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Liviu Alexa se vede 
preşedintele PSD
Liviu Alexa, numit recent preşedinte interi-
mar al PSD Cluj, şi-a anunţat candidatura 
pentru şefi a naţională a partidului. Pagina 3

ADMINISTRAŢIE

Este Pata Rât istorie?
Anul trecut, preşedintele Consiliului Jude-
ţean Cluj, Alin Tişe, a declarat cu surle şi 
trâmbiţe că „Pata Rât este istorie”. Pagina 5
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Buna Ziua, 
în mai sau iulie?
Când vor fi  gata lucrările la strada Bună 
Ziua?  Pagina 2

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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Dana Rozalia Varga, fost con-
silier de stat pentru problemele 
minorităţilor în cabinetul ex-pre-
mierului Viorica Dăncilă, a fost 
surprinsă într-o fotografi e într-o 
ipostază inedită: apare în spatele 
unei tarabe cu petarde şi artifi cii.

Dana Varga a confi rmat pen-
tru cancan.ro că, de sărbători, 
şi-a ajutat fi ul să vândă, legal, 
articole pirotehnice. „Eu doar am 
trecut pe acolo. Nu-i o faptă ru-
şinoasă să îţi ajuţi fi ul. Cu sigu-
ranţă cei din Partida Romilor din 

Cluj au făcut fotografi a. Ei se 
ocupă de aşa ceva. E un confl ict 
mai vechi”, a precizat Dana Var-
ga pentru publicaţia citată.

Dana Rozalia Varga a fost 
protagonista unui scandal, în 
august anul trecut, când a pos-
tat pe pagina de Facebook o fo-
tografi e în care preşedintele Kla-
us Iohannis era comparat cu dic-
tatorul nazist Adolf Hitler.

La vremea aceea, Dana Var-
ga făcea parte din ALDE, partid 
din care a demisionat.

Pe reţelele de socializare cir-
culă un video în care se poate 
observa cum o fi rmă execută lu-
crări de asfaltare în mijlocul ier-
nii. Un clujean a înregistrat în-
treg moment şi l-a postat pe re-
ţelele de socializare cu un me-
saj dur către municipalitate.

„Aşa îşi bate joc Primăria 
Cluj-Napoca de banii publici în 
17 ianuarie. Se toarnă asfalt fi er-
binte peste stratul de zăpadă în 
Piaţa 1 Mai din Cluj-Napoca. Ma-
şini fără inscripţionare, unul a-
re numere de MM. O armată de 
muncitori a rezolvat repede pro-
blema. Am sunat la primărie să 
fac o sesizare unde m-au pasat 
la 3 persoane, iar la fi nal mi s-a 
spus, pe un ton plictisit, cu aer 
de weekend, că o să verifi ce. Tur-
narea asfaltului a durat cam 45 
de minute, fără nicio jenă, pe ză-
padă”, este mesajul publicat de 
clujean pe Facebook.

Emil Boc nu a stat prea mult 
pe gânduri şi a replicat după in-
cidentul din Piaţa 1 Mai şi a 
anunţat că se vor face verifi cări, 
iar responsabilii vor plăti dacă 
este cazul.

„Să vadă cine a dat autoriza-
ţie să se asfalteze pe zăpadă, să 
verifi ce cum se va deconta acea 
lucrare”, a spus edilul.
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• Economist
Cerințe:
- studii superioare de specialitate
- experiență în domeniu constituie avantaj
- bune cunoștințe de operare PC
Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 
loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279

email: pencofcristina@gmail.com
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La Cluj se asfaltează în miezul iernii

Din Guvern, la taraba cu petarde

Alocaţiile, dublate dacă există resurse. 
Pensiile, majorate cu 40% „dacă se poate”!

„Angajăm candidat de primar!”
O „formidabilă harababură” pe scena politică turdeană. Cine-l vrea pe Matei?
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Susținerea politică a primarului 
Turzii, Cristian Matei, e un „delir în 
doi, în trei, în câți vrei”.

Operă co(s)mică în 4 acte, cu bufoni, 
blatiști, traseiști și oportuniști.

Uvertura. Mizanscenă. În mai puţin de 6 
luni, Cristian Matei, primarul celui de-al doi-
lea oraş ca mărime din judeţul Cluj, va trebui 
să se prezinte la alegerile locale; dacă va mai 
decide să candideze pentru un nou mandat. 
Din partea cărui partid?

Actul 1. Scena plecării. Noiembrie 2019, 
Cristian Matei este exclus din PSD. Pupila pri-
marului, Cristina Burciu, deputat PSD, tocmai 
votase învestitura cabinetului Orban (PNL).

Actul 2. Scena pețitului. Matei, dar și alți 
foști membri ai conducerii PSD Turda, și-ar 
fi  depus adeziunile la PNL. Direct la PNL Cluj, 
pentru că Biroul Politic Local al PNL a fost 
(auto)dizolvat prin demisia conducerii. Trei 
consilieri locali PNL, printre care ex-
președintele PNL Turda, Nicolae Giurgiu, au 
demisionat după ce s-a afl at că primarul fost 
PSD va trece la PNL.

Actul 3. Divorț în stil italian. „Rămâne cum 
am stabilit. Cristi nu-i aici”, scriu liberalii tur-
deni pe (fostul) sediu al partidului. În trecut, 
Cristian Matei a criticat opoziția liberală de la 
Turda, numindu-i pe consilierii PNL „habarniști 
și răuvoitori”. De partea cealaltă, liberalii au 
contestat modul în care Matei conduce orașul, 
au acuzat lipsa de transparență și angajările 
pe criterii politice.

Actul 4. Scena seducției sau „Adio, dar 
mă-ntorc la tine”. Șeful liberalilor clujeni, 
Daniel Buda, îl curtează asiduu pe Matei: 
„Are simpatii liberale, a fost membru PNL 
de-a lungul istoriei. La momentul potrivit va 
face pasul. Dacă face acum cerere de adezi-
une îşi pierde mandatul de primar”.

Deznodământ. Se va consuma în iunie 2020, 
când Matei va candida din partea PNL.
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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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O femeie a decedat la 
microrevelionul primăriilor
O angajată a Primăriei Luna a decedat vi-
neri seară în timp ce participa la microreve-
lionul primăriilor din judeţul Cluj care a 
avut loc la un local din Cluj-Napoca. Din pri-
mele informaţii, femeia a făcut stop-cardio 
respirator iar membrii unui echipaj SMURD 
Cluj au făcut peste o jumătate de oră ma-
nevre de resuscitare, pentru ca, la fi nal, să 
se declare decesul. „Au fost aplicate mane-
vre de resuscitare aproximativ 50 de minu-
te și nu a răspuns la manevre. Solicitarea a 
fost în jurul orei 20:15 minute”, au trans-
mis reprezentanţii ISU Cluj.

Flăcările au mistuit 
agoniseala de o viaţă 
a unei familii

Un incendiu a făcut prăpăd o locuinţă, în 
noaptea de sâmbătă spre duminică, în sa-
tul clujean Valea Groșilor, comuna Vad. 
Potrivit ISU Cluj, fl ăcările au cuprins o casă 
din curtea unei gospodării, la faţa locului 
ajungând două autospeciale, cu un ofi ţer 
și opt subofi ţeri ISU Cluj. Din nefericire 
pentru familia afectată, acoperișul casei și 
alte două camere s-au făcut scrum. În 

schimb, o cameră a imobilului a rămas in-
tactă și, potrivit pompierilor clujeni, nu 
s-au înregistrat victime.

Accident cu patru victime 
pe Frunzişului

Un accident rutier a avut loc, sâmbătă du-
pă-masă, în jurul orei 16:15, pe strada 
Frunzișului, din municipiul Cluj-Napoca. 
Potrivit IPJ Cluj, un bărbat de 24 de ani, din 
Bistriţa, în timp ce conducea un autoturism 
pe strada Frunzișului, pe sensul de coborâ-
re, pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile 
de drum într-o curbă la dreapta, a pătruns 
pe sensul opus de circulaţie. Odată ajuns 
pe contrasens, tânărul a intrat în coliziune 
frontală cu un autoturism condus de un 
bărbat de 44 de ani, din Ocna Mureș. În ur-
ma impactului, patru persoane au fost răni-
te – cei doi șoferi, respectiv alte două pasa-
gere din mașina condusă regulamentar. Din 
fericire, potrivit ISU Cluj, nu au fost victime 
încarcerate. Cu toate acestea, cei patru au 
fost transportaţi la spital în stare de conști-
enţă de către două echipaje SAJ, respectiv 
două echipaje SMURD. În urma testării șo-
ferilor cu aparatul etilotest, rezultatul a fost 
negativ, confi rmă poliţiștii clujeni.

Erou în timpul liber! 
Un jandarm a salvat o tânără 
agresată în plin stradă
Deși se afl a în timpul său liber, un jan-
darm din cadrul Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean „Alexandru Vaida 
Voeovod” Cluj nu a ezitat nicio clipă să dea 
o mână de ajutor unei femei. Sâmbătă, în 
jurul orei 19:00, sergentul major Darius 
Biriș se afl a în zona Pieţei Bobâlna, din 
municipiul Dej, atunci când a observat pe 
trotuar un bărbat care avea o discuţie 
aprinsă cu o tânără. Jandarmul clujean a 
observat apoi cum individul a trecut la 
agresiune fi zică, strângând-o pe tânără de 
gât. În acel moment, Darius Biriș a coborât 
din mașina în care se afl a cu prietenul său 
pentru a aplana situaţia confl ictuală, mo-
ment în care agresorul a lovit-o cu pumnul 
în faţă pe tânăra care a căzut inconștientă 
pe trotuar. Deși jandarmul și-a dezvăluit 
identitatea, agresorul a încercat să îl lo-
vească, încercând fără succes să fugă, fi ind 
prins și imobilizat. Sergent major Darius 
Biriș a sunat la 112, cerând sprijinul unui 
echipaj de poliţie. La sosirea poliţiștilor, 
jandarmul clujean l-a predat pe bărbatul 
agresiv, care s-a dovedit a fi  cunoscut de 
către oamenii legi cu antecedente penale.

Pe scurt

Primarul şi viceprimarul 

Clujului se încurcă în 

declaraţii, dacă avem în 

vedere termenele avansate 

de aceştia pentru fi naliza-

rea modernizării străzii 

Bună Ziua. Invitat la o 

emisiune radio, viceprima-

rul Dan Tarcea a declarat 

că lucrările de lărgire a 

străzii Buna Ziua ar trebui 

să fi e gata în luna iulie, 

după ce în decembrie pri-

marul Emil Boc spunea că 

ar fi  vorba de luna mai.

Dan Ştefan Tarcea a spus 

că lucrările au un avans, iar 

probabil strada Bună Ziua va 

fi  în totalitate dată în folosin-

ţă în luna iulie a acestui an.

„Am făcut toate demersu-

rile pe care le-am putut face 

şi tot ce ne-a stat în putinţă 

ca să putem rezolva această 

stradă, o stradă care a fost 

blocată mulţi ani. Am reuşit 

să deblocăm şi să descâlcim 

toate hăţişurile birocratice pe 

care le-am avut şi uitaţi că 

suntem în faza de construc-

ţie şi de lărgire a străzii Buna 

Ziua. Estimarea noastră este 

că până la data de 1 iulie 2020 

această stradă va fi  gata. Avem 

un mic avans la stradă, dar 

uitaţi că acum sunt condiţii 

improprii pentru a putea con-

tinua lucrările pentru că sunt 

temperaturi de -10, -7 grade, 

dar estimarea noastră e că 

vom fi naliza la timp strada”, 

a declarat Tarcea.

Acelaşi anunţ în legătură 

cu ritmul alert al lucrărilor l-a 

făcut şi primarul Emil Boc. 

Edilul însă a specifi cat că vor 

fi  gata înainte de luna mai.

„La strada Bună Ziua lu-

crările sunt foarte avansate. 

Faţă de termenul pe care îl 

aveam, adică luna mai 2020, 

lucrările vor fi  gata mult mai 

repede. Constructorii au lu-

crat susţinut, şi asta s-a văzut 

şi atunci când a fost restric-

ţia de circulaţie şi au termi-

nat mult mai repede. Iar lu-

crările continuă atâta timp cât 

le va permite vremea”, a de-

clarat primarul Emil Boc în 

decembrie 2019.

Reamintim că studiile de 

circulaţie întocmite pentru zo-

na Bună Ziua au relevat fap-

tul că pe confi guraţia stradală 

existentă de două benzi caro-

sabile se atinge capacitatea 

maximă de circulaţie. În plus, 

reţeaua stradală existentă, adi-

acentă străzii Bună Ziua, este 

formată din străzi înfundate la 

care accesul se face doar din 

Bună Ziua.

“Situaţia străzii era una ne-

satisfăcătoare din punct de ve-

dere al condiţiilor de trafi c şi 

a posibilităţilor de asigurare a 

unei siguranţe în circulaţie. 

Necesitatea şi oportunitatea 

investiţiei au fost argumenta-

te de aglomeraţia şi ambute-

jale care se produc pe această 

stradă, raportată la condiţiile 

generale de circulaţie actua-

le”, transmite municipalitatea.

Noul proiect de pe strada 

Bună Ziua va avea trei benzi 

de circulaţie: o bandă de co-

borâre, dinspre Calea Turzii 

spre intersecţia cu străzile 

Măceşului – Trifoiului şi do-

uă la urcare; două trotuare, 

treceri de pietoni suprailumi-

nate, două piste de biciclete, 

112 arbori, staţii de încărca-

re pentru maşini electrice şi 

staţii pentru taxiuri.

Valoarea totală a investiţi-

ei se ridică la 19,7 mil. lei. Du-

rata de realizare a proiectului 

a fost de 12 luni, iar lucrările 

au început în luna iulie. Con-

form spuselor lui Emil Boc, 

proiectul va fi  fi nalizat cu apro-

ximativ trei luni mai repede.

Mai mult, pentru descon-

gestionarea trafi cului în zonă, 

Primăria Cluj-Napoca mai a-

re în vedere şi amenajarea a 

2 sensuri giratorii: la intersec-

ţia străzilor Bună Ziua-Măce-

şului-Trifoiului şi la intersec-

ţia străzilor Calea Turzii-Mi-

hai Românul.

În 2017, municipalitatea 

dădea o lovitură dezvoltato-

rilor imobiliari din zonă sis-

tând eliberarea autorizaţiilor 

de construire din cauza încăr-

cării foarte mari a trafi cului.

Bună Ziua, în mai sau în iulie?
Când vor fi gata lucrările la strada Bună Ziua? 

Lucrările pe strada Bună Ziua vor fi  gata în vara acestui an
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Liviu Alexa, numit recent 

preşedinte interimar al 

Partidului Social Democrat 

(PSD) Cluj, apoi schimbat 

din funcţie cu deputatul 

Gheorghe Şimon, şi-a anun-

ţat candidatura pentru şefi a 

naţională a partidului.

„Pe mine mă îngrijorează 

putoarea dictaturii ce se insi-

nuează tot mai discret în PSD. 

Aşa că am decis azi (n.red. 

duminică) să deschid eu pri-

mul geamul în partid, ca să 

intre răcoarea energică a de-

mocraţiei în PSD: îmi anunţ 

candidatura pentru preşedin-

ţia PSD la nivel naţional la 

Congresul din 1 martie”, se 

arată în mesajul fostului lider 

interimar PSD Cluj, postat pe 

Facebook sub denumirea „Ma-

nifestul de la Cluj”.

„Clujul a fost mereu un 

punct de reper al României, 

mai ales în politică. Conside-

rat în mod greşit fi ef al Drep-

tei, Clujul este însă un judeţ 

al Opoziţiei, dar a fost mereu 

antitrend în România dintr-o 

datorie morală pe care o are 

faţă de ea, în calitate de inimă 

a Transilvaniei: datoria de a 

aduce aminte ţării că trebuie 

să existe şi alte puncte de ve-

dere, că trebuie să accepte şi 

alte perspective ale realităţii 

de zi cu zi”, mai spune Alexa.

