind 

armele deţinute de către Stat 

Islamic până în prezent, pre-

zentând o analiză a peste 

40.000 de articole recupera-

te de la forţele SI pe parcur-

sul a trei ani.

Experţii concluzionează că 

livrările internaţionale de ar-

me destinate fracţiunilor re-

bele din confl ictul sirian au 

sfârşit pe mâinile Stat Islamic, 

„crescând în mod semnifi ca-

tiv cantitatea şi calitatea ar-

melor din arsenalul lor”.

În faza incipientă a con-

fl ictului sirian, cea mai mare 

parte a armamentului orga-

nizaţiei teroriste a fost captu-

rată de la forţele irakiene şi 

siriene. Dar de la sfârşitul anu-

lui 2015, organizaţia Confl ict 

Armament Research a depis-

tat o altă sursă importantă – 

fabrici din Europa de Est.

Armele şi muniţia au fost 

fabricate în Europa, vândute 

în SUA şi Arabia Saudită, apoi 

transportate peste graniţa tur-

că în Siria.

Unul dintre cazurile prezen-

tate de către organizaţia inter-

naţională CAR este vânzarea 

de către România, în octombrie 

2014, a 9.252 de aruncătoare 

de grenade PG-9 către armata 

americană. Proiectilele au fost 

trimise apoi de SUA către Jaysh 

Suriyah al-Jadid, o miliţie siri-

ană instruită de către ameri-

cani pentru a lupta cu Stat Is-

lamic în estul ţării.

Mai multe aruncătoare de 

grenade PG-9 din acest lot au 

fost deturnate către Irak, un-

de mai mulţi specialişti ai Stat 

Islamic au separat focoasele 

furate de structura originală, 

apoi au adăugat noi caracte-

ristici pentru a le face mai po-

trivite pentru confruntările la 

distanţă redusă, cum ar fi  bă-

tălia pentru oraşul Mosul.

Raport: Arme folosite de organizaţia 
Stat Islamic, fabricate inclusiv în Româniape Regele Mihai. 

naziştii, pentru a fi 
comunişti”
şi regele Juan Carlos ai Spaniei, suveranii Suediei, 
la funeraliile Regelui Mihai.

Preşedintele american, 

Donald Trump, a afi rmat 

sâmbătă că vasta reformă 

fi scală care urmează să fi e 

adoptată săptămâna viitoare 

de Congres reprezintă „un 

cadou de Crăciun” pentru 

clasa mijlocie, relatează AFP.

„Va fi  unul din cele mai fru-

moase cadouri de Crăciun pen-

tru locuitorii acestei ţări ale că-

ror venituri se situează la mij-

locul scării”, a declarat Donald 

Trump înainte de plecarea la 

Camp David unde îşi va petre-

ce sfârşitul de săptămână.

După ce s-a exprimat că a-

ceastă reformă va fi  o veste ex-

celentă pentru piaţa locurilor 

de muncă, el a subliniat că e-

ra necesară astfel încât creşte-

rea economică a SUA să facă 

un pas mai departe.

„Economia se afl ă în prezent 

la 3% creştere. Nimeni nu cre-

dea că vom fi  la acest nivel. 

Cred că poate creşte la 4, 5, chiar 

6% după un timp”, a mai de-

clarat liderul de la Casa Albă.

Întrebat în legătură cu ma-

jorarea datoriei publice pe care 

o va antrena această reformă, 

preşedintele american s-a ară-

tat liniştit, insistând asupra ve-

niturilor suplimentare ce ar fi  

generate în cazul accelerării creş-

terii economice. Potrivit textu-

lui fi nal, care urmează să fi e vo-

tat de cele două Camere la în-

ceputul săptămânii viitoare, im-

pozitul federal pentru compa-

nii va scădea de la 35% la 21%, 

iar cota maximă de impozitare 

a veniturilor va fi  redusă de la 

39,6% la 37%, numărul de tran-

şe rămânând neschimbat.

Opoziţia democrată, minori-

tară în Congres, a denunţat con-

stant un proiect de lege favora-

bil mai repede companiilor şi 

celor mai bogaţi contribuabili.

