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ACTUALITATE

Cum i-a speriat 
un investitor pe sătenii 
din Gârbău
Gârbăul e în pragul răscoalei după ce o com-
panie şi-a anunţat intenţia de a construi un 
depozit pentru produse chimice. Pagina 2

ECONOMIE

Consiliul fiscal spune 
„Nu” noului Cod Fiscal!
Instituţia consultativă spune că România 
riscă să intre din nou în capcana unei po-
litici fi scale pro-ciclice. Pagina 5

ADMINISTRAŢIE

Jegul este rege 
în cartierul Mărăşti
Zona parcului Expo Transilvania este plină 
de fecale, cauciucuri şi PET-uri. Paginile 6-7

POLITICĂ

Cătușe pentru Marko
Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor a 
aprobat, ieri, cererea Parchetului de încu-
viinţare a reţinerii şi arestării preventive a 
deputatului UDMR Marko Attila. Pagina 4

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

Lovitură de teatru la Tribunalul Cluj, unde audierea unor funcţionari publici din cadrul 
Consiliului Judeţean Cluj în procesul de corupţie al lui Horea Uioreanu s-a făcut 
în spatele ușilor închise, în ş edinţ ă  secretă , fără public și, mai ales, fără presă! Pagina 3

Procesul lui Uioreanu a avut loc cu uşile închise

Ce au de ascuns ?

ACTUALITATE

CSM sesizează Curtea Constituţională 
privind cazul lui Dan Şova

ȘTIREA ZILEI

Consiliul Județean cumpără 
teren pentru groapa de gunoi. 
Cât costă cele 60 de hectare ?

Consiliul Superior al Magis-
traturii (CSM) sesizează Curtea 
Constituţională (CC) privind ho-
tărârea Senatului de respingere 
a cererii DNA de reţinere şi ares-
tare a lui Dan Şova, cerând so-
luţionarea posibilului confl ictul 
juridic dintre puterea judecăto-
rească şi cea legislativă.

„Preşedintele Consiliului Su-
perior al Magistraturii solicită 
Curţii Constituţionale să consta-
te existenţa unui confl ict de na-
tură juridică constituţională în-
tre menţionatele autorităţi pu-
blice, în măsură să împiedice 
autoritatea judecătorească să-şi 
îndeplinească atribuţiile consti-
tuţionale şi legale cu care a fost 

învestită, în vederea restabilirii 
ordinii constituţionale care tre-
buie să existe între autorităţile 
publice prevăzute în Titlul III 
din Constituţia României”, se 
arată în comunicatul CSM.

Senatorii au respins, miercuri, 
solicitarea procurorilor DNA 
pentru reţinerea şi arestarea se-
natorului PSD Dan Şova în do-
sarul privind contractele înche-
iate de fi rma sa de avocatură cu 
complexurile Turceni şi Rovinari.

Din cele 151 de voturi expri-
mate în cazul solicitării vizân-
du-l pe Dan Şova, au fost înre-
gistrate 79 de opţiuni „pentru”, 
67 „contra”, iar cinci voturi au 
fost anulate.

Primarul municipiului Cluj-Na-
poca, Emil Boc (foto), a partici-
pat luni la o şedinţă a Consiliu-
lui Judeţean, unde le-a cerut con-
silierilor judeţeni “în al 13-lea ce-
as” să cumpere terenul de 60 de 
hectare care se afl ă în adminis-
trarea comunei Feleacu pentru 
realizarea Centrului de Managa-
ment Integrat al Deşeurilor. CJ 
Cluj ar urma să plătească pentru 
cele 60 de hectare 1,5 milioane 
de euro. Nu au lipsit şicanele, iro-
niile şi schimburile acide de re-
plici între consilierii judeţeni.

Continuare în paginile 6-7
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A de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act de 
demisia președintelui Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI ALEGERILE 
PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN ?

Potrivit Legii administrației publice locale, termenul pentru alegerea noului președinte al Consiliului Județean este de 90 de zile de la constatarea vacantării postului.

Senatul pregătește un scut de apărare pentru corupți
Parlamentarii nu se lasă când vine vorba de sporirea imunităţii: câțiva senatori PSD vor să-i scape 
pe corupți de cătușe, de arest și de mandatul de aducere. Pagina 4



PUBLICITATE

2 actualitate.monitorulcj.ro marţi, 31 martie 2015

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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Societatea Naţională de 

Gaze Naturale Romgaz SA 

Mediaş a fi nalizat în 

această lună lucrările pri-

vind punerea în exploata-

re experimentală a două 

noi acumulări descoperite 

în Platforma 

Moldovenească şi Bazinul 

Transilvaniei, pe raza 

localităţilor Frasin (jud. 