„Pentru că liderii de la Bu-

cureşti ai PSD au ignorat timp 

de 30 de ani Clujul, l-au căl-

cat în picioare cu impuneri 

stupide, nu s-au străduit să îl 

înţeleagă, Clujul a devenit un 

bastion antipesedist. Şi pe bu-

nă dreptate. Căci clujenii nu 

au avut ce să vadă până acum 

4 luni la PSD. În ultimii 14 

ani, PSD Cluj a fost coliba în 

care s-au aciuat lideri analfa-

beţi, leneşi, superfi ciali, care 

şi-au folosit funcţiile pentru 

a-şi umple buzunarele. PSD 

Cluj nu a fost o casă primi-

toare pentru Stânga, pentru 

pesediştii clujeni, pentru «tal-

pă»”, acuză Liviu Alexa.

Alexa susţine că e dreptul 

său „de simplu membru al 

PSD să candideze”

„E dreptul oricărui pese-

dist care are de spus ceva 

pentru binele partidului să o 

facă. Nu e nici penibilă deci-

zia mea. Motivaţia candida-

turii mele este una nobilă, nu 

pleşoianista, candidatura mea 

este un semnal mare de alar-

mă, vreau să sune tare în ure-

chile tuturor liderilor PSD ca-

re au făcut din acest partid 

un partid mare: ridicaţi-vă şi 

vorbiţi, nu lăsaţi partidul pe 

mâna securiştilor, a liderilor 

malefi ci, nu lăsaţi PSD să 

moară. Dacă aş fi  un politi-

cian bătrân, dornic să mă bag 

în seamă, candidatura mea 

ar fi  una demnă de tot râsul. 

Însă adevăratul meu scop e 

să declanşez «primăvara ara-

bă» în PSD, să o fac de la 

Cluj-Napoca, oraşul cel mai 

important al României, du-

pă Bucureşti, să o fac din 

Inima Ardealului, regiunea 

istorică ce a fost mereu în 

ultimii 30 de ani adevăratul 

infl uencer al vieţii politice a 

ţării. În ultimele 4 luni, pre-

sa de dreapta mi-a creat ima-

ginea unui exotic, a unui ne-

bun, a unui interlop. Iar con-

ducerea PSD nu m-a apărat, 

cum nu i-a apărat în trecut 

nici pe Adrian Năstase sau 

pe alţi lideri importanţi ce 

au construit partidul. Nu 

m-am supărat, îmi ştiu for-

ţa. Voi pregăti şi un proiect 

politic pentru candidatura 

mea la preşedinţia PSD”, a 

mai spus Liviu Alexa.

Liviu Alexa se vede preşedintele 
PSD. „Îmi anunţ candidatura”

Exclus din Partidul Social 

Democrat (PSD), primarul 

municipiului Turda, 

Cristian Matei, cochetea-

ză cu intrarea în Partidul 

Naţional Liberal (PNL). 

Deşi anul trecut se vorbea 

despre faptul că acesta şi-a în-

registrat adeziunea la PNL, 

acest lucru nu a fost confi rmat 

până în prezent, mai ales da-

că ţinem cont de faptul că da-

că face acum cerere de adezi-

une îşi pierde mandatul de pri-

mar. Turda este al doilea oraş 

ca mărime din judeţul Cluj.

PSD nu-l vrea, în PNL 
nu-şi găseşte locul 
(deocamdată)

În noiembrie 2019, după 

deputatul PSD de Cluj Cristi-

na Burciu, a fost rândul pri-

marului din Turda, Cristian 

Matei, să fi e exclus din Parti-

dul Social Democrat (PSD).

„Biroul Politic Municipal 

al organizaţiei PSD Turda a 

decis în această seară (n.red. 

vineri, 22 noiembrie 2019), cu 

unanimitate de voturi, exclu-

derea din partid a domnului 

Matei Octavian Cristian pen-

tru repetate abateri şi încăl-

cări ale statutului PSD”, se 

arată într-un scurt comunicat 

publicat de conducerea PSD 

Cluj pe pagina de Facebook a 

organizaţiei judeţene.

Deputatul PSD de Cluj Ho-

ria Nasra şi-a manifestat pu-

blic nemulţumirea faţă de de-

cizia noii conduceri, decla-

rând că „intruşii cocoţaţi” în 

fruntea PSD Cluj „au încropit 

nestatutar” un birou munici-

pal în Turda pentru a-l exclu-

de pe primarul Cristian Ma-

tei. „Vor să distrugă organi-

zaţia pentru că sunt într-un 

blat evident cu cei din PNL!”, 

acuză Nasra.

În mai puţin de 6 luni, Cris-

tian Matei va trebui să se pre-

zinte la alegerile locale (la sfâr-

şitul lunii mai sau începutul lu-

nii iunie), asta dacă va mai de-

cide să candideze pentru un 

nou mandat de primar. Condu-

cerea PNL Cluj a lăsat să se în-

ţeleagă că Matei va face pasul 

spre nou partid, dar nu acum.

„Are simpatii faţă de Par-

tidul Naţional Liberal, a fost 

membru PNL de-a lungul is-

toriei. La momentul potrivit 

va face pasul către acest par-

tid. Dacă face acum cerere de 

adeziune îşi pierde mandatul 

de primar”, s-a limitat să co-

menteze Daniel Buda, preşe-

dintele PNL Cluj.

Evacuaţi din sediul 
PNL Turda. 
Răzbunarea lui Matei?

În luna octombrie 2019, Pri-

măria Turda a trimis Filialei PNL 

Turda o înştiinţare semnată pen-

tru primarul Cristian Matei prin 

care partidul era anunţat de re-

zilierea contractului de închiri-

ere pentru sediul situat pe stra-

da Libertăţii nr. 8.

„Prin prezenta, vă aducem 

la cunoştinţă faptul că sentin-

ţa civilă din martie 2018 pro-

nunţată de Tribunalul Cluj ră-

masă defi nitivă prin decizia ci-

vilă din martie 2019 a Curţii de 

Apel Cluj, s-a dispus acordarea 

în compensare, în favoarea u-

nei persoane fi zice, a imobilu-

lui cu destinaţia de sediu par-

tid, situat în Turda, strada Li-

bertăţii nr. 8, apartament 33, 

deţinut de dumneavoastră cu 

contract de reziliere (...) Având 

în vedere acest fapt vă comu-

nicăm rezilierea contractului 

de închiriere începând cu data 

emiterii dispoziţiei – 1 noiem-

brie 2019”, se arată în docu-

mentul semnat de Matei.

„Rămâne cum am stabilit. 

Cristi nu-i aici”, este mesajul 

cu care PNL Turda a contraa-

tacat. „La organizaţia PNL Tur-

da nu a fost depusă nicio ce-

rere de adeziune la Partidul 

Naţional Liberal de către Ma-

tei Cristian Octavian sau alţi 

foşti membri PSD. Informaţia 

că cel menţionat mai sus este 

validat ca membru PNL este 

falsă şi fără temei. Încercările 

de intoxicare cu informaţii fal-

se fac parte dintr-o campanie 

bine orchestrată de decredibi-

lizare a organizaţiei PNL Tur-

da”, se arată într-un mesaj pos-

tat pe pagina de Facebook a 

organizaţiei municipale.

La alegerile locale din 2016, 

candidatul PSD Cristian Ma-

tei câştiga Primăria Turda în 

faţa candidatului PNL, pri-

mar în funcţie la acea dată, 

Tudor Ştefănie.

Cine şi-l asumă pe Cristian Matei, 
primarul din Turda?

Premierul Ludovic Orban 

a declarat duminică, într-un 

interviu la HotNews.ro, că 

majorarea alocaţiilor şi a 

pensiilor depinde de evoluţia 

economiei. El a spus că îşi 

doreşte creşterile prevăzute 

pentru pensii şi salarii, însă 

nu va fi  luată nicio decizie 

„care să afecteze evoluţia 

economiei pe termen lung”.

Întrebat dacă alocaţiile pen-

tru copii vor fi  dublate în a 

doua jumătate a acestui an, 

Ludovic Orban a răspuns: „Da-

că există resurse fi nanciare”.

Totuşi, el a respins ideea ca 

alocaţiile să nu fi e majorate 

deloc în acest an. „E o garan-

ţie că vom creştere alocaţiile 

pentru copii, cu cât le vom 

creşte vom vedea în funcţie de 

cum evolează veniturile, chel-

tuielile”, a precizat Ludovic 

Orban. „E cert că le creştem, 

vedem cum o vom face atunci 

când ne apropiem de terme-

nul de rectifi care a bugetului”, 

a adăugat premierul, reamin-

tind că pentru dublarea aloca-

ţiilor este nevoie de un efort 

bugetar de 6,3 miliarde de lei.

„Guvernul nu are bani de 

acasă şi nu poate aduna bani 

din eter. (...) Această lege a fost 

o răzbunare a PSD pe noi”, a 

afi rmat şeful Guvernului, co-

mentând că „nu există nicăieri 

în lume să dublezi alocarea alo-

caţiilor de două ori într-un an”. 

Orban spune că a fost „un de-

mers populist, care arată ce po-

tenţial periculos care există în 

Parlament. În nicio ţară civili-

zată din lumea asta, în care oa-

menii au o educaţie economi-

că, dacă vine un partid şi pro-

mite dublarea pensiilor sau du-

blarea alocaţiilor, partidul ace-

la nu este luat în serios pentru 

că orice om de bun simţ ştie 

că lucrul respectiv nu este re-

alizabil din punct de vedere 

economic şi bugetat. Nu exis-

tă nicăieri în lumea asta să du-

blezi de două ori într-un an 

alocaţiile pentru copii”, a punc-

tat Ludovic Orban.

Majorarea pensiilor: sunt 
bani prevăzuţi, dar depinde 
de evoluţia economiei

De evoluţia economică de-

pinde şi majorarea pensiilor. 

Întrebat dacă acestea vor creş-

te cu 40% din septembrie, Lu-

dovic Orban a răspuns că „nu 

e 100% (sigur – n.r.) asta”.

„Banii sunt prevăzuţi, dar 

totul depinde de cum evolu-

ează economia, dacă reuşim 

să asigurăm un trend econo-

mic solid, o creştere economi-

că consolidată, să relansăm in-

vestiţiile, să îmbunătăţim co-

lectarea”, a detaliat premierul.

El a acuzat PSD că „a fă-

cut varză legea pensiilor”, 

crescând „din burtă” punctul 

de pensie şi creând „o vraiş-

te generalizată”. Ludovic Or-

ban a precizat că impactul bu-

getar în privinţa creşterii pen-

siilor este de aproximativ 16 

miliarde de lei în acest an, în 

2021 este în jur de 150 de mi-

liarde, iar impactul pe 2022 

duce spre 180 de miliarde.

„Vom creşte pensiile cu si-

guranţă, dar nu vom lua o de-

cizie care să afecteze evolu-

ţia economiei pe termen lung 

Vom creşte şi alocaţiile, vom 

încerca să asigurăm o creşte-

re cât mai mare. (...) Sper să 

nu vină şi o criză economică. 

Ne va pune într-un impas ex-

trem de grav, pentru că în ul-

timii 3 ani s-a dezechilibrat 

grav economic românească”, 

a declarat şeful Executivului.

Guvernul a decis în ultima 

şedinţă să amâne intrarea în 

vigoare până la 1 august a le-

gii privind dublarea alocaţii-

lor pentru copii.

Pensiile speciale 
pentru parlamentari 
ar putea fi  desfi inţate

Premierul României, Lu-

dovic Orban, a mai anunţat 

că ia în calcul angajarea răs-

punderii în ceea ce priveşte 

desfi inţarea pensiilor specia-

le pentru parlamentari. A-

ceastă declaraţie vine la scurt 

timp dupa ce Marcel Ciola-

cu, preşedintele interimar al 

PSD, a anunţat că va convo-

ca Parlamentul în sesiune ex-

traordinară pentru a fi  supu-

să la vot eliminarea acestor 

indemnizaţii. PSD a anunţat 

vineri că votează eliminarea 

pensiilor speciale.

Alocaţiile, dublate dacă există resurse. 
Pensiile, majorate cu 40% „dacă se poate”.
Premierul Ludovic Orban a declarat că alocaţiile pentru copii vor fi dublate „dacă există resurse financiare”

Ludovic Orban: „Guvernul nu are bani de acasă şi nu poate aduna bani din eter. (...) nu există nicăieri 
în lume să dublezi alocarea alocaţiilor de două ori într-un an
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Compania de Transport 

Public a anunţat că o sta-

ţie de autobuz se mută 

începând de vineri, pen-

tru fl uidizarea trafi cului.

„Compania de Transport 

Public Cluj-Napoca informea-

ză publicul călător ca, înce-

pând cu data de 17.01.2020, 

din considerente de siguran-

ţa circulaţiei şi fl uidizare a 

trafi cului, staţia Calvaria a 

liniei M26 ( Floreşti Cetate 

– Parcul Central ) se mută 

în staţia de tramvaie Plopi-

lor Sud. Vă mulţumim pen-

tru înţelegere”, au transmis 

reprezentanţii CTP.

Atenţie, clujeni! O staţie 
de autobuz se mută!

Horia Şulea a fost suspen-

dat de PNL Cluj din toate 

funcţiile deţinute în partid.

Biroul Politic Judeţean al 

PNL Cluj l-a suspendat pe pri-

marul Horia Şulea din toate 

funcţiile pe care le deţinea în 

partid, cea de preşedinte al 

organizaţiei PNL Floreşti şi de 

vicepreşedinte PNL la nivel 

judeţean. Decizia vine după 

ce primarul Floreştiului a fost 

condamnat la 3 ani de închi-

soare cu suspendare într-un 

dosar în care este acuzat de 

abuz în serviciu, pentru efec-

tuarea unor plăţi nelegale a 

serviciilor de curăţenie stra-

dală şi deszăpezire din comu-

na pe care o conduce.

Magistraţii Judecătoriei Cluj 

i-au condamnat pe Horia Şu-

lea, primarul comunei cluje-

ne Floreşti, pe fostul primar 

Ioachim Vancea şi pe Florin 

Zanc, directorul tehnic din 

Primărie, la câte 3 ani de în-

chisoare cu suspendare, pen-

tru abuz în funcţie şi compli-

citate la abuz în funcţie. Pro-

curorii l-au acuzat pe Sulea 

pentru că în calitatea sa de 

primar şi-a îndeplinit în mod 

defectuos atribuţiile de servi-

ciu referitoare la atribuirea şi 

plata serviciilor de deszăpe-

zire a localităţii Floreşti, prin 

efectuarea unor plăţi nelega-

le, în cuantum total de 

123.516,4 lei. De asemenea, 

procurorii au reţinut că, în pe-

rioada iulie 2012 – noiembrie 

2012, la diferite intervale de 

timp, a mai efectuat plăţi ne-

legale pentru serviciile de cu-

răţenie stradală a localităţii în 

sumă de 54.126 lei. A semnat 

plăţi nelegale pentru salubri-

zare şi în anul 2013, în cuan-

tum total de 98.883,7 lei.

În ciuda condamnării, Şu-

lea nu are de gând să renun-

ţe la primărie. Chiar şi fără 

sprijinul politic al PNL, aces-

ta ar fi  anunţat deja că va can-

dida pentru un nou mandat 

în Floreşti, dar ca indepen-

dent. PNL l-ar propune în 

schimb pe actualul vicepri-

mar Bogdan Pivariu.

„Mi-am dedicat până acum 

12 ani din viaţă acestei comu-

nităţi, cu dorinţa de a face ce-

va şi de a schimba faţa Flo-

reştiului în bine. Pentru cei 

pe care îi deranjez, le pot ga-

ranta că într-un singur fel pot 

să treacă peste mine, peste ca-

davrul meu”, a replicat Şulea, 

la un post de radio local.

„Am fost, sunt şi voi fi  ne-

aliniat. Sunt hotărât mai mult 

ca oricând să candidez inde-

pendent la funcţia de primar, 

astfel încât să nu aducem o 

pată pe obrazul partidului. Voi 

demonstra că Horia Şulea re-

prezintă ceva pentru Floreşti 

şi pentru fl oreşteni!”, a mai 

punctat edilul.