Votarea acestei legi, foarte 

aşteptată în tabăra republicană, 

ar fi  prima mare reformă a ce-

lui de-al 45-lea preşedinte al Sta-

telor Unite, la aproape un an de 

la instalarea sa la Casa Albă.

Trump: Reforma fiscală, „un cadou 
de Crăciun” pentru clasa mijlocie
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane 
la tel. 0767-928644. (7.15)

CASE/CABANE

¤ Vând două case + anexe în Tu-
reni, în aceeași curte (se vinde și 
separat), supr. totală 6500 mp, 
curte, livadă, teren arabil, utili-
tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 
preţ negociabil. Inf. suplimenta-
re la tel. 0745-182440.

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 3300 
mp, front la DN E576. Preţ nego-
ciabil. Accept varianta schimbului 
cu ap. cu 2 camere în Mărăști + 
diferenţă la înţelegere. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0743-285183 sau 0754-025684.

TERENURI

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

jud. Sibiu, lângă 
pensiunea Dracula, 
suprafaţa 4700 mp, 

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

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

¤ Vând teren extravilan, cu utili-
tăţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.

¤ 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 su-
plimentare la tel. 0745-251703.

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), cen-
tura spre Apahida. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0264-416242, 
după ora 20, Fam. Molnar.

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, supr. 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-

tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 
22 ml la șoseaua asfaltată, cu-
rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na la tel. 0734-777772.

SPAŢII

¤ Vând două garaje subterane, 
în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 12 și 18, cu ușă auto-
mată, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (1.7)

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ P.F. dau în chirie două garaje 
subterane, în cart. Bună Ziua, 
str. Mircea Zaciu nr. 12 și 18, cu 
porţi automate, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-100529. (1.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ SALON TROPICAL își mărește 
echipa! Angajăm hairstylist cu 
experienţă. Pentru detalii vă ru-
găm să ne contactaţi la nr. de 
tel. 0747-486860.

¤ Licenţiată în drept 2016, cu ex-
perienţă de lucru în cabinet nota-
rial, caut loc de muncă în dome-
niul juridic ca și consilier juridic, 
jurist. Ofer și cer seriozitate. Tel. 
0758-324971.

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem şi oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile 
suplimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.

¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, 
deţin diplomă de califi care în aces-
te domenii. Ofer și rog seriozitate. 
Aștept oferte la tel. 0757-746700.

¤ 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.

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul gestiune, depozit. Ofer și cer 
seriozitate. Aștept telefoane la 
0755-210287.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

SERVICII

¤ Efectuez transport cu autoutili-
tar FORD TRANZIT descoperit, de 
3,5 to, descoperit, mobilă, mate-
riale de costrucţii, orice tip de 
marfă, de la 50 RON/cursă. Aș-
tept oferte pentru contracte sau 
închiriere pe termen lung la tel. 
0741-100529. (1.7)

¤ Îngrijesc o persoană contra lo-

cuinţa. Seriozitate! Aștept tele-
foane la 0740-240238.

¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 
internet si gazduire web hosting, 
la pretul de 399 lei. Contact: 
0754 611 868 sau email: 
horea@orange-webagency.com.

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

¤ Depanare TV la domiciliul 
clientului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

¤ Executăm la comandă, mobilier 
personalizat, din pal melaminat, 
cu montaj la domiciliu. Sunaţi la 
tel. 0740-807646.

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig. Ofer garanţie și 
asigur transport. Tel. 
0747-786.320; 0770-607.687.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând remorcă ”Padis 500”, 
funcţional, neînmatriculată, preţ 
1100 RON, negociabil sau schimb 
cu 1500 kg de cereale, mălai, 
grâu, orz, ovăz. Merită văzut. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (1.7)

¤ Vând autorizaţie taxi cu mașină 
Toyota Yaris Hibrid, preţ negocia-
bil. Informaţii și relaţii suplimen-
tare la tel. 0741-028813. (1.7)

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.