Suceava), respectiv Criş 

(jud. Mureş).

Sonda de la Frasin, forată 

la o adâncime de 4.100 de me-

tri, se afl ă în perimetrul de 

explorare-dezvoltare-exploa-

tare RG 04 Moldova Nord, zo-

nă în care Romgaz extrage ga-

ze naturale încă din anul 1972. 

Prin acest foraj, fi nalizat în 

cursul lunii ianuarie 2015, a 

fost pus în evidenţă un zăcă-

mânt de gaz-condensat pen-

tru care în acest moment se 

afl ă în derulare programul de 

dezvoltare.

Sonda de la Criş (comuna 

Daneş, jud. Mureş) este rea-

lizată la adâncimea de 2.600 

de metri şi este cuprinsă în 

perimetrul RG 03 Transilva-

nia Sud, unde există unele 

dintre cele mai vechi zăcă-

minte de gaze naturale din 

România. Descoperirea, rea-

lizată în cursul lunii ianuarie 

2014, a identifi cat un nou ză-

cământ de gaze naturale pe 

care în acest moment se des-

făşoară forajul mai multor son-

de care vor permite evaluarea 

şi dezvoltarea completă a aces-

tuia.

Producţia zilnică realizată 

prin aceste două sonde noi 

este de peste 2.600 de barili 

echivalent petrol pe zi, adică 

aproximativ 3% din produc-

ţia zilnică de gaze naturale a 

companiei. Ambele zăcămin-

te se înscriu în ceea ce în-

seamnă zăcăminte convenţi-

onale de hidrocarburi.

„În ultimii ani, unul dintre 

cele mai importante obiecti-

ve ale managementului 

Romgaz a fost şi continuă să 

fi e creşterea portofoliului de 

resurse şi rezerve de gaze, 

prin descoperirea unor zăcă-

minte noi şi prin dezvoltarea 

şi îmbunătăţirea recuperării 

resurselor deja descoperite. 

Pentru aceasta, compania a 

alocat resurse în creştere pen-

tru reabilitarea şi moderniza-

rea facilităţilor existente, pre-

cum şi pentru noi investiţii în 

special în explorare geologică 

şi exploatare. Astfel, în anul 

2014, Romgaz a realizat in-

vestiţii de 1.085,5 mil.lei., din 

care cheltuielile pentru explo-

rare geologică şi exploatare 

au reprezentat circa 54%.

Anularea declinului de pro-

ducţie realizată în ultimii 4 

ani confi rmă potenţialul exis-

tent în perimetrele de explo-

rare şi cele afl ate în faza de 

dezvoltare-exploatare şi ne în-

curajează să intensifi cam efor-

turile pentru valorifi carea a-

cestui potenţial. În continua-

re, ne vom concentra pe cău-

tarea de soluţii atât pentru 

creşterea productivităţii şi a 

gradului de recuperare a ză-

cămintelor vechi, cât şi pen-

tru descoperirea de noi zăcă-

minte de ţiţei şi gaze” – Du-

mitru Rotar, Director General 

Adjunct – Explorare şi Pro-

ducţie – SNGN Romgaz SA 

Mediaş.

Romgaz anunță două noi descoperiri de gaze naturale

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Anunţul fi rmei Brenntag 

că intenţionează să con-

struiască în comuna 

Gârbău un depozit pentru 

produse chimice i-a scan-

dalizat pe locuitorii comu-

nei. Oamenii au fost pre-

zenţi ieri la şedinţa ordina-

ră a Colegiului Prefectural 

al judeţului Cluj pentru 

a-şi expune nemulţumirile 

faţă de proiect.

Firma Brenntag a cumpă-

rat 24,075 mp de teren în co-

muna clujeană Gârbău şi in-

tenţionează să construiască 

un depozit pentru produse 

chimice.

Locuitorii din comună se 

opun proiectului şi susţin că 

fi rma „îşi maschează activita-

tea”. Ei se tem de posibilele 

urmări pe care implementarea 

proiectului le-ar avea asupra 

mediului şi a sănătăţii lor.