Primarul Floreștiului, 
demis din toate 
funcțiile din PNL

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Uniunea Democrată a 

Maghiarilor din România 

(UDMR) a sărbătorit, 

sâmbătă seara, la Teatrul 

Maghiar de Stat din 

Cluj-Napoca, trei decenii 

de existenţă.

În cadrul unui eveniment 

festiv, Markó Béla, fostul pre-

şedinte UDMR, respectiv Ke-

lemen Hunor, actualul lider al 

Uniunii au spus mulţumiri ce-

lor care, în urmă cu trei dece-

nii, au pus bazele formaţiunii.

Fostul lider al UDMR a 

precizat că, în 1989, existau 

doar amintiri vagi cu inscrip-

ţii sau şcoli independente în 

limbă maghiară. Acesta afi r-

mă că, dacă regimul lui Cea-

uşescu ar mai fi  durat circa 

10 ani, distrugerea „ar fi  fost 

ireversibilă”, pomenind de 

soarta minorităţii germane 

din ţară, care astăzi însumă 

doar 30.000 de sufl ete. La 

sfârşitul anului 1990, UDMR 

număra peste 540.000 de 

membri, alţi 60.000 de mem-

bri fi ind înscrişi în organiza-

ţia de tineret.

Liderul formaţiunii, Kele-

men Hunor, a declarat că 

mişcările din urmă cu 30 de 

ani, moment în care s-au for-

mat organizaţiile judeţene, 

au demonstrat forţa comu-

nităţii maghiare.

„Stăm mai bine decât în 

urmă cu 30 de ani. Astăzi, 

ne simţim liberi, în siguran-

ţă. (...)”, a precizat liderul 

formaţiunii.

Preşedintele UDMR afi rmă 

că, pornind de la statutul de 

minoritate naţională, UDMR 

„nu se va plictisi” nici în ur-

mătorii ani, încercând să mi-

liteze pentru păstrarea iden-

tităţii naţionale. Acesta a trans-

mis un mesaj maghiarilor din 

Transilvania, cerându-le să fi e 

„mai competitivi, mai inova-

tivi” într-o „ţară verde” şi să 

fi e mândri de ceea ce au rea-

lizat până acum.

După un moment de recu-

legere în memoria membrilor 

UDMR care au trecut la cele 

veşnice, Markó Béla şi Kelemen 

Hunor au înmânat plachete co-

memorative membrilor fonda-

tori care au răspuns pozitiv in-

vitaţiei de a veni la evenimen-

tul festiv din Oraşul Comoară.

Membrii fondatori UDMR, omagiaţi la Cluj-Napoca

Primarul municipiului Cluj-

Napoca, Emil Boc, conside-

ră că alegerea în două 

tururi de scrutin a primari-

lor corespunde cel mai bine 

exigenţelor unei democraţii.

„Într-o democraţie, dacă 

vrem să-i respectăm până la ră-

dăcină principiile, se justifi că 

alegerea primarilor în două tu-

ruri, pentru a avea legitimitate 

în deciziile pe care le iau, legi-

timitate dată de votul cetăţeni-

lor. (...) Ne place, nu ne place, 

ne avantajează, nu ne avanta-

jează ... e altă temă. Democra-

tic şi potrivit logicii din statele 

care au democraţii consacrate, 

alegerea în două tururi repre-

zintă un lucru care ar trebui 

promovat şi susţinut. Asta es-

te realitatea. (...) Eu am fost 

ales primar şi în două tururi, 

şi într-un tur şi consider că din 

perspectivă democratică, ale-

gerea în două tururi este cea 

care corespunde cel mai bine 

exigenţelor unei democraţii, du-

pă ce am văzut ambele expe-

rienţe. Cred că pentru sănăta-

tea regimului democratic din-

tr-o ţară ar trebui ca acest prin-

cipiu să rămână consacrat pen-

tru viitor”, apreciază Emil Boc.

El a spus că, de asemenea, şi 

alegerile anticipate reprezintă un 

lucru fi resc într-o democraţie.

„Alegerile anticipate în de-

mocraţiile consacrate reprezin-

tă un lucru fi resc şi necesar 

atunci când opţiunile electo-

ratului, cetăţenilor, nu se mai 

regăsesc actualizate în repre-

zentarea parlamentară. Sau e-

le reprezintă o soluţie atunci 

când există un blocaj între Exe-

cutiv şi Legislativ”, a menţio-

nat primarul de Cluj-Napoca.

Premierul Ludovic Orban 

motivează alegerea variantei 

de angajare a răspunderii Gu-

vernului pentru alegerea pri-

marilor în două tururi prin fap-

tul că „are puţine elemente ca-

re să permită PSD să aibă suc-

ces la Curtea Constituţională”. 

El a spus, la interviurile Hot-

News live, că dacă era adop-

tată o ordonanţă de urgenţă 

pe modifi carea legislaţiei elec-

torale exista riscul ca Avoca-

tul Poporului să sesize Curtea 

şi existau riscuri majore să fi e 

declarată neconstituţională.

„Nu puteam să adoptăm or-

donanţă de urgenţă atâta timp 

cât aveam la dispoziţie şi pro-

cedura angajării răspunderii. 

(...) Exista riscul ca Avocatul 

Poporului să sesize Curtea Con-

stituţională şi existau riscuri 

majore să fi e declarată necon-

stituţională”, a declarat Orban.

Premierul a mai spus că Gu-

vernul va interveni şi în cazul 

în care modifi carea privind a-

legerea preşedinţilor de consi-

lii judeţene nu va fi  adoptată 

în Parlament şi vor fi  „tergiver-

sări procedurale”.

„În privinţa alegerii preşe-

dinţilor de consilii judeţene, din 

cauză că şi UDMR susţine a-

ceastă alegere a preşedinţilor 

de consilii judeţene, există o 

şansă foarte mare ca acest pro-

iect de lege să iasă din defunc-

ta Comisie de cod electoral. 

Există o majoritate favorabilă 

să se poată adopta pe cale par-

lamentară, dar vom analiza să 

vedem clar ce se întâmplă. Şi 

aici vrem să intervenim în ca-

zul în care prin tergiversări pro-

cedurale poate fi  împiedicată 

adoptarea acestei modifi cări, 

adică, practic, respingerea Or-

donanţei 40, cea care a regle-

mentat schimbarea modului de 

alegere a preşedinţilor de con-

silii judeţene. Şi poziţia noas-

tră este foarte clară – vrem ca 

preşedinţii de consilii judeţene 

să fi e aleşi de consilierii jude-

ţeni”, a declarat premierul Lu-

dovic Orban, întrebat dacă Gu-

vernul intenţionează vreo mo-

difi care şi în cazul alegerii pre-

şedinţilor de consilii judeţene.

Emil Boc, despre alegerea 
primarilor în două tururi: 
„Se justifică”
Emil Boc: „Cred că pentru sănătatea regimului democratic dintr-o 
ţară ar trebui ca acest principiu să rămână consacrat pentru viitor!

Emil Boc: „Eu am fost ales primar şi în două tururi, şi într-un tur şi consider că din perspectivă democratică, alegerea 
în două tururi este cea care corespunde cel mai bine exigenţelor unei democraţii

Vicepremierul Raluca Turcan a anunţat joi sea-
ră, la Digi24, că Guvernul ar urma să dea o or-
donanţă de urgenţă pentru alegerea șefi lor de 
consilii judeţene din rândul consilierilor jude-
ţeni, dacă revenirea la sistemul iniţial nu va fi  
adoptată de Parlament.
„Nu am renunţat”, a spus Raluca Turcan, între-
bată de ce nu apare și alegerea președinţiilor 
de consilii judeţene în proiectul prin care 
Guvernul și-a asumat răspunderea pentru ale-
gerea primarilor în două tururi.
„Acest proiect este în dezbaterea parlamentară, a 
fost dată o ordonanţă de către PSD, care dorea 
conservarea privilegiilor baronilor PSD. (...) 
Această lege a fost generată prin ordonanţă de 
urgenţă și ea se afl ă acum în Parlament spre 
adoptare sau respingere”, a completat ea
„Opţiunile partidelor care au susţinut guvernul 
PNL sunt ferme de data aceasta, de la UDMR, 

până la ALDE, PMP, inclusiv ProRomânia, de a 
reveni la varianta de alegere a președinţilor de 
consilii judeţene, adică de a fi  aleși de consili-
eri, ceea ce înseamnă șanse foarte mari în 
Parlament ca ordonanţa PSD să fi e respinsă și 
să revenim la varianta iniţială. Dacă nu se ajun-
ge la un acord în Parlament – și vom încerca în 
prima săptămână a sesiunii parlamentare să 
aducem în dezbatere acest proiect și să respin-
gem ordonanţa PSD pentru a reveni la sistemul 
iniţial, atunci nu excludem la o ordonanţă prin 
care această problemă să fi e tranșată și să res-
pectăm și al doilea punct, anume alegerea pre-
ședinţilor de consilii judeţene din rândul consili-
erilor locali” a declarat Raluca Turcan.
Vicepremierul a subliniat că în guvern este analiza-
tă orice propunere în acord cu Constituţia, pentru a 
nu fi  atacată de PSD și astfel să apară blocaje.

Turcan: Dăm OUG pentru șefii de consilii județene
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Un nou proiect ce vizează 

măsuri pentru îmbună-

tăţirea transportului ele-

vilor în municipiu este 

supus dezbateriii publice.

„Prin noile politici publi-

ce, propunem ca în locul gra-

tuităţii oferite elevilor lunar 

la transportul urban pe cate 

2 linii de transport public, ele-

vii să benefi cieze în Cluj-Na-

poca de un număr de 120 că-

lătorii în fi ecare lună, indife-

rent de linia pe care sunt uti-

lizate. Conform propunerii, o 

călătorie este valabilă o oră, 

indiferent de numărul mijloa-

celor de transport utilizate. 

După fi nalizarea etapelor ne-

cesare, abonamentele pentru 

elevi subvenţionate pe una 

sau două linii de transport în 

comun vor fi  înlocuite cu abo-

namente de 120 de călătorii 

pe lună, începând cu luna 

martie”, a transmis munici-

palitatea.

Proiectul prevede ca abo-

namentele de călătorie care 

se eliberează pe perioada unui 

an şcolar să fi e încărcate pe 

carduri de ticketing. Noul re-

gulament va avea ca efect re-

ducerea birocraţiei în şcoli, 

simplifi când procesul de acor-

dare a gratuităţii la transport 

în comun pentru elevi.

De asemenea, urmărim să 

încurajăm tinerii să utilizeze 

transportul în comun în tot 

oraşul, astfel încât să realize-

ze benefi ciile şi importanţa 

mijloacelor de transport ur-

ban alternative maşinii.

Acest proiect – la fel ca în 

cazul proiectului ce vizează 

îmbunătăţirea transportului 

public pentru studenţi în mu-

nicipiul Cluj-Napoca – are la 

bază rezultatele analizelor Pri-

măriei şi Consiliului Local 

Cluj-Napoca realizate prin 

Centrul de Inovare şi Imagi-

naţie Civică (CIIC) şi Divizia 

de inovare (Centrul Cultural 

Clujean), alături de CTP – 

Compania de Transport Pu-

blic Cluj-Napoca.

„Acest tip de măsuri vine 

în completarea investiţiilor re-

alizate de municipalitate şi 

CTP Cluj-Napoca pentru mo-

dernizarea fl otei de transport 

public, atingerea obiectivului 

de a avea un oraş cu trans-

port public 100% electric, eco-

logic, dar şi a unor măsuri 

precum benzi dedicate trans-

portului în comun, optimiza-

rea orarelor de transport, ex-

tinderea liniilor de transport 

în comun la nivelul munici-

piului şi zonei metropolitane.

Clujenii interesaţi pot 

transmite până la data de 29 

ianuarie sesizările, observa-

ţiile, punctele de vedere cu 

privire la acest proiect, la 

adresa de email: consultare-

publica@primariaclujnapo-

ca.ro sau pot înregistra adre-

se scrise la Serviciul Centrul 

de Informare pentru Cetăţeni, 

str. Moţilor nr.7 sau la orice 

primărie de cartier”, au mai 

transmis reprezentanţii ad-

ministraţiei locale.

Schimbări pentru elevii în ceea ce priveşte 
gratuitatea transportului în comun! Viceprimarul Clujului, Dan 

Ştefan Tarcea, a anunţat că 

parcul „Între Lacuri” va fi  

gata în acest an şi se vor 

face şi alte lucrări în zonă.

„Este vorba de o suprafa-

ţă de aproximativ un hectar. 

Acolo lucrările sunt destul de 

avansate. Încă anul trecut am 

reuşit să facem şi plantarea 

arborilor. Va fi  gata anul aces-

ta. O să schimbe ecosistemul 

din zona Între Lacuri. Tot în 

acea zonă vom desfi inţa ga-

rajele şi vom amenaja tot ce 

înseamnă parte de alee, tro-

tuare şi spaţii verzi”, a decla-

rat viceprimarul.

Consiliul Local a aprobat, 

în aprilie 2018, planul urba-

nistic de detaliu (PUD) pen-

tru această investiţie.

La acea dată, zeci de clu-

jeni care locuiesc în cartierul 

Între Lacuri şi-au arătat ne-

mulţumirea faţă de proiectul 

primăriei de amenajare a u-

nei zone de agrement de tea-

mă că li se vor demola gara-

jele. Alţii au mers şi mai de-

parte şi au transmis munici-

palităţii că nu au nevoie de 

spaţiu verde.

„Suntem împotriva demo-

lării garajelor construite le-

gal deoarece în proiectul 

dumnevoastră există 154 de 

garaje şi 42 de parcări la sol”, 

„Suntem împotriva demolă-

rii garajelor deoarece se vor 

face mai puţine parcări la 

sol. Sau sunt doar pentru a 

satisface interesele unor dez-

voltatori imobiliari?”, „Nu 

avem nevoie de suprafaţă 

verde şi de arbori pentru că 

sunt deja”, „Nu avem nevo-

ie de spaţiu verde, avem des-

tule” sau „Doresc să nu se 

demoleze garajul, în caz con-

trar să mi se asigure parca-

re de către primărie”, erau 

doar câteva dintre nemulţu-

mirile clujenilor.

„Conform PUG, terenul 

este încadrat în zonă ver-

de-grădini şi parcuri publice 

– teritoriu cu o suprafaţă de 

aproximativ 5 hectare. La ni-

vel de studiu s-a făcut o ana-

liză a întregii zone verzi cu 

o propunere de restructura-

re. Amenajrea întregii zone 

verzi se va realiza etapizat, 

într-o primă fază urmărin-

du-se realizarea unui parc 

pe terenul în suprafaţă de 

9450 mp, delimitat de stra-

da Oltului în partea de sud, 

strada Mureşului şi incinta 

Fujikura în partea de vest şi 

strada Nirajului la nord şi 

parcelele cu fond construit 

în partea de est. Prevederi-

le PUD propuse amenajări 

pentru sport, mişcare, joa-

că, recreere, sistem de alei 

şi platforme pentru circula-

ţii pietonale şi biciclete, ac-

cesul la zona verde se reali-

zează din reţeaua stradală 

existentă iar în ceea ce pri-

veşte staţionarea autovehi-

culelor se menţin locurile de 

parcare existente din zona 

intrării în parc, cu acces din 

strada Nirajului”, se arată în 

proiectul votat de consilierii 

locali anul trecut.

Potrivit documentului ci-

tat, restul zonei verzi se va 

amenaja în viitor în baza unui 

studiu de specialitate.

Schimbări majore în cartierul Între Lacuri

Vincze Enikő şi Linda Greta 

Zsiga, una dintre cele 350 

de persoane evacuate forţat 

în 2010, au efectuat, sâmbă-

tă, o vizită la rampa de 

gunoi de la Pata Rât, la o 

lună după declaraţiile lui 

Alin Tişe. Cele două au 

pomenit de promisiunea 

forului judeţean că „se vor 

concentra în perioada imediat 

următoare pe darea în funcţi-

une a primei celule a 

Centrului de Management 

Integrat al Deşeurilor (CMID)”.