PIESE AUTO

¤ Vând bobină de inducţie, mo-
toraș ștergător parbriz, plăcuţă 
de frână, xhedar ţeavă parbriz de 
la autoturism ”Dacia”. Aștept te-
lefoane la 0264-542151. (1.7)

ELECTRO

¤ Vând combină frigorifi că ”Elec-
trolux”, cu 3 sertare, dim. 200 x 
60 x 60, în stare foarte bună de 
funcţionare și estetică 
excelentă,preţ 400 RON, negocia-
bil. Inf. suplimentare la tel. 
0741-100529. (1.7)

UZ CASNIC

¤ Vând set de oale inox ”Silver”, 
compuse de 16 piese, cu fund 
gros, capac cu termostat, ambalaj 
original și set de cuţite ceramice. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0744-479172. (1.7)

¤ Vând mașină de tricotat manua-
lă ”SIMAC DX 2000”, cu front de lu-
cru 100 ace, preţ 300 RON. Aștept 
telefoane la tel. 0743-515388, 
0264-440108. (1.7)

¤ Vând cazan pe lemne de 80 l, 
în stare bună, puţin folosit, preţ 
negociabil. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (1.7)

¤ La jumătate de preţ faţă de ma-
gazin! Vând vană din fi bră de sticlă, 
albă, 1,50 x 0,70 m, model cu bate-
ria pe perete, foarte puţin folosită, 
stare perfectă, ideală pentru băi de 
dimensiuni mai mici, preţ 400 RON, 
puţin negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând aragaz Zanussi, 4 ochiuri 
+ cuptor – pe gaz, preţ 400 
RON. Pentru relaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0751-014413.

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de func-
ţionare, preţ 1600 RON, negocia-
bil. Relaţii la tel. 0364-882575.

¤ Vând două sobe de teracotă, cu-
loare maro, una cu plită și ler, com-
plete, din cărămidă, demontate de 
un sobar. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0752-093646.

¤ Vând vană fi bră de sticlă, albă, 
150x70cm, model cu bateria pe 
perete, stare perfectă de funcţio-
nare, preţ: 450 RON. Informaţii 
la tel. 0751-014413.

¤ Vând centrală termică pe gaz, 
Junkers de 24k, cu tiraj forţat, stare 
perfectă de funcţionare, vechime 7 
ani, preţ 1000 RON. Informaţii su-
plimentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de func-
ţionare, preţ 1600 RON, negocia-
bil. Relaţii la tel. 0364-882575.

MOBILIER

¤ Vând dulap de baie, nou, preţ 
400 RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (1.7)

¤ Vând ușa de interior, culoare 
lemn natur, dimensiune 90 x 200 
cm, cu feronerie și chei, stare per-
fectă, foarte puţin folosită, rezul-

tată din reamenajări, preţ 300 
RON, puţin negociabil. Nu asigu-
răm transportul. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând ușa de interior, culoare 
lemn natur, dimensiune 90 x 
200 cm, cu feronerie și chei, sta-
re perfectă, foarte puţin folosită, 
rezultată din reamenajări, preţ 
300 RON, puţin negociabil. Nu 
asigurăm transportul. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-278287.

¤ Cumpăr dulap de perete cu 
cheie, dim. aprox. 1 x 1,5 m. Aș-
tept telefoane la 0760 185659.

¤ Vând ușă + toc ușă, MDF cu-
loare lemn natur, cu feronerie + 
chei, preţ 300 RON, negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

¤ Vând canapea extensibilă, di-
mensiune 140 x 200 cm, compu-
să din 2 saltele tip Relaxa, cu 
spaţiu de depozitare, culoare 
bleumarin, cu 2 perne, stare 
foarte bună. Nu asigurăm trans-
portul. Preţ 650 ron, puţin nego-
ciabil. Relaţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

CALCULATOARE/COPIATOARE

¤ Vând laptop în perfectă stare 
de funcţionare, preţ 400 RON, 
negociabil. Informaţii la tel. 
0745-569336. (1.7)

¤ Vând laptop THINKPAD, preţ 
450 RON, negociabil. Tel. 
0745-569336. (1.7)

¤ Donez copiator marca Xerox 
5018. Sunaţi la tel. 
0745-569336. (1.7)