„Ei îşi maschează activita-

tea. Depozitul este foarte pe-

riculos. Există ordinul 119 a 

Ministerului Sănătăţii care spu-

ne că n-ai voie să construieşti 

mai aproape de 1000 de metri 

faţă de casele de locuit. Se spu-

ne că nu sunt aproape. Să se 

vină la faţa locului şi să se va-

dă că-s aproape. Eu cred că ni-

căieri nu se pun depozitele în 

sat. Nu se poate stabili exact 

pentru că acest proiect nu are 

toate cantităţile exacte şi nici 

n-o să le aibă niciodată. Ei au 

de gând să spele acolo 100 de 

containere zilnic şi numai pen-

tru început. Benefi ciarul vrea 

să-şi mărească capacitatea de 

depozitare. De pe urma aces-

tui depozit noi n-avem niciun 

benefi ciu, numai pierderi”, a 

spus nemulţumită o locuitoa-

re a comunei Gârbău venită la 

şedinţă.

Investitorul nu are
niciun aviz

Autorităţile locale clujene 

au precizat că până în acest 

moment fi rma nu a obţinut 

niciun aviz de construire a de-

pozitului. Reprezentanţii 

Agenţiei pentru Protecţia Me-

diului Cluj i-au comunicat fi r-

mei că trebuie să depună la 

dosar „completări cu referire 

la date urbanistice, precum şi 

avize emise de AN Apele Ro-

mâne – ABA Someş Tisa, In-

spectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă Cluj şi Direcţia de Să-

nătate Publică Cluj”.

„În urma analizării în şe-

dinţa Comitetului Special Con-

stituit, în data de 9 septem-

brie 2014 a documentaţiei de-

puse, APM Cluj a luat decizia 

ca pentru continuarea proce-

durii de reglementare SC 

Brenntag SRL trebuie să de-

pună la dosar completări cu 

referire la date urbanistice, 

precum şi avize emise de AN 

Apele Române – ABA Someş 

Tisa, Inspectoratul pentru Si-

tuaţii de Urgenţă Cluj şi Di-

recţia de Sănătate Publică Cluj. 

Până la această dată SC Brenn-

tag SRL nu a depus comple-

tările solicitate, procedura pu-

tând fi  continuată doar în mo-

mentul în care la dosar vor fi  

depuse toate documentele so-

licitate”, se arată în comuni-

catul Agenţiei pentru Protec-

ţia Mediului Cluj.

De asemenea, Agenţia pen-

tru Protecţia Mediului i-a re-

comandat fi rmei Brenntag să 

prezinte planul cetăţenilor şi 

să clarifi ce problemele ridica-

te de aceştia.

„Totodată, având în vede-

re petiţiile depuse de către 

locuitorii comunei Gârbău 

(...) APM Cluj a recomandat 

SC Brenntag SRL (...) să or-

ganizeze o întâlnire cu locu-

itorii comunei în cadrul că-

reia să prezinte planul/ pro-

iectul şi să clarifi ce proble-

mele ridicate de către cetă-

ţeni”, au precizat reprezen-

tanţii Agenţiei pentru Protec-

ţia Mediului Cluj.

Reprezentanţii Brenntag nu 

au putut fi  contactaţi pentru 

un punct de vedere.

Nimeni nu vrea depozitul, 
susţine primarul

„Noi am făcut un sondaj, 

iar 99% din oameni nu do-

resc această investiţie”, a spus 

primarul comunei Gârbău, 

Gheorghe Lucian Broaina.

Conform Certifi catului de 

Urbanism cu numărul 07 din 

03.06.2014 emis de Primăria 

Comunei Gârbău destinaţia 

zonei unde se propune im-

plementarea planului este zo-

na unităţilor industriale, pen-

tru depozite, servicii cu ca-

racter industrial.

În această zonă sunt inter-

zise locuinţele cu funcţiuni 

complementare, dotări social 

culturale şi de sănătate. Su-

prafaţa terenului este de 24.075 

mp din care suprafaţa con-

struită este de 4000 mp, iar 

circulaţiei auto şi pietonale îi 

este dedicată o suprafaţă de 

9653 mp.

Cum i-a speriat un investitor 
pe sătenii din Gârbău
Localitatea Gârbău pare să fie în pragul răscoalei după ce o companie 
care a cumpărat terenuri în comună şi-a anunţat intenţia de a construi 
un depozit pentru produse chimice.