„Din păcate, Pata Rât nu es-

te istorie, privind distanţa din-

tre rampele de deşeuri şi locu-

inţele modulare, unde s-au mu-

tat forţat persoanele de etnie 

romă de pe strada Coastei. Chiar 

dacă CMID este ecologic, dis-

tanţa de 1.000 de metri până 

la locuinţe nu s-a respectat! Po-

trivit măsurătorilor, distanţa es-

te de doar 869 de metri (n.red. 

spre nord-est şi 480 metri spre 

vest), astfel că istoria, din pă-

cate, se repetă!”, a precizat pro-

fesorul universitar Vincze Enikő, 
activistă în cadrul mişcării Că-

şi Sociale ACUM.

Activiştii Căşi Sociale ACUM 

amintesc de faptul că Alin Ti-

şe recunoscuse, la conferinţa 

de presă din decembrie 2019, 

că ecologizarea rampei vechi 

de gunoi a întârziat faţă de ter-

menul iniţial stabilit, dar şi că 

recepţia fi nală a lucrărilor de 

ecologizare a rampei este aş-

teptată să se facă în ianuarie 

2020. De asemenea, preşedin-

tele CJ Cluj mai spunea că sis-

temul de degazare al depozitu-

lui închis (care cuprinde 77 de 

puţuri de degazare şi 9 km de 

conducte de colectare şi trans-

port al biogazului) va fi  opera-

ţionalizat tot în ianuarie 2020.

Concluziile trase 
de Căşi Sociale ACUM

1. Declaraţia conform căre-

ia Pata Rât este istorie, cea cu 

referire la vechea rampă, tre-

buia să fi  aşteptat până la re-

cepţia fi nală a lucrărilor de eco-

logizare şi până la avizul de 

mediu care recunoaşte că eco-

logizarea a inclus toate măsu-

rile ce trebuiau făcute, nu doar 

cele privind alunecarea de te-

ren şi levigatul.

2. Vechea rampă de deşeuri 

din Pata Rât, închisă tehnic în 

2015, a continuat să polueze şi 

după închiderea din 2015. Amin-

tim, că zona rampei de deşe-

uri a fost recunoscută ofi cial ca 

fi ind un sit poluat cel puţin din 

2009. Studiul de atunci a ară-

tat: cantitatea din sol a meta-

lelor precum plumbul, seleniul, 

zincul, cuprul şi altele au de-

păşit nu doar cantităţile admi-

se, dar şi pragurile de alertă.

Rampa veche de deşeuri a 

continuat să polueze nu doar 

mediul, ci şi oamenii care lo-

cuiesc în casele modulare pe 

care primăria le-a construit „cu 

dedicaţie” romilor din oraş la 

800 de metri de această ram-

pă, atrag atenţia activiştii. „Ra-

sismul ucide, rasismul trebu-

ie sancţionat, nu tolerat!”, mai 

spun aceştia.

„Când se vor trage la răs-

pundere cei vinovaţi de întoxi-

carea oamenilor? Noi am dat 

în judecată autorităţile şi com-

paniile şi pentru acest fapt la 

începutul anului 2018. Deci, 

prin recunoaşterea faptului că 

rampa veche nu mai poluează 

din decembrie 2019, trebuie să 

se tragă concluzia că ea a po-

luat până în acel moment. Ast-

fel, celor mutaţi cu forţa acolo 

de autorităţi ar trebui să li se 

acorde despăgubiri de către cei 

vinovaţi cel puţin de la data în-

ceperii procesului nostru”, se 

arată într-un mesaj al Căşi So-

ciale ACUM.

Ce a mai declarat Tişe 
în 18 decembrie 2019?

1. Că se vor concentra în 

perioada imediat următoare 

pe darea în funcţiune a pri-

mei celule a Centrului de Ma-

nagement Integrat al Deşeu-

rilor (CMID).

2. Că deschiderea primei 

celule din CMID este „doar o 

chestiune de zile”.

3. Că aşteaptă avizul de la 

Mediu pentru CMID, pe care 

speră să-l obţină foarte curând.

4. Că încearcă să închidă 

rampa temporară a Primăriei 

pe locaţia actuală, mutând gu-

noiul de aici în prima celulă 

a CMID.

„Rampa RADP funcţionează 

azi (n.red. sâmbătă) aici împre-

ună cu rampa SALPREST, am-

bele au fost deschise de 4 ani 

şi jumătate ca rampe tempora-

re. De-a lungul acestor ani, RA-

DP a primit autorizaţie pentru 

un total de 5 platforme, perime-

trul acestei rampe extinzându-se 

în direcţia caselor modulare, de-

păşind perimetrul autorizat ini-

ţial. Dar, oricum, şi în momen-

tul autorizării, rampa RADP e-

ra la 800 de metri, iar rampa 

SALPREST la circa 300 de me-

tri de la casele modulare din Pa-

ta Rât construite aici de primă-

rie în 2010. Apoi, în 2019, RA-

DP a mai primit autorizaţie şi 

pentru o staţie de piroliză, am-

plasată în perimetrul rampei, 

care este un alt factor de polu-

are pe lângă deşeurile depozi-

tate aici”, mai spun activiştii.

Respectă rampele criteriile 
pe baza cărora au primit 
autorizaţie în 2015?

Au generat rampele toxici-

tate în sol, apă şi aer?, se în-

treabă activiştii de mediu, ca-

re doresc rezultatele unor ana-

lize de laborator. De asemenea, 

aceştia se întreabă dacă ram-

pele au depăşit capacitatea de 

depozitare pentru care au pri-

mit autorizaţie în 2015, făcând 

referire la cele afi rmate de ex-

perţi în „Raportul de amplasa-

ment privind noul centru de 

management al deşeurilor”, ela-

borat în decembrie 2019.

„Şi ne mai punem o între-

bare. Dacă prima celulă CMID 

nu a fost deschisă la fi nalul 

anului 2019, deci gunoiul de 

pe rampa RADP nu are cum 

să fi e mutat acolo, până când 

se vor mai aduna deşeurile pe 

aşa-zisele rampe temporare? 

Sau, altfel spus, cât se va mai 

întârzia închiderea rampelor 

temporare deschise în 2015?”, 

mai transmit cei de la Căşi So-

ciale ACUM.

„Va primi CMID autoriza-

rea cerută de la Agenţia de Pro-

tecţie a Mediului luând în con-

siderare acest fapt? Dacă nu o 

va primi, ce se va întâmpla în 

continuare cu rampele tempo-

rare? Ce se va întâmpla cu oa-

menii care locuiesc în apropi-

ere? Gunoaiele sunt toxice pen-

tru oameni. Împreună acţio-

năm ca să dovedim că în Pa-

ta Rât nu se poate locui!”, con-

chid activiştii.

Este Pata Rât istorie? „Când se vor 
trage la răspundere cei vinovaţi?”
În data de 18 decembrie 2019, preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, a declarat că „Pata Rât este istorie”

Vincze Eniko (stânga) împreună cu  Linda Greta Zsiga, una dintre cele 350 de persoane evacuate forţat în 2010
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O nouă prelevare de orga-

ne a fost efectuată, în 

noaptea de sâmbătă spre 

duminică, la Spitalul de 

Neurochirurgie din Iaşi, 

donatorul fi ind un copil 

de 10 ani afl at în moarte 

cerebrală.

Benefi ciarii transplantului 

sunt copii atât din ţară, cât şi 

din străinătate. S-au prelevat, 

după ce a fost primit acordul 

familiei, fi catul, rinichii, cor-

dul şi plămânii.

„Este a doua prelevare fă-

cută de la un copil în mai pu-

ţin de o săptămână. (...) Din 

păcate, fi ind un copil atât de 

mic, nu au fost receptori pe-

diatrici pentru toate organele 

pe teritoriul României. Au ve-

nit echipe medicale de la Eu-

rotransplant, respectiv pentru 

plămâni de la Viena, pentru 

cord de la Hanovra şi pentru 

fi cat de la Bonn. Toate trans-

planturile le-au făcut tot la co-

pii”, a declarat Raluca Nea-

gu, coordonatorul Centrului 

Regional de Transplant Iaşi.

Ea a precizat că plămânii 

au fost transplantaţi unei fe-

te de 15 ani, care suferea de 

fi broză chistică, iar fi catul şi 

cordul la copii cu vârste de 

aproximativ 10 ani.

„La noi în ţară transplant 

de plămân la copii nu se 

face, la ficat se face, dar 

acum nu aveau un recep-

tor. Unul dintre rinichi a 

fost transplantat la Spitalul 

Parhon la un copil tot cu 

vârstă de aproximativ 11 

ani, iar cel de-al doilea ri-

nichi e în drum spre Cluj”, 

a precizat Neagu.

Rinichii unui îngeraş de 10 ani 
salvează viaţa unui copil la Cluj

Conducerea Consiliului 

Judeţean Cluj a decis înfi -

inţarea unei linii suplimen-

tare de gardă la Spitalul 

Clinic de Boli Infecţioase 

Cluj-Napoca, în perioada 

februarie – aprilie, din 

cauza numărului mare de 

infecţii respiratorii. În 24 de 

ore, medicii au de rezolvat 

aproximativ 80 de cazuri.

Din cauza numprului ma-

re de infecţii respiratorii, s-a 

decis suplimentarea cu încă 

o linie de gardă la Spitalului 

Clinic de Boli Infecţioase.

„Această măsură preventi-

vă are rolul de a asigura des-

făşurarea în condiţii optime a 

activităţii în Camera de gardă 

a spitalului şi oferă medicilor 

care o deservesc posibilitatea 

de a se ocupa în detaliu de 

cazurile care se adresează in-

stituţiei sanitare”, a transmis, 

vineri, Consiliul Judeţean Cluj, 

într-un comunicat de presă.

Măsura va fi  aplicată pen-

tru o perioadă determinată, 

fi ind valabilă pe parcursul a 

trei luni, respectiv în perioa-

da februarie – aprilie 2020 şi 

este justifi cată de faptul că, 

începând cu luna decembrie 

2019 se înregistrează un nu-

măr din ce în ce mai mare de 

cazuri de infecţii şi viroze res-

piratorii, precum gripa, pne-

umonia şi sepsisul respirator.

De asemenea, numărul pa-

cienţilor care se adresează Ca-

merei de gardă în 24 de ore 

este de aproape 80, preconi-

zându-se ca acesta să creas-

că în lunile următoare.

„Totodată, suplimentarea 

cu încă o linie de gardă a ac-

tivităţii instituţiei spitaliceşti 

este necesară pentru a evita 

situaţiile în care pacienţii sunt 

nevoiţi să aştepte un timp în-

delungat în încăperi aglome-

rate, alături de persoane cu 

boli respiratorii transmisibile 

şi pacienţi critici sosiţi cu am-

bulanţele”, a mai transmis 

Consiliul Judeţean Cluj.

Linia de gardă suplimen-

tară va funcţiona în fi ecare zi 

din lunile februarie, martie şi 

aprilie, în intervalul orar 14.00 

– 22.00 şi va fi  deservită de 

10 medici.

80 de cazuri de infecţii respiratorii 
în 24 de ore la Cluj-Napoca

Primăria şi Consiliul Local 

Cluj-Napoca prin Centrul 

bugetar de administrare 

creşe are actualmente în 

administrare 1232 locuri 

în creşele din municipiu.

Conform proiectului de bu-

get pentru 2020, alte 90 locuri 

pentru bebeluşi vor fi  înfi in-

ţate până la fi nalul anului.

„În ultimii 4 ani, valoarea 

investiţiilor în creşele din 

Cluj-Napoca s-a triplat, de la 

1.504.864 lei în 2016 la 

4.559.293 lei în 2020. Numă-

rul de locuri în creşe a crescut 

de la 773 în 2012 la 1232 în 

prezent, respectiv 1322 până 

la fi nalul anului. 180 locuri în 

creşe vor fi  date în funcţiune 

în următorii 2 ani în creşa de 

pe str. Grigore Alexandrescu 

şi prin proiectul de extindere 

a creşei de pe str. Meziad nr. 

4”, a transmis Emil Boc.

Nou regulament în creşe

Înscrierea la creşă a deve-

nit loteria la care joacă mii de 

părinţi, an de an. Nemulţu-

mite de faptul că părinţi din 

Floreşti sau Apahida îşi fac 

fl otant pe Cluj ocupând ast-

fel locurile în creşe, mămici-

le i-au cer primarului Emil 

Boc schimbarea criteriilor de 

admitere în aceste instituţii. 

Iar acesta a acceptat.

„În municipiul Cluj-Napo-

ca numărul solicitărilor de în-

scriere la creşă este mult mai 

mare decât numărul locurilor 

libere. În anul 2018, au fost 

disponibile 570 de locuri şi 

s-au depus 1475 de dosare de 

înscriere. Având în vedere fap-

tul că actualul proces de în-

scriere, repartizare şi depar-

tajare nu mai corespunde ne-

voilor actuale, a apărut nece-

sitatea elaborării şi implemen-

tării unui regulament care să 

prevadă detaliat modul de des-

făşurare a întregului proces 

de înscriere”, transmit repre-

zentanţii municipalităţii.

Potrivit noului regulament, 

în ceea ce priveşte familia bi-

parentală, fi ecărui părinte ca-

re are domiciliul în municipiul 

Cluj-Napoca i se va aloca 5 

puncte, iar fi ecărui părinte ca-

re are o viză de reşedinţă în 

municipiul Cluj-Napoca i se va 

aloca 2 puncte. În privinţa fa-

milii monoparentale, părinte-

lui unic care are domiciliul în 

municipiul Cluj-Napoca i se va 

aloca 10 puncte, iar celui cu vi-

ză de reşedinţă în Cluj-Napo-

ca i se va aloca 4 puncte.

Mai multe mămici au pro-

testat şi au venit în şedinţe de 

Consiliu Local, alături de co-

pii, unde i-au cerut primarului 

Emil Boc schimbarea regula-

mentului de admitere în creşe, 

nemulţumiţi de faptul că pă-

rinţii din Floreşti ocupă locuri-

le la creşele din Cluj-Napoca.

Primarul Emil Boc a propus 

o soluţie de compromis: vrea să 

le dea bani părinţilor ca să îşi 

înscrie copiii la creşe private. În 

total, ar urma să aloce 3,5 mi-

lioane lei din bugetul local pen-

tru această facilitate. Primarul 

consideră că cei 3,5 milioane lei 

nu sunt o povară atât de mare 

pentru bugetul local.

Bani pentru bone, doar 
promisiuni?

Anul trecut, în luna august, 

primarul Emil Boc promitea că 

părinţii celor peste 900 de co-

pii care nu au prins loc la cre-

şele de stat din Cluj-Napoca 

pot primi între 250 şi 750 de 

lei pentru a-şi plăti o bonă. 

Singura condiţie: să aibă do-

miciliul în Cluj-Napoca.

Deocamdată, susţine mu-

nicipalitatea, nu a primis răs-

puns de la Curtea de Conturi 

despre legalitatea acestei mă-

suri a primarului Emil Boc.

Potrivit proiectului, suma 

maximă propusă este echiva-

lentul în lei a sumei de 150 €.

Pot benefi cia de ajutor pen-

tru plata bonelor persoanele ale 

căror venituri lunare pe mem-

bru de familie nu depăşesc 

3.500 lei.

Promisiuni: 90 de locuri 
noi în creşele clujene
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca promit 
să asigure 90 de locuri noi în creşe

În municipiul Cluj-Napoca numărul solicitărilor de înscriere la creşă este 
mult mai mare decât numărul locurilor libere
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Noul cimitir, întins pe 20 ha în zona 
Someşeni va fi finalizat anul acesta
În bugetul pentru anul 

2020 sunt cuprinse şi 

cheltuielile pentru fi nali-

zarea noului cimitir 

al municipiului, situat 

în Someşeni, în zona Moş 

Ion Roată, pe un teren 

de 20 de hectare.