MUZICĂ

¤ Vând discuri povești nemuri-
toare ”Electrecord”. Pentru infor-
maţii sunaţi la telefon 
0744-485224. (1.7)

CĂRŢI / REVISTE

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de la 
„Jurnalul Naţional”, după cum 
urmează: 250 buc Ediţie de co-
lecţie, 240 buc Jurnalul Casei 
Tale, 302 buc Bucătăria Mea, 
258 buc Sănătatea, 60 buc ZO-
OM și 50 buc diverse, credinţă, 
călătorii. Preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (15.20)

LICITAȚIE PUBLICĂ

Asociaţia Coloni 
Urbariali Floreşti-1892

Organizează

Licitaţie cu strigare pentru 
vânzarea de masă 

lemnoasă pe picior, 
specia plop, în U.P. nr. 2 
Făget Chinteni, U.A. 94A, 
conform APV 01694 SR 
Florești/13.12.2017, cu 
un volum brut de 1.164 
mc. Rărituri pe suprafaţa 

de 26,6 ha.
Data desfăşurării 

licitaţiei: 27.12.2017, 
ora 18,00, în localitatea 
Florești, str. Avram Iancu 

nr. 333.
Plata masei lemnoase 

adjudecate se efectuează 
integral într-o singură 

tranșă, înainte de 
începerea exploatării.

Informaţii la tel. 
0788-265174. (1.1)

ANIMALE

¤ Vând porci (soldani) între 
50-60 kg, pe ales din 10 bucăţi, 
preţ 12 RON/kg. Informaţii supli-
mentare la tel. 0751-095924 
sau 0751-100529. (1.7)

DIVERSE

¤ Vând kelimuri (feţe de masă, 
draperii, păretare, cuverturi), 
diferite dimensiuni, cusute ma-
nual și ștergare ornamentale 
cusute manual și cu dantelă. 
Pentru informaţii suplimentare 
la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (1.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 ro-
le, aparatul este nou, marcă 
străină, preţ negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0741-100529. (1.7)

¤ Vând două dispozitive rotative 
pentru udat grădina. Sunaţi la 
telefonul la 0264-542151. (1.7)

¤ Vând haină de blană nr. 46-48 

pentru femei, stare foarte bună, 
culoare alb cu bej, foarte puţin 
purtată, preţ 120 RON. Informa-
ţii la telefon 0744-653097. (1.7)

¤ Vând blană de damă și palton 
bărbătesc de piele, nou. Sunaţi 
la telefon 0264-541633. (1.7)

¤ Vând cizme de piele bărbă-
tești, înalte, mărimea 45, preţ 
negociabil. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0741-028813. (1.7)

¤ Vând covor cu model tip me-
dalion (combinaţie de culori, 
bordo cu bej), dimensiune 2,05 
x 2,90 m, utilizat, preţ 250 RON. 

INFORMARE
Aceasta informare este efectuata de: Comuna Sacuieu, loc. 

Sacuieu, nr 130, jud. Cluj, tel: 0264-257672, ce intentioneaza 
sa solicite de la ABA CRISURI ORADEA aviz de gospodarire a 
apelor pentru desfasurarea activitatii de „MODERNIZARE 
DRUMURI FORESTIERE IN COMUNA SACUIEU, JUDETUL CLUJ“ 
localizat in Comuna Sacuieu, jud. Cluj.

Aceasta investitie este noua.
Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevedrile 

Legii Apelor nr. 107/1996, cu modifi carile si completarile 
ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii 
si recomandari se pot adresa solicitantului.

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persoane energice, deschise,amabile care sa 
asigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate 
intr-o atmosfera placuta, relaxanta.

Cerinte:
– femei si barbati cu varsta cuprinsa intre 20-50 ani;
–  persoane serioase, punctuale, amabile si cu o atitudine 

respectuoasa;
–  nu este obligatoriu sa ai experienta, te vom invata noi 

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie 
clientilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si 

realizarile dumneavoastra.

Nr.de contact:
–  0748.610.421
– 0264.483.783
Adresa de e-mail: offi ce@one-way.ro
Adresa: Str. Fabricii, nr. 118,Cluj-Napoca

Keep your image clean!