Locuitorii din Gârbău nu-și doresc un depozit de produse chimice în satul lor
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ARS OPINIÆ

Căderea lui Ponta

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Desigur, căderea unui guvern, 
demiterea unui prim-ministru 
sau schimbarea unui regim nu 
sunt și nu trebuie să fi e scopuri 
în sine ale politicii. Dar nici ne-
clintirea, eternizarea sau fosili-
zarea în funcţii a celor de la 
putere nu trebuie să devină ta-
bu-uri ale stabilităţii. 
Realitatea politică românească 
prezentă a ajuns într-un punct 
extrem de sensibil, deopotrivă, 
ambiguu și, nu mai puţin, paradoxal. E important cum vom 
trece, cu ce pierderi sau cu ce câștiguri. Mai întâi, din perspec-
tiva legitimităţii, situaţia pare perfect indecisă: ţara este con-
dusă de un premier ales cu majoritate puternică cândva, dar 
care s-a pierdut pe cotloanele politicianismului. Președintele și 
el are un vot autoritar în spate, dar nu puţini sunt cei care 
cred că, iniţial, n-a fost un vot întreg, care să dea mandat, ci 
unul care să sancţioneze (pe altcineva). Premierul cel vechi stă 
să moară, dar se agaţă de orice pai, președintele cel nouă stă 
să se nască, dar n-are „buricul” tăiat. Scor 1-1. Din perspectiva 
pârghiilor de putere, primul-ministru e cu banii, cu funcţiile și 
cu legile, dar nu poate infl uenţa (și ce mult regretă) justiţia și 
publicul și benefi ciază de un sprijin parlamentar nesigur. 
Președintele are prerogativele unor numiri importante, are 
prestigiul și suportul publicului, dar n-are guvern, bani și legi, 
iar un sprijin parlamentar, înafara unor noi alegeri, este doar 
prezumtiv. Din nou, scor 1-1. Din perspectiva integrităţii, situ-
aţia are o evoluţie stranie: cad miniștri importanţi, se strânge 
laţul în jur, sunt arestaţi oameni din proximitatea premierului, 
dar acesta trece „senin”, temporizează, se „autoimunizează” 
și trage, până la rupere, de sforile manipulării. De cealaltă 
parte, președintele nu e ţintă directă (încă) a luptei anticorup-
ţie, dar cu siguranţă va fi  și, oricum, începe să devină „victimă 
colaterală” prin atragerea în hora partidelor și a cârdășiilor 
specifi ce politicii românești. E limpede aici că timpul lucrează 
în favoarea premierului în așteptarea momentului în care să 
se poată spune din nou, triumfător și interesat: „toţi sunt(em) 
la fel”. Din nou, prin evoluţia tactică din teren, scor 1-1.

Să spunem că era de anticipat, oarecum, un fel de partidă cu 
sumă nulă cea dintre președinte și premier până la noi ale-
geri. O luptă falsă, reciproc avantajoasă, pentru un statu-quo 
ipotetic, dar, mai ales, pentru un răgaz necesar ocupării de 
poziţii viitoare: pentru unul, a face uitată înfrângerea (la pre-
zidenţiale), pentru celălalt, a-și instala și consolida victoria. 
De remarcat că această situaţie are, pentru a spori și mai 
mult ambiguitatea, și părţi bune și părţi rele. Părţile bune 
sunt stabilitatea, continuitatea și faptul că un guvern cu un 
premier în defensivă, afl at în scădere de legitimitate, va fi , 
mai mult decât oricând, un guvern și pentru ţară, nu doar 
pentru sine, cum se întâmplă în perioadele lui de expansiu-
ne. Nu insist aici, dar acest lucru se poate demonstra faptic/
cifric. Părţile rele ţin de imagine, de complacere, de timpul 
pierdut și de risipirea ocaziei de a produce, într-un moment 
propice, o reformă sau o schimbare radicală și un salt pe un 
nivel superior al politicii.