La încheierea lucrărilor, ci-

mitirul va dispune de peste 

5500 de locuri de veci, 1500 ur-

ne şi o capelă. De asemenea, 

cimitirul va fi  uşor accesibil, cu 

spaţii generoase acoperite de 

arbori şi verdeaţă, alei pietona-

le, zone cu băncuţe etc. Pentru 

accesibilitate sunt amenajate şi 

locuri de parcare.

„Până acum au fost reali-

zate lucrări la drumurile şi 

aleile din cimitir, zona de par-

care, lucrări de împrejmuire 

şi au fost demarate lucrările 

la clădirea administrativă, ca-

pelă, reţelele edilitare (reţea 

electrică exterioară, reţeaua 

de apă) şi altele. Lucrările 

vor continua în funcţie de 

condiţiile de vreme şi sol, ast-

fel încât proiectul să fi e fi na-

lizat până la mijlocul acestui 

an (iunie 2020)”, a transmis 

municipalitatea.

Suprafaţa terenului: 201.000 mp
Spaţii verzi amenajate: 80.735 mp
Circulaţii: 55.396 mp
- semicarosabile: 21.806 mp
- pietonale: 20.990 mp
- parcaje: 12.600 mp
Amenajări morminte: 55.894 mp
Nr. morminte simple: 5429
Nr. morminte duble: 17
Nr. cavouri: 53
Nr. urne columbar: 1500
Stadiu fi zic: realizat în proporţie de 43%
Valoarea totală a contractului de execuţie: 47.785.831,22 lei (fără tva).

Alte informații și facilități la finalizarea lucrărilor:

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca va continua 

programul de servicii sto-

matologice gratuite pentru 

cetăţenii cu venituri reduse.

În Cluj-Napoca, persoane-

le cu venituri reduse au ac-

ces la tratamente stomatolo-

gice gratuite prin Direcţia de 

Asistenţă Socială şi Medica-

lă a Primăriei. Implementa-

rea acestui program multia-

nual de promovare a sănă-

tăţii orale se fundamentea-

ză pe parteneriatul încheiat 

între municipiu şi Direcţia 

de Asistenţă Socială şi Me-

dicală, pe de o parte, respec-

tiv Universitatea de Medici-

nă şi Farmacie „Iuliu Haţie-

ganu” (prin Facultatea de Me-

dicină Dentară) şi Spitalul 

Clinic de Urgenţă Cluj-Napo-

ca, pe de altă parte.

Programul în forma actu-

ală, derulat cu sprijinul aces-

tor parteneri, a fost aprobat 

de Consiliul Local al munici-

piului în noiembrie 2017. Pâ-

nă în prezent au fost înregis-

trate în acest cadru 473 per-

soane, din care 176 au fost in-

cluse în program în anul 2019, 

iar pentru un număr de 238 

pacienţi au fost fi nalizate lu-

crările stomatologice, anunţă 

primarul municipiului Cluj-Na-

poca, Emil Boc.

În acest scop, de la bu-

getul municipiului a fost alo-

cată în anul 2019 suma de 

275.000 lei, din care au fost 

cheltuiţi 274.914 lei. Pentru 

anul 2020, propunerea de 

buget supusă dezbaterii in-

clude suma de 300.000 lei 

în vederea continuării pro-

gramului. Potrivit munici-

palităţii, se estimează că, în 

anul 2020, vor fi 150 de pa-

cienţi recomandaţi şi 400 de 

pacienţi cu lucrările denta-

re finalizate.

Clujenii nevoiaşi merg la dentis pe gratis

Viceprimarul Clujului, Dan 

Ştefan Tarcea, a declarat că 

în cazul în care se va primi 

un aviz de la Garda de 

Mediu, studiul de fezabili-

tate pentru Centura 

Metropolitană va fi  gata 

până la sfârşitul acestui an.

„Am avut mai multe întâl-

niri legate de acest proiect. Lu-

crurile în acest moment merg 

destul de bine. Avem de obţi-

nut un aviz de la mediu, care, 

după estimările noastre, durea-

ză undeva la opt luni. Putem 

să nu avem niciun timp mort 

în aceste opt luni, astfel încât 

până la sfârşitul anului să pu-

tem pune pe masă studiul de 

fezabilitate şi să îl putem pre-

da Companiei Naţionale de In-

vestiţii Rutiere. Am avut întâr-

zieri în anul trecut în ceea ce 

priveşte stabilirea variantei de 

către CNAIR. În ultima vreme 

s-au mişcat lucrurile extrem de 

bine şi am avut un ajutor bun 

din partea Ministerului Trans-

porturilor pentru a putea să de-

blocăm acest studiu de fezabi-

litate”, a declarat Tarcea.

Centura Metropolitană va 

avea o lungime totală de 38 

kilometri iar alocarea fi nanci-

ară de la Comisia Europeană 

este de 150 de milioane de eu-

ro. Aceşti bani vor putea fi  

utilizaţi până în anul 2023. 

Potrivit reprezentanţilor plat-

formei de monitorizare a in-

frastructurii Pe Unde Merg, 

costul fi nal pentru implemen-

tarea proiectului va fi  de pes-

te 250 milioane de euro.

În Master Planul General 

de Transport al României, Cen-

tura Metropolitană (Etapa I) 

este prevăzută cu 4 benzi de 

circulaţie cu o lungime totală 

aproximativă de 38,8 km, din 

care aproximativ 31,3 km re-

prezintă drum nou, iar 7,5 km 

modernizare drum existent 

sau drum nou. Drumurile de 

legătură (Etapa II) propuse 

conform PUG sunt în lungi-

me totală aproximativă de 33,6 

km drumuri noi sau moder-

nizare de drumuri existente.

În octombrie 2018, muni-

cipalitatea semna contractul 

pentru realizarea studiului de 

fezabilitate la Centura Metro-

politană a Clujului, după ce, 

iniţial, licitaţia a fost contes-

tată. În primă fază, câştigă-

toarea licitaţiei a fost o fi rmă 

din Bucureşti implicată în 

scandalul demolării Autostră-

zii Sibiu-Orăştie. Ulterior, ofer-

ta declarată câştigătoare a 

contractului de achiziţie pu-

blică a fost cea depusă de 

asocierea Transinvest Buda-

pest KFT – Specialterv Epito-

mernoki KFT – SC Explan 

SRL – SC Cadsil SRL. Valoa-

rea contractului este de 17,1 

milioane lei (fără TVA), iar 

lucrurile intră în linie dreap-

tă, susţine primarul Emil Boc.

„Pentru Centura Metropo-

litană am privit avizul de la 

CNAIR pentru a stabili trase-

ele. Acum, s-au demarat deja 

procedurile pentru obţinerea 

avizelor de specialitate, de la 

mediu, Electrica, Transelectri-

ca şi de la alte autorităţi pen-

tru pregătirea documentaţiei 

tehnice, autorizaţiei de con-

strucţie, coridorului de expro-

prieri, astfel încăt să punem 

pe masa Guvernului proiec-

tul şi să organizeze licitaţia”, 

a precizat edilul, la un post 

de radio local.

„Banii europeni sunt atri-

buiţi Guvernului, noi le facem 

treaba. Este bătut în cuie tra-

seul, este aprobată faza inter-

mediară, potrivit prevederilor 

legale. Cei 38 de km de Cen-

tură Metropolitană se vor re-

aliza. Ne-am bătut de doi ani 

de zile, ne batem în fi ecare 

zi, am realiziat şi parteneria-

tul cu administraţiile limitro-

fe”, a mai punctat Boc.

Lucrări mai difi cile 
în zona Făget

„Sunt pe traseu câteva lu-

crări de infrastructură mai 

grele în zona Făgetului, aco-

lo unde terenul este mai di-

fi cil, ele sunt prevăzute în 

proiectul tehnic. Când pri-

miv avizul complet de la 

CNAIR, el va fi  publicat ofi -

cial”, a dezvăluit edilul.

Emil Boc anunţa, la mijlo-

cul lunii noiembrie, că un ter-

men realist pentru operarea 

proiectului Centurii Metropo-

litane este ianuarie 2024.

Se vor respecta termenele 
pentru centura metropolitană?
Tarcea, despre centura metropolitană: „Vom finaliza studiul de fezabilitate până la sfârşitul anului”

Centura Metropolitană (Etapa I) este prevăzută cu 4 benzi de circulaţie cu o lungime totală aproximativă de 38,8 km
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BILANȚUL ANULUI 2019 - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA

Anul 2019 a fost cel mai bun an administrativ al 
municipiului Turda, cu un buget record, în suma 

absolută de de 280.578.666,00 lei, din care:
- secţiunea de funcţionare 102.243.584,00 lei, 

respectiv 36,44%
- secţiunea de dezvoltare 178.335.082 ,00 lei, 

respectiv 63.56%
Creșterea bugetului anului 2019 faţă de anul 2018

 a fost de 185%.

Vă prezentăm mai jos lista obiectivelor 
realizate în 2019:

• Turda, locul 1 în România în accesarea fondurilor UE (în 
categoria municipiilor care nu sunt reşedinţă de judeţ)

Municipiul Turda a obţinut aproximativ 100 de milioane de 
euro fonduri europene. Au fost depuse 19 proiecte din care 13 
sunt deja fi nanţate, în implementare:

1. Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea 
unui nou parc public în Municipiul Turda – (în implementare)

2. Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată 
în zona centrală a Municipiului Turda – (în implementare)

3. Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată 
în zona de vest a Municipiului Turda – (în implementare)

4. Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată 
în zona de est a Municipiului Turda – (în implementare)

5. Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată 
în zona industrială a Municipiului Turda – (în implementare)

6. Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră și utilităţi 
din corpul drumului în Băile Turda – (în implementare)

7. Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric – 
depozit deșeuri periculoase UCT – Poșta Rât (Municipiul Turda) 
– (în implementare)

8. Reabilitarea și creșterea efi cienţei energetice în clădirile 
rezidenţiale ale Asociaţiei de proprietari Piaţa Republicii nr. 43 si 
Asociaţiei de proprietari str. Libertăţii nr. 2, bl. 53 – (în implementare)

9.  Revitalizarea spatiului centrului pietonal din centrul 
istoric al municipiului Turda, construire autobaza si amenajare 
park and ride – (în implementare)

10. Restaurarea, punerea in valoare si instroducerea in 
circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda 
– (în implementare)

11. CEPS Turda – Calitate, Egalitate și Prietenie în Școlile 
din Turda – (în implementare)

12.  ADEPT – Administraţie Digitală Efi cientă pentru cetăţenii 
din Turda – (în implementare)

13.  Reabilitarea, dotarea și extinderea Grădiniţei cu Program 
Prelungit Prichindelul Isteţ şi a Creşei nr. 4 – (în implementare)

14. Reabilitarea și dotarea Creşei Poiana cu Castani – (în 
fază de evaluare)

15. Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniţei Dr. Ioan 
Raţiu – (în fază de evaluare)

16. Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniţei cu Program 
Prelungit Sfânta Maria + Structura şi Creşa nr. 5 – (în fază de 
evaluare)

17. Reabilitarea și modernizarea clădirii Teatrului Aureliu 
Manea – (în fază de evaluare)

18. Construirea și dotarea unui centru multifuncţional în 
Băile Turda – (în fază de evaluare)

19. Restaurarea, conservarea și reabilitarea clădirii fostei 
Judecătorii (Piaţa Republicii nr. 5) și redestinarea ei ca Centru 
de cultură, artă și tradiţii. – (în fază de evaluare)

• Transport Public la standarde europene

A fost înfi inţată noua companie de transport public a 
municipiului Turda (TUP – Transport Urban Public). Cele 20 de 
autobuze electrice achiziţionate cu fonduri europene au intrat 
în circulaţie, Turda devenind astfel primul oraș din România 
cu transport în comun exclusiv electric.

Autobuzele electrice, care compun fl ota TUP, au fost 
achiziţionate cu fonduri europene și sunt dotate modern, cu 
camere de supraveghere video, rampe speciale pentru persoanele 
cu dizabilităţi, aer condiţionat, Wi-fi  și sistem de E-Ticketing.

Modernizarea transportului public este parte din proiectul 
european accesat pe baza Planului de Mobilitate Urbană, care 
prevede și modernizarea tuturor arterelor principale pe care 
circulă autobuzele cu piste de biciclete, alveole și benzi dedicate 
pentru autobuze, monitorizare video, E-Ticketing și Bike Sharing.

• Ample lucrări de asfaltare şi modernizare străzi
În anul 2019 s-au realizat cele mai multe lucrări de 

infrastructură. Au fost deschise peste 30 de șantiere, din care 
au fost fi nalizate complet 17 lucrări.

Lucrări fi nalizate Lucrări demarate

Str. Constructorilor     Str. 22 Decembrie 1989

Str. Stadionului     Str. Mărului

Str. Bucegi     Str. Nucului

Str. Baladei     Str. Aleea Alexandru Borza

Str. Fântânele     Str. Frăgăriște

Str. Vasile Goldiș     Aleea Băilor

Str. Intrarea Ocnelor     Str. Cireșului

Str. Ocnelor     Str. Prunului

Str. Scurtă     Str. Vișinului

Str. Gării     Aleea Olt

Str. Margaretelor     Str. Petru Rareș

Str. Nuferilor (curte interioară)     Str. Săndulești

Str. Aviatorilor (curte interioară)     Str. Nicolae Teclu

Str. Rapsodiei (alei)     Str. Calea Victoriei 112 – 116

Str. Lotus 2-18 (parcare și iluminat)     Str. Amurgului

Refacere sens giratoriu Penny     Str. Toamnei

Trotuar – spațiu verde – Calea Victoriei     Str. Ecaterina Teodoroiu

    Str. George Coșbuc

    Str. Lianelor, Lotus, Amurgului – curte

• Lucrări majore de modernizare a infrastructurii de apă 
şi canalizare

Compania de Apă Arieș S.A. implementează “Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020” 
co-fi nanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional 
Infrastructură Mare 2014-2020. Cu o valoare estimată de 
aproximativ 130,52 milioane de euro, proiectul de investiţii 
reprezintă o nouă etapă semnifi cativă în cadrul extinderii și 
modernizării infrastructurii de alimentare cu apă, colectare și 
evacuare ape uzate din Regiunea Turda – Câmpia Turzii.

În municipiul Turda au fost demarate în anul 2019 lucrări 
pe 45 de străzi, dintre care 27 de lucrări au fost fi nalizate. 
Toate lucrările sunt corelate cu cele de modernizare a 
infrastructurii rutiere.