In atentia pensionarilor din Floresti si Apahida!
Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA anunta 

pensionarii, cu domiciliul stabil in comunele Floresti si Apahida, 
ca in perioada 18.12.2017 – 19.01.2018 se vor elibera 
abonamentele gratuite pentru anul 2018, valabile pe toate liniile 
din municipiului Cluj-Napoca, comuna Floresti si comuna Apahida.

Pensionarii din comuna Floresti, se pot prezenta la punctele 
de eliberare din statiile Primaria (str. A. Iancu) si Teilor (str. 
Eroilor) cu urmatoarele documente:

- Cartea de identitate;
- Fotografi e recenta color;
- Ultimul abonament – se va preda;
- Adeverinta eliberata de reprezentantul primariei – 

persoanele care nu au benefi ciat de abonament gratuit in 
anul 2017.

Pensionarii din comuna Apahida, se pot prezenta la 
punctele de eliberare din Apahida, statia Blocuri si Arte 
Plastice din Cluj-Napoca cu urmatoarele documente:

- Cartea de identitate;
- Copia ultimului cupon de pensie;
- Fotografi e recenta color;
- Ultimul abonamentul – se va preda.

                                                                                                        

Cu durere în sufl et îmi iau rămas bun 
de la iubitul meu tată

GIURGIU PETRU, 
și îl rog pe bunul Dumnezeu 

să aibă grijă de sufl etul lui bun.

Dragul meu tată, vei rămâne icoana vie în sufl etul 
meu, în gândurile mele, atât cât voi fi .

Îngerii buni să-ţi lumineze calea.

Cu lacrimi de durere 
PETRINA şi soţul ALEXANDRU.

DECES

Informaţii suplimentare la tel. 
0751-014413.

¤ Vând ţiglă din decopertare, 
model vechi, de Câmpia Turzii, 
preţ 0,40 lei/buc, negociabil. In-
formaţii la tel. 0758-137422.

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr și conser-
vanţi (recipient de 2 l). Preţ 8,5 
RON/l. Sunaţi la tel. 0758-356073.

¤ Vând 1500 kg de grâu din re-
colta 2016, în sat Boju. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0753-771323.
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Tribuna partidelor 

parlamentare

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbeste corect!

15:00 Maghiara de pe unu

16:00 Telejurnal

16:05 Maghiara de pe unu

16:55 Starea zilei

17:00 Telejurnal

17:30 Intrebari si raspunderi

18:30 Pulsul zilei

19:55 Starea zilei

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:00 Romania 9

22:30 Starea natiei

23:30 Ora de stiri

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Mama

16:00 Observator

17:00 Acces Direct

19:00 Observator

20:00 Poftiti pe la noi!

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Stirile Pro TV

14:00 Lectii de viata

15:00 La Maruta

17:00 Stirile Pro TV

18:00 Ce spun romanii

19:00 Stirile Pro TV

20:30 Hard Target 2

22:30 Ucenicul vrajitor

PRIMA TV

13:00 Sanatate cu Stil

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gateste 
mai bine

16:00 Focus Magazin

16:30 Focus

17:00 Pasiune Toscana

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gateste 
mai bine

20:30 Razbunarea rosie

22:30 Focus din inima Romaniei

23:00 Evadare in zori

KANAL D

12:00 Stirile Kanal D

13:00 Te vreau langa mine

15:00 Teo Show

17:00 Vacanta Mare: Leana 
s-a intors!

17:30 Vrei sa fi i milionar

18:45 Stirea zilei

19:00 Stirile Kanal D

20:00 Steaua sufl etului

22:00 WOWbiz

23:30 Kosem

LOOK TV

12:00 FOTBAL LOOK

13:00 Tonik Show

14:00 Casa Poporului

15:30 TOP GOLURI. TOP RATARI

16:00 Carti Plus

16:30 Look De Campion

17:30 Povestile Romaniei

18:30 Casa Poporului

20:00 Big Boletus

21:00 Celebrity

22:00 Saptamana agricola

23:30 Carti Plus

Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,
Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114