Fiecare credea că timpul va lucra în favoarea lui, însă nu întot-
deauna „socoteală de acasă se potrivește cu cea din târg” și, 
arareori, o luptă fără învinși și învingători. În această ecuaţie 
politică, cu „n” necunoscute, au intervenit două variabile, nelu-
ate iniţial în calcul, DNA și publicul, la care se adaugă un fapt 
cu rol de catalizator. Nu știm și nimeni nu știe unde se va opri 
DNA-ul („marfă” mai fi ind din abundenţă), dar s-a creat o ten-
siune tot mai greu suportabilă în mediul politic și care trebuie 
descărcată într-un fel, măcar în speranţa slăbirii „chingilor” jus-
tiţiei. De obicei, plătesc cei de la putere. În al doilea rând, prin 
efectul de angrenare, în această bătălie ar putea interveni pu-
blicul, așa cum a făcut-o și altă dată și care să-și impună agen-
da, precum s-a întâmplat și cu altă ocazie. Iar aici votul pentru 
imunitatea fostului ministru Dan Șova, dat de Parlamentul 
României, ar putea fi  scânteia sau pretextul unei reacţii în lanţ 
a cetăţenilor. Premierul Victor Ponta nu a uitat, nu are cum să 
uite și nici nu i-ar folosi să uite cum a devenit premier, înainte 
de a ajunge la urne. „Istoria se repetă”, spun unii, sau „cine ri-
dică sabia de sabie va muri”. Reamintesc, dacă mai e cazul, că 
Ponta a fost instalat la Palatul Victoria în urma unui șir lung și 
viguros de proteste populare care au dus la căderea guvernului 
în funcţie atunci. În sensul celor spuse, au apărut deja, la sfâr-
șitul săptămânii trecute, primele manifestări populare de ostili-
tate faţă de Ponta, în principal, în mari orașe: București, Cluj, 
Constanţa, Brașov, Sibiu, Iași, Oradea etc. Dincolo însă de exis-
tenţa unor similitudini, acest fapt nu înseamnă, deocamdată, 
mare lucru, protestele ar putea continua sau nu, ar putea că-
păta consistenţă sau ar putea să se stingă. Mai există câteva 
imponderabile greu de măsurat sau anticipat. În iarna lui 
2012, pe un ger cumplit, „valul” a pornit de la un lucru, la ur-
ma-urmei, lipsit de mare însemnătate (sacrifi carea doctorului 
Arafat). Lumea românească era „încărcată” negativ la maxim 
și nu-i trebuia decât un minim pretext.

Fără îndoială, doar publicul este cel care poate tranșa victoria 
uneia dintre părţi. Vom vedea dacă momentul schimbării a 
sosit sau se amână.

Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB, 
Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 de 
ani de experienţă în presă şi predă jurnalismul de 10 ani. 
A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj şi Clujeanul.

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Un nou termen în proce-

sul de corupţie al fostului 

preşedinte al Consiliului 

Judeţean Cluj, Horea 

Uioreanu, a avut loc luni 

dimineaţa la Tribunalul 

Cluj, însă judecătoarea 

Alina Ţopan a decis ca 

martorii să fi e audiaţi în 

şedinţă secretă.

La termenul de ieri ar fi  ur-

mat să dea declaraţii în cali-

tate de martor Mariana Raţiu, 

Claudiu Salanţă şi Alexandru 

Creţu. La termenul de săptă-

mâna trecută principalul mar-

tor al acuzării, Răzvan Pop, 

a fost audiat, de asemenea, 

în şedinţă secretă după ce el 

însuşi a cerut acest lucru.

Şedinţa de judecată a în-

ceput puţin după ora 10.00, 

când în sala de judecată au 

intrat rând pe rând Horea Uio-

reanu, Ioan Bene, Vasile Po-

găcean, Ioan Petran, Gabriel 

Davidescu, Mariana Raţiu, 

Claudiu Salanţă şi Alexandru 

Creţu. Judecătoarea Alina Ţo-

pan, din proprie iniţiativă, a 

propus audierea martorilor 

în şedinţă secretă şi a cerut 

acordul procurorului DNA şi 

al avocaţilor.

„Din ofi ciu, instanţa va 

pune în discuţie audierea mar-

torilor în şedinţă nepublică. 

Aceşti martori, datorită pre-

siunilor la care sunt supuşi 

în mod constant de mass me-

dia, s-ar putea să nu relate-

ze faptele exact aşa cum s-au 

întâmplat în urmă cu un an. 

Datorită interesului mediatic 

excesiv, consider că se impu-

ne audierea acestora în şe-

dinţă secretă. Deci, toţi cei 

care nu au legătură cu cau-

za şi nu şi-au auzit strigat 

numele, să părăsească sala”, 

a precizat Ţopan.

Procurorul de caz nu s-a 

opus cererii judecătorului. Doar 

avocaţii inculpatului Ioan Be-

ne s-au opus acestei cereri. 

„Consider că nu se impune au-

dierea în secret a acestor mar-

tori. Noi ne opunem”, au pre-

cizat aceştia, fără succes însă.

Întrebat dacă a făcut vreo 

cerere de a fi  audiat în secret, 

arhitectul şef al judeţului Cla-

udiu Salanţă a precizat: „M-am 

gândit la asta, dar nu am fă-

cut. Cererea a fost din iniţia-

tiva proprie a judecătorului”.