Strada Lucrări Efectuate Stadiul Lucrărilor

Aleea Pietroasa Extindere rețea apă 80%

Aleea Sportului Extindere rețea apă Finalizat

Str. Gutuiului Extindere rețea apă Finalizat

Str. Iasomiei Extindere rețea apă 90%

Intr.Gladiolei Extindere rețea apă Finalizat

Str. Lalelelor Extindere rețea apă 90%

Str. Șesului Extindere rețea apă Finalizat

Str. Hărcana Extindere rețea apă 80%

Str. Mihai Viteazu Extindere rețea apă 31%

Str. Ana Ipătescu reabilitare rețea apă 35%

Str. Nucului reabilitare rețea apă Finalizat

Str. Salinelor reabilitare rețea apă 40%

Str. Nicolae Teclu reabilitare rețea apă 90%

Str. Vișinului reabilitare rețea apă Finalizat

str.Petru Rareș reabilitare rețea apă Finalizat

str. 22 dec. 1989 reabilitare rețea apă 95%

str.Intrarea Amurgului reabilitare rețea apă 68%

str. Toamnei reabilitare rețea apă 99%

str. Caragiale reabilitare rețea apă 66%

 Aleea Crestei extindere rețea canalizare 80%

 Aleea Mureș extindere rețea canalizare Finalizat

 Intr. Cetatea Colțești extindere rețea canalizare Finalizat

 Intr. Gladiolei extindere rețea canalizare 90%

 Str. Arieșului extindere rețea canalizare Finalizat

 Str. Aleea Băilor extindere rețea canalizare Finalizat

 Str. Călărași extindere rețea canalizare 80%

 Str. Castrul Roman extindere rețea canalizare 19%

 Str. Chimiștilor extindere rețea canalizare Finalizat

 Str. Cocoșului extindere rețea canalizare Finalizat

 Str. Corbului extindere rețea canalizare 4%

 Str. Curcubeului extindere rețea canalizare 12%

 Str. Ecoului extindere rețea canalizare Finalizat

 Str. Frăgăriște extindere rețea canalizare 80%

 Str. Garofi ței extindere rețea canalizare Finalizat

 Str. Grădinilor extindere rețea canalizare Finalizat

 Str. Gutuiului extindere rețea canalizare Finalizat

 Str. Iasomiei extindere rețea canalizare Finalizat

 Str. Ioan Neculce extindere rețea canalizare Finalizat

 Str. Ion I Russu extindere rețea canalizare 90%

 Str. Lalelelor extindere rețea canalizare Finalizat

 Str. Nicolae.Teclu extindere rețea canalizare Finalizat

 Str. Nucului extindere rețea canalizare Finalizat

 Str. Roșiori extindere rețea canalizare 50%

 Str. Săndulești extindere rețea canalizare Finalizat

 Str. Șesului extindere rețea canalizare Finalizat

 Str. Turturelelor extindere rețea canalizare 50%

 Str. Vasile Goldiș extindere rețea canalizare Finalizat

str. 22 dec. 1989 extindere rețea canalizare 15%

str. Caragiale extindere rețea canalizare 21%

str. Nicolae Labiș extindere rețea canalizare 28%

str. Octavian Goga extindere rețea canalizare 10%

str.Tudor Arghezi extindere rețea canalizare 86%

 Str. Cocoșului reabilitare rețea canalizare Finalizat

 Str. Nicolae Teclu reabilitare rețea canalizare Finalizat

 Str. Turturelelor reabilitare rețea canalizare 1%

str. Zambilelor reabilitare rețea canalizare 5%

• Lansarea primului proiect de bugetare participativă 
– TURDA DECIDE

A fost implementat primul proiect de bugetare participativă, 
în premieră pentru municipiul Turda, prin care au fost fi nanţate 
20 de proiecte depuse și votate de către cetăţeni. Bugetul total 
alocat a fost de 1.700.000 lei.

Proiecte fi nalizate:
#81 CIVIC – Centru pentru iniţiative de tineret, voluntariat 

şi implicare în comunitate
În urma acestui proiect depus de Asociaţia The Da Vinci 

System, a fost înfi inţat primul centru pentru tineret din municipiul 

Turda. Primăria a pus la dispoziţie un spaţiu de pe strada Axente 
Sever, care a fost renovat și complet utilat. Scopul proiectului 
este să creeze contextul pentru a dezlănţui potenţialul uman: 
prin crearea unui cadru în care comunitatea locală să poată să 
se manifeste proactiv pentru binele comun. Acest centru va fi  
deschis pentru toţi tinerii și cetăţenii care vor să se implice în 
proiecte ale comunităţii.

#43 Verde pentru educaţie la Şcoala Horea, Cloşca şi Crişan
A fost nivelat și completat terenul cu pământ vegetal (2000 

mp), au fost montate borduri noi și au fost asfaltate aleile din 
jurul clădirii (165 mp), au fost montate 12 bănci pentru elevi 
și cadre didactice, a fost instalat un sistem de irigaţii performant, 
au fost plantaţi arbori, arbuști și plante ornamentale (127 de 
bucăţi) și a fost montat gazon verde rulou. Începutul de an 
școlar i-a surprins pe elevii Școlii Gimnaziale Horea, Cloșca și 
Crișan într-un spaţiu verde, curat, în care va fi  o adevărată 
plăcere să înveţe.

#83 La Băltoacă – Loc de agrement pentru vârstnici şi nepoţi
Lacul Privighetorii, sau La Băltoacă, după cum l-au 

denumit cetăţenii care au propus acest proiect, a fost 
amenajat și a devenit un loc ideal pentru relaxare. Au fost 
construite noi pontoane și trepte de lemn pentru coborârea 
în siguranţă, s-au amplasat foișoare și bănci, s-au amenajat 
dușuri, tâșnitoare de apă și toalete ecologice. Suma alocată 
acestui proiect a fost de 102.300 lei. De acest loc de 
agrement se vor putea bucura acum toţi cetăţenii Turzii, 
iar accesul este GRATUIT.

#82 Amenajarea spaţiului verde şi a locului de joacă, str. 
Punţii nr. 25

Zona s-a transformat total în urma lucrărilor de modernizare, 
care au constat în: amenajarea spaţiilor verzi, asftaltarea aleilor, 
asfaltarea și amenajarea locurilor de parcare, montarea unor 
ansambluri noi de joacă pentru copii, amplasarea băncilor de 
lemn, montarea unor cișmele de apă potabilă, reparaţia podului 
și asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi și montarea 
unor coșuri noi pentru deșeuri.

#10 Amenajarea terenurilor din proximitatea blocului D1, 
str. Constructorilor nr. 2

Amenajarea aleii principale și a aleilor secundare, eliminarea 
gardului viu uscat, eliminarea copacilor uscaţi, amenajarea a 
5 bănci de odihnă, amenajarea a 5 stâlpi de iluminat de înălţime 
medie.

#60 Amenajare spaţiu de joacă – Grădiniţa cu Program 
Prelungit Prichindelul Isteţ

Curtea Grădiniţei Prichindelul Isteţ a fost complet modernizată. 
Curtea a fost dotată cu aparate de joacă noi (tobogane, 
balansoare, leagăne), a fost montat gard colorat pentru 
delimitarea spaţiului de joacă, au fost amplasate bănci și 
măsuţe pentru activităţile cu preșcolarii, s-au montat coșuri de 
gunoi și au fost achiziţionate pavele din cauciuc pentru siguranţa 
copiilor, acestea urmând să fi e montate în primăvară, după 
încheierea sezonului rece.

#76 Pagina de web ECOURI – www.ecouri.ro
Revista ”Ecouri” care apare la Turda din luna martie a anului 

2018, reprezintă concretizarea dorinţei mai multor intelectuali 
turdeni de a avea o publicaţie de cultură, istorie și artă, în 
orașul lor, creată cu sprijinul administraţiei locale. Prin proiectul 
Turda Decide a fost realizată și pagina WEB a acestei publicaţii, 
fi ind acum disponibilă și online, pentru toţi cei interesaţi de 
cultura și istoria municipiului Turda.

#66 Amenajare Cimitire
Au fost amenajate panouri cu unelte în cimitirele din 

oraș. Întreţinerea în cimitire va fi astfel mult mai ușoară 
pentru că nu mai este necesară deplasarea cu unelte. Acest 
proiect vine în sprijinul tuturor cetăţenilor, în special al 
persoanelor vârstnice.

Proiecte în implementare:
#50  Pași pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii – Calea Victoriei 

C6 – C7
#40  Reamenajare curte/spaţiu de joacă Grădiniţa cu P.P Sfânta 

Maria
#64  Amenajare curte de joacă structura nr. 1 – Grădiniţa cu 

P.P Sfânta Maria
#65 Șansă la viaţă prin donare de sânge
#68  Reamenajare parcare și trotuare, spaţiu verde și pubelă 

eco – Haţegului nr.17 (avansat)
#11  Refacere Zona verde – Str. Rapsodiei nr. 4 bloc. 2 (avansat)
#54 Amenajare Zona Centrală – Piaţa 1 Dec 1918 (avansat)
#Amenajare parcari iluminate str. Constructorilor nr. 28
#29 Spaţiu verde – spaţiu curat – Calea Victoriei nr. 29
#13  Reamenajarea spatiului verde – Str. Rapsodiei nr. 2 

(avansat)
#14 Reamenajarea spaţiului verde – Str. Nuferilor nr. 5 bl. C8
#5 Parc de joacă pentru câini

• Spitalul Municipal a fost modernizat

A fost fi nalizată reabilitarea completă a pavimentului în 
toate secţiile spitalului din pavilionul central. Peste 600.000 
de lei au fost folosiţi pentru aplicarea de vopsea epoxidică și 
tarchet în toate saloanele și cabinetele din spital, precum și în 
sălile de operaţie.

Printre investiţiile importante din ultimul an mai amintim 
și achiziţionarea unui computer tomograf performant care 
a costat aproximativ 250.000 de euro. Vă reamintim că în 
perioada 2016 – 2019 au fost făcute numeroase schimbări, 
s-a achiziţionat aparatură de ultimă generaţie, s-au alăturat 
echipei de medici specialiști din domenii noi, curtea interioară 
a fost asfaltată și a fost amenajat un parc de relaxare și 
recreere în aer liber.

• Ample lucrări de modernizare la şcolile din municipiu 
/ noi investiţii în educaţie

În anul 2019 au fost alocate fonduri pentru modernizare la 
toate unităţile de învăţământ, iar 4 școli au fost complet 
modernizate cu fonduri guvernamentale:

¤ Şcoala Gimnazială Teodor Murăşanu
¤ Şcoala Gimnazială Avram Iancu
¤ Şcoala Profesională Poiana
¤ Liceul Teoretic Liviu Rebreanu
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• A fost semnat contractul de fi nanţare europeană 
pentru modernizarea Grădiniţei cu Program Prelungit 

Prichindelul Isteţ şi a Creşei nr. 4

Proiectul are o valoare totală de 11.974.548,98 lei. De 
asemenea, au fost depuse proiecte europene pentru modernizarea 
tuturor creșelor și grădiniţelor din municipiu, urmând semnarea 
contractelor și pentru celelalte unităţi educaţionale.

• Au fost montate dale de cauciuc la locul de joacă – 
Grădiniţa Poiana cu Castani

• Prima şcoală mobilă din România – CEPS Turda
CEPS Turda – Calitate, Egalitate și Prietenie în Școlile din 

Turda este un proiect european implementat cu scopul de 
a reduce și preveni abandonul școlar, precum și promovarea 
accesului egal la învăţământ, prin organizarea de programe 
after-school (inclusiv catering) pentru elevi din ciclul primar, 
meditaţii pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat 
de tip „A doua șansă”, grădiniţe estivale, consilierea 
părinţilor, dezvoltarea unor mecanisme locale de susţinere 
a procesului educaţional și acţiuni de tip „școala mobilă” 
– o inovaţie în România.

• Reabilitare parcuri – În toate parcurile din municipiu 
au fost reabilitate locurile de joacă şi completate cu nisip

• Inaugurarea Biroului Unic
Au fost deschise porţile Biroului Unic, unde cetăţenii au 

posibilitatea de a-și soluţiona cu promptitudine cereri pentru 
servicii diverse, de la plata impozitelor locale până la cereri legate 
de proiecte de urbanism, dezvoltare urbană. Biroul Unic al 
serviciilor publice este situat în Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 
31-33.

• Introducerea Serviciului de Paşapoarte

Din anul 2019, la Turda se pot face pașapoarte. Acest serviciu 
este disponibil în fi ecare miercuri între orele 9.30 și 14.30.

• Arhivare electronică şi aplicaţii
Implementarea proiectului european ADEPT – Administraţie 

digitală efi cientă pentru cetăţenii din Turda. Simplifi carea 
procedurilor administrative.

• Castrul Roman – A fost semnat contractul de execuţie a 
lucrărilor, acestea urmând să înceapă în cursul anului 2020.

• Modernizarea Centrului istoric, construire Autobază şi 
Park&Ride

A fost semnat contractul de fi nanţare europeană pentru 
modernizarea centrului istoric, construirea Autobazei unde va 
funcţiona noua companie de transport public și construirea unei 
parcări de tip Park and Ride.

• Noi demersuri pentru construirea Sălii Polivalente
CNI a lansat licitaţia pentru proiectarea și execuţia Sălii 

Polivalente. Estimăm demararea lucrărilor în anul 2020.

• Acţiuni pentru un oraş curat
Au fost montate 4 baterii de pubele subterane noi, au fost 

schimbate toate containerele din punctele gospodărești, au fost 
amplasate containere speciale pentru moloz, mobilier și deșeuri 
vegetale, au fost desfi inţate rampe clandestine, toaletarea 
vegetaţiei, campanii de curăţenie, igienizarea cimitirelor, ș.a.

• Camere de supraveghere video
Au fost amplasate camere de supraveghere în mai multe 

locaţii din oraș, pentru siguranţa cetăţenilor și depistarea 
infracţiunilor.

• A fost modernizat spaţiul verde din zona Materna
• Fântânile arteziene din oraș au fost recondiţionate
• Au fost amplasate bănci și mese noi pe malul Arieșului

• A început construcţia blocului de locuinţe pentru tineri
48 de apartamente vor fi  acordate tinerilor pe baza solicitărilor 

depuse. Proiectul este fi nanţat de Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe (ANL), iar blocul se afl ă pe strada Zambilelor. Lucrările 
se vor fi naliza în cursul anului 2020.

• Inaugurarea Cantinei Sociale

Primăria Turda, alături de Asociaţia de Ajutor Social Marathon 
și de sponsorul SAREROM oferă zilnic 120 de mese calde persoanelor 
nevoiașe. Cantina Socială a fost înfi inţată într-un spaţiu complet 
renovat din incinta Liceului Teoretic Liviu Rebreanu. Benefi ciarii 
acestui proiect sunt selectaţi/recomandaţi de Bisericile din Turda.

• Evenimente
- Târgul de Paște
- Consiliul Local al Tinerilor
- Sărbătoare Câmpenească – 1 Mai
- CROS – Alergăm pentru cei care nu pot alerga
- Campanii de donare sânge
- Noaptea Muzeelor
- La Traviata
- Sărbătoarea Copilăriei
- Festivalul Internaţional de Teatru
- Festivalul de Folclor
- Zilele Municipiului Turda
- Agro Fest
- O zi medievală la Turda
- Festivalul Toleranţei
- Campanii de plantare arbori
- Festivalul Racilor
- Târgul de Crăciun
- Premii la 50 de ani de căsătorie
- Revelion 2020

Suntem pregătiţi pentru un nou an de succes!
Primăria Municipiului Turda mulţumeşte tuturor 
cetăţenilor şi colaboratorilor pentru implicare!

Tinerii din Cluj-Napoca 

încep din ce în ce mai 

mult să pună accentul pe 

viaţa de familie în detri-

mentul carierei, explică 

sociologii creşterea natali-

tăţii din ultimii ani.

Municipiul Cluj-Napoca a 

înregistrat în ultimii 12 ani 

o creştere constantă a numă-

rului de copii născuţi, de la 

5.605 în 2008 la 6.963 în 

2019, deşi Primăria nu are o 

politică de natalitate, ci doar 

aplică un concept de creşte-

re a calităţii vieţii.

Siguranţa zilei de mâine şi 

tendinţa de a pune mai mult 

preţ pe viaţa privată sunt alţi 

factori care încurajează fami-

liile tinere să facă copii, spun 

specialiştii.

„Cred că sunt o serie de 

factori care ar putea explica 

acest fenomen. Pe de-o par-

te, ponderea populaţiei tine-

re din populaţia oraşului, avem 

în Cluj avantajul construit de 

universităţi care atrag şi aduc 

în Cluj o mulţume de tineri. 

Pe de altă parte, sectorul pri-

vat profi tă, este deosebit de 

atractiv pentru mulţi tineri din 

România. Vorbim şi de stabi-

litatea fi nanciară şi elimina-

rea aspectului sărăciei care 

conferă siguranţă mai mare 

celor care îşi doresc să aibă 

doi, trei sau mai mulţi copii 

sau să aibă copii şi în al trei-

lea rând cred ca putem spu-

ne şi despre o schimbare de 

optică în ceea ce înseamnă 

raportul viaţă privată şi viaţa 

profesională. Există o tendin-

ţă din ce în ce mai mare de a 

aprecia, de a revaloriza fami-

lia, viaţa de familie în detri-

mentul carierei sau a câştigu-

rilor profesionale", a spus so-

ciologul Ioan Hosu.

Purtătorul de cuvânt al Pri-

măriei Cluj-Napoca, Oana Bu-

zatu, a declarat că evoluţia 

natalităţii poate fi  pusă pe sea-

ma creşterii calităţii vieţii.