0720 543 737; 0726 777 319

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

0729–15.86.00

www.batrom.ro

• secretară
Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,
email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” 
cu sediul în: CLUJ-NAPOCA, str. B.P.Hașdeu, nr.6, jud.Cluj, 
organizează concurs pentru ocuparea următorului post 
contractual, conform H.G. nr. 497/2010:

Denumirea postului: – 1 post de – Îngrijitoare
- pe perioadă nedeterminată,
- nivelul studiilor: generale,

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
Concursul va consta din: Proba practică și interviu în data 

de 15.01.2018, ora 10.00, la sediul spitalului;

Data limită până la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 04.01.2018, la sediul 
spitalului, Biroul RUNOS.

Actele necesare înscrierii la concurs și bibliografi a sunt 
afi șate pe pagina de internet a spitalului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0264-597453 
interior 138.

ANUNŢ DE MEDIU

SCHIAU-TOFAN COSMIN-DAN anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „Elaborare PUZ şi construire 4 
imobile de locuinţe D+P+4E, împrejmuire şi branşamente 
utilităţi“, în Comuna FLOREȘTI, str. Teilor, fn, judeţul Cluj, 
identifi cat cu cf nr 53946.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, în zilele de: luni între orele 09.00-16.30 
și marţi-joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 
9.00-12.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi 
între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L Filiala Maramureş, 
cu sediu social în Baia Mare, str. Dr. Victor Babeș, 19/26, 
jud. Maramureș și adresă de corespondenţă în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr.18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 
judiciar al societăţii Jump Solutions S.R.L. (în faliment, in 
bankruptcy, en faillite) cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 
Muncii, nr. 18, judeţ Cluj, conform Încheierii civile nr. 1287 
pronunţată în ședinţa Camerei de consiliu din data de 
31.05.2016, în dosarul nr. 472/1285/2016, afl at pe rolul 
Tribunalului Specializat Cluj, organizează licitaţii publice 
pentru valorifi carea în bloc a:

 Bunuri mobile constând în instalaţii tehnice, stocuri 
de marfă:

*Preţurile nu includ TVA
Licitaţia va avea loc în data de 09.01.2018, ora 14:00, 

la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului 
de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 16.01.2018, ora 14:00, respectiv 
în data de 23.01.2018, ora 14:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0727 379 154 și pe e-mail: 
offi ce@solvendi.ro.

SOLVENDI S.P.R.L. Filiala Maramureş
Asociat coordonator

Av. Sebastian Chindea-Arsinte

Nr. 
Crt

Descriere Bunuri Prețuri de 
strigare* (lei)

1 Magazia: 2132 - Instalații tehnice – Server 3.008,50

2 Magazia: 357 - Mărfuri afl ate la terți – 
Accesorii telefonie mobilă

6.378,35

3 Magazia: 301 - Materii prime - Accesorii 
telefonie mobilă

96.012,40

TOTAL 105.399,25
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U-BT câştigă meciul 
cu CSM U Craiova

U-Banca Transilvania a câștigat 
meciul din deplasare din etapa a 
9-a a Ligii Naţionale, la Craiova, 
în faţa celor de la SCM U, scor fi -
nal 105-94. Rezultatele pe sferturi 
au fost: 31-28, 19-27, 18-27, 
26-23. A fost un joc dominat în 
cea mai mare parte a sa de echi-
pa clujeană, însă cu o cădere con-
sistentă în debutul ultimului sfert, 
craiovenii reușind un run de 18-4. 
Tehnicianul echipei U-BT a decla-
rat după meci: „O victorie merita-
tă, cred eu că apărarea din sfertul 
al treilea a făcut diferenţa. 
Craiova e o echipă care marchea-
ză extraordinar de bine, au multe 
puncte meci de meci, din păcate 
nu am reușit să îi ţinem sub me-
dia lor, au jucători foarte talentaţi 
și ne-am dorit mult să îi ţinem 
sub această medie, însă nu am 
reușit. Am reușit, însă, să înscriem 
mai mult decât ei și am câștigat”. 
U-BT revine pe primul loc în clasa-
ment, cu 16 puncte.  (Raluca Sas)

Pe scurt

20 DE ANI DE JURNALISM DE CALITATE!
Monitorul de Cluj, cel mai cunoscut ziar local

MULŢUMIM TUTUROR CLUJENILOR CARE NE CITESC
Studiu IRES, 8-10 noiembrie 2017, eșantion 1.097 subiecţi de peste 18 ani din Cluj-Napoca și împrejurimi.