A plâns în sala 
de judecată

Directorul de Investiţii din 

cadrul CJ Cluj, Mariana Ra-

ţiu, a fost audiată timp de mai 

bine de 5 ore. Potrivit unor 

surse, ea a început să plângă 

sub tirul întrebărilor instanţei 

şi a avocaţilor. Mariana Raţiu 

ar fi  declarat în faţa instanţei 

că i-a spus lui Horea Uiorea-

nu că au apărut anumite ar-

ticole în presă care îi afectea-

ză reputaţia şi care ar putea 

avea consecinţe asupra vieţii 

sale de familie.

Preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj de la acea dată, 

Horea Uioreanu, i-ar fi  spus 

că dacă se simte lezată să con-

tinue demersurile şi să facă 

plângeri penale. Mariana Ra-

ţiu a mai spus că nu s-a sim-

ţit nicio secundă infl uenţată 

de Horea Uioreanu. Ea a mai 

declarat că Horea Uioreanu 

i-ar fi  spus că ştie de acele ar-

ticole din presă şi că vor ur-

ma şi altele.

„Din păcate, nu pot să vor-

besc întrucât martorul Clau-

diu Salanţă nu va depune de-

claraţie şi nici nu am voie să 

intru în legătură cu dânsul. A 

durat foarte mult audierea 

mea şi de aceea judecătorul 

a luat decizia de a-l audia în 

altă zi. Şi mărturia dânsului 

va fi  destul de laborioasă şi 

nu a mai fost timp”, a preci-

zat Mariana Raţiu, la ieşirea 

din sala de judecată. Întreba-

tă dacă a plâns în sala de ju-

decată, Raţiu a declarat: “Am 

lăcrimat. Datorită evenimen-

telor. Nu e deloc plăcut. Nu 

e o experienţă plăcută. De 

când am intrat în sală am dat 

declaraţii încontinuu. Şi dom-

nul Uioreanu mi-a adresat în-

trebări. Nu am declarat nimic 

în plus faţă de ce am decla-

rat la DNA. Nu am intrat în 

foarte multe detalii. Sper să 

nu mai fi u chemată”, a adă-

ugat Raţiu.

Potrivit unor surse din sa-

la de judecată Mariana Raţiu 

a fost întrebată despre lucră-

rile de la aeroport, inclusiv 

despre pista de 2100 de metri 

şi APRON (parcarea pentru 

aeronave), dar şi despre Cen-

trul de Deşeuri.

Foto: Mariana Rațiu și Horia 
Uioreanu au evitat să stea de 
vorbă pe holurile tribunalului

Ce au de ascuns?
Procesul lui Uioreanu,
cu uşile închise !
Lovitură de teatru la Tribunalul Cluj, unde audierea unor funcţionari 
publici din cadrul Consiliului Judeţean Cluj în procesul de corupţie al lui 
Uioreau s-a făcut în şedinţă secretă.

Uioreanu a scăpat de arestul preventiv

Magistraţii Tribunalului Cluj au decis, ieri, înlocuirea arestu-
lui la domiciliu cu măsura controlului judiciar în cazul fostu-
lui președinte al CJ Cluj Horea Uioreanu și în cazul oameni-
lor de afaceri Ioan Bene și Vasile Pogăcean. „Judecătorul a 
dispus înlocuirea arestului la domiciliu cu măsura controlu-
lui judiciar, acum clientul meu (Horea Uioreanu – n.r.) poa-
te ieși din casă, dar are de respectat câteva obligaţii. Acesta 
nu are voie să părăsească judeţul Cluj fără aprobarea jude-
cătorului, trebuie să se prezinte în faţa organelor judiciare 
ori de câte ori este chemat și nu are voie să ia legătura cu 
martorii din dosar. Decizia nu este defi nitivă și poate fi  ata-
cată la Curtea de Apel”, a declarat Smaranda Bara. 
Procurorii DNA au atacat deja decizia Tribunalului Cluj. 
Horea Uioreanu se afl a în arest la domiciliu din 12 noiem-
brie 2014, când Curtea de Apel Cluj a dispus, printr-o sen-
tinţă defi nitivă, înlocuirea arestului preventiv, care a durat 
mai bine de șase luni, cu arest la domiciliu.