„În municipiul Cluj-Napo-

ca, din anul 2008 până în 2019, 

deci într-o perioadă de 12 ani, 

avem o creştere constantă a 

numărului de copii născuţi, 

de la 5.605 în 2008 la 6.963 

în 2019, o diferenţă de aproa-

pe 1.400 de copii. Practic, în 

Cluj-Napoca nu am avut o po-

litică specială de creştere a 

natalităţii, deoarece obiecti-

vul nostru a fost creşterea ca-

lităţii vieţii, fi ind stabilit acest 

concept în strategia de dez-

voltare a oraşului care îşi ara-

tă efectele. Odată crescută ca-

litatea vieţii constatăm, şi din 

acese cifre, că a crescut nata-

litatea, dar şi dezvoltarea eco-

nomică sau calitatea spaţiilor 

urbane. Din punct de vedere 

al administraţiei locale, ceea 

ce ţine de datoria noastră fa-

ţă de locuitorii oraşului este 

să le asigurăm condiţiile care 

să-i determine să aleagă să se 

stabilească în Cluj-Napoca”, 

a spus Buzatu.

Potrivit datelor Primăriei clu-

jene, în 2008 s-au născut 2.810 

băieţi şi 2.795 fete, raport care 

s-a inversat în 2019, când s-au 

născut 3.370 băieţi şi 3.593 fete.

Primăria Cluj-Napoca a pus 

bazele conceptului de creşte-

re a calităţii vieţii începând cu 

mandatul de primar al lui Emil 

Boc din anul 2004, acesta fi -

ind inclus în strategia de dez-

voltare a oraşului până în 2027.

„Prin calitatea vieţii la 

Cluj-Napoca înţelegem nu nu-

mai ceea ce înseamnă posibi-

litatea de petrecere a timpu-

lui liber, ci şi calitatea actului 

medical, a actului educaţio-

nal, a infrastructurii, a mediu-

lui de afaceri astfel încât, da-

că în materie de populaţie nu 

putem bate Bucureştiului, cu 

siguranţă municipiul nostru 

este şi poate fi , în continua-

re, oraşul numărul 1 în Ro-

mânia din perspectiva aces-

tui concept al calităţii vieţii”, 

se arată în strategie.

Cum explică sociologii creşterea natalităţii în Cluj-Napoca

Liderul MISA, Gregorian 

Bivolaru, a fost achitat, 

vineri, de Tribunalul Cluj, 

în dosarul de trafi c de per-

soane din 2007, pentru 

două dintre infracţiunile 

de care era acuzat – consti-

tuire a unei organizaţii 

cu caracter fascist, rasist ori 

xenofob şi trecerea ilegală 

a frontierei unui stat străin. 

În ceea ce priveşte restul 

acuzaţiilor, între care trafi cul 

de persoane, instanţa a con-

statat că a intervenit prescrip-

ţia. Totodată, a fost ridicat se-

chestrul instituit pe mai mul-

te bunuri ale lui Bivolaru şi 

ale MISA. Decizia instanţei 

poate fi  însă atacată cu apel.

Tribunalul Cluj a consta-

tat, în sentinţa dată vineri, că 

legea penală mai favorabilă 

aplicabilă situaţiei juridice a 

20 dintre inculpaţi, între care 

şi Gregorian Bivolaru, este le-

gea penală veche.

Astfel, instanţa îl achită pe 

Gregorian Bivolaru pentru con-

stituire a unei organizaţii cu 

caracter fascist, rasist ori xe-

nofob şi de trecerea ilegală a 

frontierei unui stat străin.

Instanţa a mai decis achi-

tarea sau încetarea procesu-

lui penal faţă de ceilalţi incul-

paţi din dosar.

De asemenea, au fost res-

pinse pretenţiile civile formu-

late de mai multe părţi civile 

din dosar, iar alte acţiuni civi-

le au fost lăsate nesoluţionate.

Instanţa a mai constatat 

că trei persoane vătămate 

nu au formulat pretenţii ci-

vile în cauză.

Totodată, Tribunalul Cluj a 

respins cererea formulată de 

reprezentantul Ministerului 

Public privind luarea măsurii 

de siguranţă a confi scării spe-

ciale cu privire la mai multe 

bunuri mobile şi imobile a-

parţinând inculpaţilor şi a dis-

pus ridicarea măsurii seches-

trului asigurator instituită a-

supra bunurilor imobile apar-

ţinând mai multor inculpaţi, 

între care şi Gregorian Bivo-

laru, precum şi asupra bunu-

rilor imobile aparţinând păr-

ţilor responsabile civilmente 

Mişcarea de Integrare Spiritu-

ală în Absolut (M.I.S.A.) şi 

Fundaţia de Terapii Naturiste 

şi Yoga „Tara".

Acest dosar de trafi c de per-

soane datează din 2007.

Gregorian Bivolaru, achitat 
la Cluj în dosarul de trafic 
de persoane din 2007
Decizia poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare

Liderul MISA, Gregorian Bivolaru, a fost achitat, vineri, de Tribunalul 
Cluj, în dosarul de trafi c de persoane din 2007

Gregorian Bivolaru a plecat din 
ţară în august 2004, după ce 
a fost trimis în judecată, iar opt 
luni mai târziu a fost prins și a-
restat în Suedia, însă a cerut 
azil politic, iar autorităţile din 
această ţară i-au acceptat cere-
rea. De atunci, toate solicitările 
de extrădare au fost respinse 
de autorităţile suedeze.
Fondatorul MISA a fost prins 
în Franţa în 26 februarie 
2016, fi ind extrădat în 
România în 22 iulie 2016, 
pentru executarea pedepsei 
de șase ani de închisoare 
pentru act sexual cu un mi-
nor, primită în 14 iunie 2013, 
printr-o decizie defi nitivă a 
Înaltei Curţi de Casaţie și 
Justiţie. Iniţial, în aprilie 
2012, magistraţii Tribunalului 
Sibiu l-au achitat pe Bivolaru.
Gregorian Bivolaru, condam-
nat la șase ani de închisoare 
pentru act sexual cu un mi-
nor, a fost eliberat condiţio-
nat, părăsind Penitenciarul 
Bistriţa în 13 septembrie 
2017, după ce a executat un 
an și două luni din pedeap-
să. El a afi rmat la ieșire că va 
vedea ce va face în continua-
re, dorind să scrie cărţi.
La scurt timp, tot în septem-
brie 2017, Gregorian Bivolaru 
a fost dat în urmărire prin 
Europol de către autorităţile 
fi nlandeze, pentru mai multe 
infracţiuni de trafi c de per-
soane și abuz sexual, în 
Finlanda și în Franţa, în peri-
oada 2006 -2013.
Surse judiciare declarau că 
autorităţile fi nlandeze au 
emis un mandat de arestare 
pe numele lui Gregorian 
Bivolaru. Fondatorul MISA a 
fost căutat, poliţiștii stabilind 
că el a părăsit ţara în mod 
legal în 14 septembrie 2017, 
la o zi după eliberare.

Bivolaru, azil 
politic în Suedia
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în Florești, 
zona VIVO (Polus), suprafaţa de 
50 mp, Informaţii suplimentare la 
telefon la 0775-139542. (14.14)

¤ Vând apartament cu o căma-
ră, supr. 41 mp, mobilat, utilat, 
bloc nou, cu lift, parcare proteja-
tă, zonă bunâ, str. Beiușului, 
ocupabil. Informaţii suplimenta-
re la telefon 0747-417912. (4.7)

¤ Vând apartament cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi ni-
sat, mobilat, parcare, zonă super 
amenajată, preţ 53000 euro. 
Merită văzut! Informaţii la tel. 
0723-005123.

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
decomandat, suprafaţa 52 mp, 
et. 1, str. Teleorman, mobilat, uti-
lat, preţ 92.000 euro, negociabil. 
Informaţii și alte detalii la tel. 
0740-694047.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.

¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, deco-
mandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, investi-
ţie. Apartamentul este compus 
din 2 camere, 1 living, 1 bucăta-
rie, 2 băi, 2 balcoane, 2 spaţii de 
depozitare, loc de parcare cu CF. 
Preţ 119.900 Euro, negociabil. 
Tel. 0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă modestă nereno-
vată cu teren pentru parcare, în 
zonă centrală sau semicentrală. 
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.

¤ 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.

¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi la 
tel. 0763-769120.

TERENURI

¤ Vând teren în suprafaţa de 
38600 mp, zona de case, str. 
Giuseppe Verdi, cartier Iris, preţ 
8 euro/mp. Informaţii la telefon 
0744-653097. (2.7)

¤ Vând pământ, grădină 350 
mp, întabulat, îmrejmuit, cu 
pomi, la 70 km de oraș, șosea-
ua Cluj-Oradea, preţul pieţii. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (5.7)

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.

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului 
Măcicașu, com. Chinteni, cu 
toate utilităţile. Informaţii su-
plimentare la tel. 
0734-777772.

¤ 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 Mărișel 12.200 mp, 
intravilan, zona de case, carte 

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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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1
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TUIT

funciară, curent electric, apă, 
front 90 m la drumul principal. 
Preţ 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-265436.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer 
seriozitate, nu consum alcool. Tel. 
0749-974302.

¤ Caut chirie o garsonieră, con-
fort 3 sau 1, pe termen lung. 
Suntem două persoane, munci-
tori. Așteptăm telefoane la 
0749-974302.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiriat 
fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoane 
pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă Kau-
fl and, utilat și mobilat, C.T., bal-
con închis. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 400 
euro. Pentru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-
tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 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 0745-50131

¤ Angajăm lucrător pentru îngriji-
re vaci. Cerem și oferim seriozita-
te. Pentru detalii sunaţi la la tele-
fon 0742-431611.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer și ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem și 
oferim seriozitate. Pentru infor-
maţiile suplimentare apelaţi la 
tel. 0742-431611.

SERVICII

¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0740-252139.

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje la 
utilaje de tâmplărie. Informaţii la 
tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

¤ 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.

¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm
numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

ELECTRO

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

¤ Vând reșou electric, nou, reșou 
cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor elec-
tric. Preţuri foarte bune. Informa-
ţii la telefon 0735-176040.

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

UZ CAZNIC

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, ho-
ta gratis și burlan, preţ 160 
RON. Aștept telefoane la 
0745-569336. (2.4)

¤ VÂND 4 sobe: două de tera-
cotă, puţin folosite, preţ 250 
RON/buc și o sobă cu plită și ler 
la 1700 RON, sobă de gîtiti și 
încălzit, preţ 150 RON. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0264-260226. (2.7)

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

¤ Vând hotă mare pentru sobă, 
metal inoxidabil, cazan inoxida-
bil, pentru baie, capacitate de 
100 l, făcut la comandă. Preţuri 
foarte bune. Inf. la tel. 
0735-176040.

MOBILIER

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

¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, 
preţ foarte avantajos. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0744-702473, după 
ora 12.

¤ Vând două birouri pentru cal-
culator , dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare combinaţie wenge și ste-
jar auriu, stare perfectă, preţ 
250 RON/buc., și raft de biblio-
tecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în par-
tea de jos (cu etajere interioare), 
cu chei, dim. H â 205 cm, L â 90 
cm, adâncime 40 cm, culoare 
wenge cu stejar auriu, stare im-
pecabilă, preţ 350 RON. Cele 3 
piese de mobilier sunt ideale 
pentru agenţii de turism, agenţie 
imobiliară 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 nucă în coajă, preţ 8 
RON/kg și miez de nucă la preţul 
de 25 RON/kg, producţie 2019, a 
fost recoltată din zonă nepoluată, 
produs bio. Informaţii la tel. 
0744-955625. (2.11)

¤ Vând cizme bărbaţi nr. 41-42, 
cu carâmb înalat, șanuri (militare 
din box). Pentru informaţii sunaţi 
la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, se vând în bloc, preţ nego-
ciabil. Informaţii suplimentare la 

telefon 0740-401019. (2.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
dame și bărbaţi, scurte și lungi 
(neagră, nr. 52). Informaţii la tel. 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(2.7)

¤ Vând cizme lungi nr. 39 pentru 
dame. Telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la telefon 0749-435564 
sau 0758-939822.

¤ Vând rohie de mireasă, cu 
trenă, nr. 40-42, folosită doar 
o singură dată, foarte frumoa-
să. Preţ avantajos. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0745-996308 sau 
0745-265436.

¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0745-265436.

¤ Desfi inţare gospodărie! 
Vând lucruri casnice, încălţă-
minte femei. Preţuri foarte bu-
ne. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

LICITAŢII

¤ Direcția Generală Regională 
a Finanțelor Publice Cluj prin 
Serviciul Fiscal Municipal Turda, 
cu sediul în Turda, str. P-ţa. Ro-
mană, nr. 15B, vinde la a 3-a 
licitație publică, în data de 
05.02.2020, ora 12.00, bunuri-
le mobile constând în: 1 Cuptor 
panifi cație Bongard Cervop, pe 
gaz cu 3 vetre = 7.450 lei. 
Prețul de evaluare sau de por-
nire a licitației fi ind conform 
specifi cației de mai sus. 
Informații suplimentare pot fi  
obținute la sediul SFM Turda, 
str. P-ţa. Romană, nr. 15B, ca-
mera 8, telefon 0264.314941, 
interior 125 sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.
anaf.ro - anunțuri - vânzarea 
prin licitație a bunurilor seches-
trate.

¤ Direcția Generală Regională 
a Finanțelor Publice Cluj prin 

Serviciul Fiscal Municipal Tur-
da, cu sediul în Turda, str. P-
ţa. Romană, nr. 15B, vinde la 
a 2-a licitație publică, în data 
de 05.02.2020, ora 13.00, bu-
nurile mobile constând în: 1. 
Depozit pt. mărfuri subsol, 
compus din 1 încăpere și 1 
stație Sprinkel, în suprafață 
utilă de 115 mp și cotele PCI 
aferente din clădirea și terenul 
atribuit în folosință conform 
Extrasului CF 51475-C1-U10, 
preț de evaluare/ de pornire al 
licitației 53.250 lei. Prețul de 
evaluare sau de pornire a 
licitației fiind conform 
specificației de mai sus. 
Informații suplimentare pot fi 
obținute la sediul SFM Turda, 
str. P-ţa. Romană, nr. 15B, ca-
mera 8, telefon 0264.314941, 
interior 125 sau accesând pa-
gina de internet a ANAF, 
www.anaf.ro - anunțuri - vân-
zarea prin licitație a bunurilor 
sechestrate. 

¤ ANAF - Direcţia Generală 
Executări Silite Cazuri Specia-
le prin Serviciul Executări Sili-
te Cazuri Speciale Regional 
Cluj-Napoca, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram 
Iancu, nr. 19, vinde la licita-
ţie publică, în data de  
20.02.2020, ora 12.00, bu-
nul imobil - cota de 52/416 
mp teren cu destinaţie de 
drum, cartier Sopor, loc. Cluj-
Napoca, jud. Cluj - preţ 2.480 
lei. Informaţii suplimentare 
pot fi obţinute la sediul Ser-
viciului Executări Silite Cazuri 
Speciale Regional Cluj-Napo-
ca, str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 
19, camera 238, telefon 
0264.705534 sau accesând 
pagina de internet www.
anaf.ro - anunţuri vânzarea 
prin licitaţie a bunurilor se-
chestrate.

PIERDERI

¤ DENT REPAIR CENTER S.R.L., 
C.U.I. 32470957, pierdut certifi ca-
te constatatoare nr. 
67134/13.11.2013 la sediu și 
terți. Se declară nule.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea de emitere a autorizatiei 
integrate de mediu

care va fi  depusa la Agentia pentru Protectia Mediului 
Cluj ( cu sediul in Cluj-Napoca , Calea Dorobantilor , nr. 99), 
de catre CONSILIUL JUDETEAN CLUJ , cu sediul in Calea 
Dorobantilor, nr. 106 , in scopul desfasurarii activitatii 
prevazuta in Anexa nr. 1 a Legii nr. 278 / 2013 privind 
emisiile industriale, in categoria :

5.4. Depozitele de deseuri, astfel cum sunt defi nite la 
lit. b) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 349/2005 
privind depozitarea deseurilor, cu modifi carile si completarile 
ulterioare, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau 
cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia 
depozitelor pentru deseuri inerte.