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Echipa CFR Cluj 

a suferit o înfrângere 

în ultimul meci 

din acest an. Craiova 

s-a impus cu 2-1.

Golurile partidei au fost 

marcate de Băluţă, în pre-

lungirile primei reprize, și 

de Mitriță. CFR-ul a replicat 

prin Urko Vera, însă asta nu 

a fost de ajuns pentru a ple-

ca cu o victorie la Cluj.

Cu zece minute înainte 

de final, jucătorul Băluţă a 

luat al doilea galben.

„Jucătorii Craiovei au fost 

mai buni în primele 15 mi-

nute, noi am jucat mai bine 

70 de minute, dar nu a fost 

de ajuns. Nu a fost corner la 

primul gol, a fost penalty 

clar la Gustavo, când a pre-

luat mingea cu mâna în ca-

reu. Nu e o înfrângere apă-

sătoare, am jucat cu o echi-

pă foarte bună, cu un public 

extraordinar şi un stadion 

superb. Suntem mult mai bi-

ne decât ne aşteptam, e clar 

că nu meritam să pierdem 

acest meci, dar am primit 

acest gol în ultima secundă 

din prima repriză. O greşea-

lă incredibilă! Dacă intram 

cu 0-0 era greu pentru Cra-

iova, pentru că era nevoită 

să atace. Craiova e o echipă 

tehnică, foarte bună, care a 

ştiut ce vrea şi, cu câteva de-

cizii în favoarea ei, a obţi-

nut ce a vrut”, a spus Dan 

Petrescu, la fi nalul partidei.

Cu 49 de puncte strânse 

în prima parte a campiona-

tului, SuperDan susţine, în 

continuare, că obiectivul său 

nu este câştigarea titlului, 

ci calificarea în cupele eu-

ropene: „Obiectivul meu nu 

e să iau campionatul. E im-

portant să ajungem în cu-

pele europene, ăsta e obiec-

tivul. Toate echipele se vor 

întări, ne vom întări şi noi 

şi toate meciurile din play-off 

vor fi ca acesta. Marele avan-

taj al Craiovei e că joacă me-

reu în 12, acesta e cel mai 

mare avantaj”.

Mangia, tehnicianul echi-

pei CS U Craiova, a fost ex-

trem de mulţumit de presta-

ţia jucătorilor. „Suntem bucu-

roşi, am întâlnit o echipă pu-

ternică, am făcut o repriză bu-

nă, apoi am luat un gol din-

tr-o fază fi xă. CFR stă bine fi -

zic. Noi am suferit în ultime-

le minute. Am avut meciul în 

control, puteam face 3-0 prin 

Băluţă, şi asta putea schimba 

totul. Trebuia să fi m concen-

traţi, să nu fi m distraşi. Vreau 

să îmi felicit jucătorii. În mo-

mentul în care jucam la Seve-

rin, aşteptam să revenim la 

Craiova cu mulţi fani”.

CFR Cluj rămâne pe pri-

mul loc în clasament cu 49 

de puncte, iar CS U Craiova 

pe locul 3, cu 43 de puncte.

Craiova a câştigat derby-ul cu CFR Cluj

CFR Cluj este pe primul loc în clasament, cu 49 de puncte

DAN PETRESCU | 
antrenor CFR Cluj

 „Jucătorii Craiovei 
au fost mai buni în 
primele 15 minute, 
noi am jucat mai 
bine 70 de minute, 
dar nu a fost de 
ajuns. Nu a fost 
corner la primul gol, 
a fost penalty clar 
la Gustavo, când 
a preluat mingea 
cu mâna în careu. 
Nu e o înfrângere 
apăsătoare, 
am jucat cu o echipă 
foarte bună, cu un 
public extraordinar 
şi un stadion 
superb.“
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