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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CONVOCATOR

Societatea Comercială FIMARO S.A.
Cluj-Napoca, str.Corneliu Coposu nr. 167

Directoratul S.C. FIMARO S.A., prin președintele acestuia 
D-l ing. BACIU VOICU, convoacă pentru data de 30.04.2015, 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la ora 
10,00 şi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la ora 
11,00, la sediul societăţii din Cluj-Napoca, str. Corneliu 
Coposu nr. 167, jud. Cluj, la care au dreptul să participe și 
să voteze personal, prin reprezentant sau prin corespondenţă, 
numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 20.04.2015, considerată dată de referinţă, 
cu ordinea de zi redată mai jos:

a.) Adunarea Generală Extraordinară:
1.) Aprobarea plafonului maxim de credite pentru anul 

2015-2016, garantat cu bunuri imobile și mobile(inclusiv 
elemente ale activelor circulante) din patrimoniul societăţii;

2.) Aprobarea, de principiu, a divizării S.C.FIMARO S.A.;
3.) Mandatarea Directoratului pentru întocmirea 

proiectului de divizare, a publicării acestuia în Monitorul 
Ofi cial al României sau pe site-ul propriu, angajarea unui 
evaluator independent înregistrat la C.N.V.M. care să 
determine valoarea unei acţiuni.

b.) Adunarea generală Ordinară:
1.) Raportul de activitate al Consiliului de supraveghere, 

al Directoratului și al Auditorului fi nanciar pe anul 2014;
2.) Aprobarea situaţiilor fi nanciare(bilanţ, cont de profi t 

și pierderi,etc.) pe anul 2014;
3.) Aprobarea acoperirii pierderii contabile aferente 

anului 2014 din rezultatele exerciţiilor precedente rămase 
nerepartizate;

4.) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor 
directoratului;

5.) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2015;

6.) Aprobarea Programului de investiţii pe anul 2015;
7.) Mandatarea persoanei care va face demersurile legale 

necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea 
hotarârilor adunării generale.

În caz de neîndeplinire a condiţiilor de cvorum, adunarea 
generală va avea loc în data de 04.05.2015 în același loc, 
aceeași ora și ordine de zi.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând individual 
sau împreună cel putin 5% din capitalul social au dreptul 
să introducă noi puncte pe ordinea de zi, însoţite de o 
justifi care sau de proiectul de hotarâre propus spre aprobare 
adunării generale, pâna la data de 13.04.2015.

Începând cu data de 30.03.2015, convocatorul, formularul 
de procură specială, formularul de vot prin corespondenţă, 
proiectele de hotarâri, răspunsul la întrebările adresate de 
de acţionari, documentele și materialele informative 
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt 
disponibile pe website-ul www.fi maro.ro, și se pot obţine 
de la sediul societăţii.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea 
generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea 
vota prin corespondenţă, dovedindu-și calitatea în condiţiile 
și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri 
CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul 
CNVM nr. 6/2009.

Acţionarii, persoane fi zice și juridice, sunt invitaţi să 
depună la sediul societăţii până la data de 28.04.2015, 
ora 10,00, mandatul persoanelor care le vor reprezenta și 
formularul de vot prin corespondenţă.

Directoratul propune ca data de înregistrare a acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să 
fi e 20.05.2015, iar ex-date 19.05.2015.

Informaţii suplimentare la sediul societăţii sau telef. 
0264-502730, între orele 9-12.

PREŞEDINTE AL DIRECTORATULUI

ING. BACIU VOICU

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Parlamentarii nu se lasă 

când vine vorba de spori-

rea imunităţii: câţiva 

senatori PSD vor să-i 

scape pe corupţi de cătu-

şe, de arest şi de manda-

tul de aducere. Camera 

Deputaţilor este însă for 

decizional.

Mai exact, un grup de se-

natori PSD pregăteşte modifi -

carea legii 135/ 2010 privind 

Codul de Procedură Penală, 

astfel încât un politician cer-

cetat pentru corupţie să nu 

mai poate fi  încătuşat, ares-

tat sau adus cu mandat, ci 

maxim anchetat sub arest la 

domiciliu.

Corupţia nu necesită 
arest sever

Cel care a iniţiat proiectul 

este senatorul PSD Şerban Ni-

colae, care propune să fi e în-

cătuşaţi doar cei cercetaţi pen-

tru infracţiuni comise prin ac-

te de violenţă sau cei care s-au 

opus măsurii dispuse.

Propunerea senatorului Şer-

ban se afl ă la Comisia Juridi-

că din Senat.