5.3. b) Valorifi carea sau o combinatie de valorifi care 
si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai 
mare de 75 de tone pe zi, ,

Solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu 
se refera la CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 
DESEURILOR CLUJ , unde s-au fi nalizat lucrarile la Celula de 
depozitare si racordul la utilitati, precum si cea mai mare 
parte din investitiile prevazute din zona administrativa si 
zona tehnica .

Informatiile privind impactul potential asupra mediului 
al activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei 
integrata de mediu pot fi  consultate in timpul programului 
de lucru, la sediul A.P.M.Cluj , mun. Cluj-Napoca , Calea 
Dorobantilor, nr. 99, jud. Cluj .

Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc 
in scris, la sediul APM Cluj sau electronic la adresa de e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro pana la data 07.02.2020.

ANUNŢ DE ANGAJARE

NICOLA CARM IMPEX

angajează

personal pentru următoarele posturi:

VÂNZĂTOR

COFETAR

BRUTAR

ŞOFER

MUNCITOR NECALIFICAT

Informaţii suplimentare la telefon 0264-432817 

sau pe str. Oașului Fundătură nr. 3.

everything sweeteverything sweet

ANUNŢ

Această informare este efectuată de COMUNA MĂRĂGU, 
strada Principală, nr. 204, tel:0371138035/Fax: 
0372002986, ce intentionează să solicite de la 
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ CRIŞURI, aviz de 
gospodărire a apelor pentru Refacerea lucrărilor în urma 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase în com. 
Mărgău, judeţul Cluj.

Această investiţie este nouă.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obţina informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
primaria.margau@yahoo.com, tel: 0371 138 035.

ANUNŢ

În atenţia cetăţenilor din comuna Iara

Unitatea administrativ-teritorială Iara, judeţul Cluj, anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale: 58 – în locul numit popular “CIMITIRUL 
EVREIESC-DRUM SPRE PICULEŢE”, 59 – în locul numit popular 
“DRUMUL SPRE PICULEŢE-HOTAR BĂIȘOARA”, 66 – în locul 
numit popular “CIMITIRUL MARE-DRUMUL TELEGBII”, 
începând cu data de 23.01.2020, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei comunei Iara, judeţul Cluj, conf. art. 
14 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare 
nr. 7/1996, republicată, cu modifi cările ulterioare.

Cererile de rectifi care a documentelor tehnice vor fi  
depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Pentru informaţii: ȘERBAN IOAN, CONSILIER SUPERIOR, 
FOND FUNCIAR, TEL. 0744485234

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., în calitate de lichidator 
judiciar al debitorului Regia Autonomă de Transport Local 
Turda R.A. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), conform 
Sentinţei civile nr. 57/2020 pronunţată în Ședinţa publică 
din data de 14.01.2020 în dosarul nr. 718/1285/2019, 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii debitorului Regia Autonomă de Transport 
Local Turda R.A. (Turda, Str. Mihai Viteazul, nr. 43, Judeţul 
Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 
J12/198/1991, C.U.I. 201365) 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 debitorului este de 10 
zile de la data primirii notifi cării (pentru creanţele născute 
între data deschiderii procedurii insolvenţei – 10.12.2019 
și data deschiderii procedurii falimentului în formă simplifi cată 
– 14.01.2020);

• Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
afi șarea, comunicarea și publicarea tabelului preliminar al 
creanţelor în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă este 
07.02.2020.

• Termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de 
tabelul de creanţe, cu privire la creanţele și drepturile trecute, 
sau, după caz, netrecute de lichidatorul 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 creanţelor este 25.02.2020.

Prima şedinţă a Adunării creditorilor societăţii Regia 
Autonomă de Transport Local Turda R.A. va avea loc în data 
de 12.02.2020, ora 12.00, la sediul SOLVENDI S.P.R.L. din 
localitatea Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.

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
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Glinţă continuă 
forma excelentă

Robert Glinţă a obţinut, dumi-
nică, medalia de argint la 50 
de metri spate, în etapa de la 
Beijing a FINA Champions 
Swim Series. Glinţă a fost cro-
nometrat cu timpul 24.99.
Medalia de aur a fost câștigată 
de americanul Michael Andrew, 
cu timpul 24.92. Prima ediţie a 
circuitul FINA Champions Swim 
Series a avut șase etape: patru 
în 2019 și două în 2020.
Invitat pe baza performanţelor 
sale, Robert Glinţă a încheiat 
circuitul cu șase medalii: trei de 
argint și trei de bronz.

România s-a calificat 
la barajul pentru 
sferturile de finală
Naţionala de polo a României 
s-a califi cat, sâmbătă, la barajul 
pentru sferturile de fi nală ale 
Campionatului European de la 
Budapesta, după ce a încheiat 
grupa B a competiţiei pe locul 
3. Adversara din baraj, Grecia, 
iar cea din sferturi, Croaţia.
Sâmbătă s-au jucat ultimele 
două partide ale grupei B, între 
România – Rusia 11-10 și 
Serbia – Olanda 11-4.
Astfel, Serbia încheie lider, cu 9 
puncte, urmată de Rusia și 
România, cu câte 3 puncte. 
Olanda, tot cu 3 puncte, este 
eliminată din cursă și va juca 
pentru locurile 13-16.
România a obţinut, în grupa B, 
rezultatele: 8-9 cu Olanda, 7-15 
cu Serbia și 11-10 cu Rusia.
Câștigătoarele grupelor vor ac-
cede direct în sferturile de fi na-
lă, iar echipele clasate pe locuri-
le 2-3 vor juca încrucișat pentru 
califi carea în aceeași fază. În 
sferturi s-au califi cat astfel 
Croaţia, Serbia, Ungaria și Italia.
”Barajul” pentru sferturi progra-
mează meciuri în 20 ianuarie, 
sferturile de fi nală se vor dispu-
ta în 22 ianuarie, semifi nalele 
în 24 ianuarie, iar fi nalele pen-
tru medalii în 26 ianuarie.

Rezultate modeste 
pentru Măgura în EHF
Echipa de handbal feminin 
Măgura Cisnădie a fost învinsă 
duminică, în deplasare, de for-
maţia daneză Copenhaga 
Handball, scor 33-22 (14-8), în 
cea de-a treia partidă din grupa 
B a Cupei EHF.
În cealaltă dispută a grupei B, 
Siofok – Podravka, 30-30.
Clasamentul este condus de 
Siofok și Podravka, ambele cu 
câte 5 puncte, urmate de 
Copenhaga 2 și Măgura 
Cisnădie 0 puncte.
În primul meci al grupei, 
Măgura a pierdut, cu Podravka, 
cu 26-38, iar în al doilea, cu 
Siofok, scor 23-31.
În etapa viitoare Măgura 
Cisnădie va juca pe teren pro-
priu, tot cu Copenhaga.

Pe scurt

U-Banca Transilvania Cluj 

s-a impus cu 99-74 în ulti-

mul meci din Grupa valori-

că A din Liga Naţională de 

baschet masculin în faţa 

celor de la CSA Steaua.

Trupa pregătită de Mihai Sil-

văşan a dominat meciul de la 

un capăt la altul şi nu a avut 

mari emoţii în duelul cu forma-

ţia bucureşteană în special da-

torită evoluţiei lui Darko Plani-

nic. Baschetbalistul croat a ter-

minat meciul cu 23 de puncte 

şi 4 recuperări şi 2 pase decisi-

ve, fi ind secondat excelent de 

Donatas Tarolis, 16 puncte şi 

Patrick Richard cu 13 puncte.

Sâmbătă s-au jucat meciuri-

le: SCM Timişoara – CSU Sibiu 

80-84, U BT Cluj – Steaua Bu-

cureşti 99-74, BCMU Piteşti – 

Dinamo Bucureşti 80-85 şi SCM 

Craiova – CSM Oradea 68-75.

În urma acestora partide, cla-

samentul grupei valorice A este: 

1. CSM Oradea 26 puncte, 2. U 

Banca Transilvania Cluj 26, 3. C-

SU Sibiu 23, 4. Steaua Bucureşti 

20, 5. Dinamo Bucureşti 19, 6. 

SCM Timişoara 19, 7. SCM Cra-

iova 19, 8. BCMU Piteşti 16.

„Este o victorie pe care o aş-

teptam. Steaua a venit aici fără 

câţiva jucători importanţi. Nu 

s-a pus în niciun moment pro-

blema învingătoarei. Ne-am fă-

cut treaba, dar sunt momente 

în care trebuie să ne îmbunătă-

ţim jocul. Mă bucur că am dat 

minute tinerilor, care nu au evo-

luat aşa mult până acum. Le-am 

spus băieţilor că trebuie să ui-

tăm deja această partidă. Ne vor 

aştepta meciuri mult mai grele, 

în special miercuri, la Oradea. 

Ne pregătim pentru acel joc şi 

încercăm să fi m cât mai pregă-

tiţi. Vrem să etalăm un baschet 

la un nivel ridicat acolo. Le mul-

ţumim suporterilor din galerie 

care au ridicat tensiunea în tim-

pul meciului. Îi aşteptăm cu drag 

la fi ecare partidă. Avem nevoie 

de ei, avem nevoie să ne împin-

gă de la spate, să ridice sala în 

picioare. Sperăm să vină în nu-

măr mare şi de acum înainte şi 

să umple peluza din sală”, a de-

clarat Mihai Silvăşan.

Victorie fără emoţii pentru 
U-BT Cluj înainte de Top 6

Perechea formată din tenis-

manul român Horia Tecău şi 

olandezul Jean-Julien Rojer 

a fost desemnată cap de 

serie numărul opt în proba 

masculină de dublu din 

cadrul turneului Australian 

Open, primul de Mare Şlem 

al anului, care va debuta 

luni la Melbourne.

Tecău şi Rojer vor juca în 

primul tur contra cuplului 

compus din britanicul Domi-

nic Inglot şi pakistanezul Ai-

sam-Ul-Haq Qureshi.

La ediţia de anul trecut, 

Tecău şi partenerul său au 

pierdut în primul tur. Tecău 

are două semifi nale jucate la 

Melbourne, în 2012 (alături 

de suedezul Robert Lindstedt) 

şi în 2015 (alături de Rojer).

La dublu feminin, România 

va avea patru reprezentante, 

toate în perechi diferite.

Irina Begu va evolua alături 

de Kristyna Pliskova (Cehia), 

iar în primul tur le vor înfrun-

ta pe americancele Desirae 

Krawczyk/Jessica Pegula.

Irina Bara va face pereche 

cu rusoaica Ekaterina Alexan-

drova, urmând să înfrunte în 

runda inaugurală cuplul 

Kaitlyn Christian (SUA)/Ale-

xa Guarachi (Chile).

Monica Niculescu o va 

avea ca parteneră pe japo-

neza Misaki Doi, adversare-

le din primul tur fi ind ru-

soaica Ana Kalinskaia şi ka-

zaha Iulia Putinţeva.

Raluca Olaru şi slovena Da-

lila Jakupovic vor întâlni în 

runda inaugurală favoritele 

numărul doi, Timea Babos 

(Ungaria) şi Kristina Mlade-

novic (Franţa), care au jucat 

fi nala la ediţia din 2019 şi au 

cucerit titlul în 2018.

Tecău şi Rojer, 
favoriţii numărul 8 
la Australian Open

Cosmin Vâtcă şi Andrei 

Peteleu şi-au reziliat con-

tractele cu formaţia din 

Gruia şi pot pleca gratis 

la orice alt club.

Cosmin Vâtcă, 37 de ani, 

a evoluat în tricoul vişiniu în-

tre 2014 şi 2018, iar după un 

sezon petrecut la FC Volun-

tari, goalkeeper-ul originar din 

Turda a revenit în Gruia. În a-

ceastă perioadă, Vâtcă a câş-

tigat două titluri de campioa-

nă, o Cupă şi o Supercupă a 

României cu CFR Cluj.

Andrei Peteleu, 27 de ani, 

a sosit în Gruia în iulie 2016, 

de la Petrolul Ploieşti, bifând 

în total 62 de partide pentru 

„feroviari”. Fundaşul crescut 

de Gloria Bistriţa şi-a trecut 

în palmares două titluri şi o 

Supercupă cu „frânarii”.

„Mulţumim, Cosmin Vât-

că şi Andrei Peteleu pentru 

munca depusă în tricoul 

«alb-vişiniu» şi multă baftă 

mai departe în carieră!”, se 

arată într-un mesaj postat pe 

pagina ofi cială a clujenilor.

Chipciu şi Ciobotariu, 
prezentaţi ofi cial

CFR Cluj a ajuns la o în-

ţelegere cu Denis Ciobotariu 

şi Alexandru Chipciu, iar cei 

doi jucători au fost prezen-

taţi ofi cial.

„Clubul CFR 1907 Cluj 

anunţă transferul începutu-

lui de an în fotbalul româ-

nesc! Mijlocaşul Alexandru 

Chipciu a semnat cu echipa 

noastră şi s-a alăturat deja 

lotului pregătit de Dan Pe-

trescu în cantonamentul din 

Spania. Suntem bucuroşi că 

unul dintre cei mai buni şi 

constanţi fotbalişti de la Echi-

pa Naţională a României a 

sosit în Gruia şi ne va ajuta 

în atingerea obiectivelor 

noastre ”, a fost anunţul clu-

bului cu privire la achiziţio-

narea lui Chipciu.

Alexandru Chipciu are 47 

de meciuri în tricoul primei 

reprezentative şi 6 goluri în-

scrise. În cariera sa, mijlo-

caşul român a evoluat la echi-

pe precum: Anderlecht, Spar-

ta Praga, FCSB sau FC Bra-

şov şi a reuşit să câştige de 

trei ori titlul în România, o 

dată Cupa şi Supercupa Ro-

mâniei, de două ori Cupa Li-

gii, dar şi campionatul şi Su-

percupa Belgiei.

Veşti proaste însă din 
cantonament

CFR Cluj a pierdut primul 

meci din 2020, scor 2-1 în fa-

ţa nemţilor de la Holstein Kiel. 

Afl ată pe locul 10 în eşalonul 

secund al Germaniei, Kiel s-a 

impus graţie unui gol marcat 

în minutul 82.

CFR Cluj şi Kiel au intrat 

la egalitate la cabine, scor 0-0, 

iar toate golurile au venit du-

pă pauză. Nemţii au deschis 

scorul în minutul 57, prin 

Makana Baku. CFR a egalat 

după numai zece minute, când 

Billel Omrani l-a învins pe 

portarul Reimann. Kiel a re-

venit în avantaj în minutul 

82, când Michael Eberwein a 

marcat pentru 2-1.

Petrescu a trimis urmă-

toarea formulă de joc în me-

ciul cu Kiel: CFR Cluj: Arla-

uskis – Susic, Burcă, Vini-

cius, Camora – Bordeianu, 

Hoban, Djokovic – Deac, Tra-

ore, Costache

În repriza secundă, teh-

nicianul a folosit mai mulţi 

tineri, dar şi jucători precum 

Omrani şi Ţucudean, al doi-

lea fi ind la primul meci du-

pă o mai lungă pauză com-

petiţională.

În minutul 79 al amicalu-

lui, când scorul era 1-1, Ţu-

cudean a primit o pasă foar-

te bună în adâncime, după 

care a încercat o fi nalizare în 

stil personal, lob peste por-

tar de la marginea careului, 

numai că goalkeeperul, ieşit 

în întâmpinare, a blocat şi fa-

za s-a stins.

Vâtcă şi Peteleu, out! Chipciu 
şi Ciobotariu, prezenţaţi oficial.
CFR Cluj continuă să facă modificări importante la nivelul lotului, iar după plecările 
lui Culio, Mureşan sau Horj a venit rândul altor doi fotbalişti

Alexandru Chipciu a fost prezentat ofi cial drept noul jucător al lui CFR Cluj
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