Astfel, noul proiect de le-

ge, care nu a fost încă depus 

în Parlament, prevede „ares-

tul sever” doar împotriva ce-

lor care comit infracţiuni con-

tra vieţii, prin care s-au cau-

zat vătămarea corporală sau 

moartea unei persoane, infrac-

ţiuni de trafi c de stupefi ante, 

trafi c de arme şi acte de tero-

rism, informează şi HotNews.

Conform proiectului, fap-

tele de corupţie nu vor intra 

la infracţiuni ce necesită „ares-

tul sever”.

Modifi cările introduse de 

noul proiect de lege vizează 

articolul 202, care se referă la 

„scopul, condiţiile generale 

de aplicare şi categoriile mă-

surilor preventive”.

Astfel, potrivit iniţiatorilor, 

arestarea preventivă se dispu-

ne în următoarele două for-

me: arestul la domiciliu sau 

arestul sever, acesta din urmă 

fi ind un concept nou intro-

dus, care nu exista în vechiul 

Cod de Procedură Penală.

De asemenea se introduc do-

uă alineate noi la articolul 208:

„(5) Inculpatul faţă de ca-

re s-a dispus una din măsuri-

le prevăzute la art. 202 alin 

(4) lit. a), d) si e), nu este în-

cătuşat în nicio împrejurare, 

cu excepţia celor cercetaţi pen-

tru infracţiuni comise prin ac-

te de violenţă, a celor care 

s-au sustras urmăririi penale, 

precum şi a inculpaţilor care 

s-au opus măsurii dispuse.

(6) Măsurile luate faţă de 

inculpatul reţinut ori arestat, 

în vederea deplasării în spa-

ţiul public, trebuie să fi e pro-

porţionale cu pericolul con-

cret pentru ordinea publică 

potrivit art. 223”.

„O imagine deplorabilă“

Dacă va trece de Senat pro-

iectul va ajunge la Camera 

Deputaţilor care este şi came-

ră decizională.

„În primul rând, încătu-

şarea nu se referă doar la 

parlamentari, ci în general, 

deci trebuie să se facă o lec-

tură completă şi corectă a 

iniţiativei.

În principiu, nu sunt pen-

tru arestarea preventivă în 

general. Nu mă pot pronun-

ţa dacă trebuie să se renun-

ţe sau nu la încătuşare în 

cazul celor corupţi, dar 

într-adevăr, imaginea în că-

tuşe este deplorabilă şi din 

păcate rămâne şi dacă se 

dovedeşte ulterior că cel în 

cauză a fost nevinovat. Cred 

că arestul preventiv trebuie 

să fie excepţia, nu regula, 

dar am văzut, în ultima vre-

me, că e regula, nu excep-

ţia”, a spus deputatul PNL 

Radu Zlati.

Un nou scut în faţa legii
Senatul României declanşează din nou un război împotriva sistemului 
judiciar pentru protecția corupților.

Comisia Juridică a 

Camerei Deputaţilor a 

aprobat, ieri, cererea 

Parchetului de încuviinţa-

re a reţinerii şi arestării 

preventive a deputatului 

UDMR Marko Attila.

„Cu privire la reţinere au 

fost 17 voturi pentru, un vot 

împotrivă, o abţinere şi un vot 

nul, iar cu privire la arestare 

au fost 16 voturi pentru ares-

tare, unul împotrivă şi un vot 

nul“, a anunţat vicepreşedin-

tele comisiei, deputatul PSD 

Ciprian Nica.

El a spus că membrii comi-

siei nu au reuşit să discute cu 

deputatul UDMR, la comisie 

fi ind reprezentat de doi avo-

caţi, care au precizat că Marko 

Attila se afl ă în Ungaria.

Biroul Permanent al Ca-

merei Deputaţilor a trimis, 

săptămâna trecută, la Comi-

sia juridică a doua cerere de 

încuviinţare a arestării pre-

ventivă a deputatul UDMR 

Marko Attila, comisia având 

termen până luni pentru a 

întocmi raportul, iar plenul 

se va pronunţa, probabil, 

mâine.

Procurorii DNA au cerut, 

săptămâna trecută, aviz pen-

tru arestarea deputatului 

Marko Attila Gabor, în dosa-

rul în care este implicat şi Ho-

ria Georgescu, fi ind suspectat 

de abuz în serviciu privind 

acordarea de despăgubiri pen-

tru imobile supraevaluate cu 

aproximativ 75 de milioane 

de euro.

Cătușele îi zornăie 
lui Marko Attila

Consilierul judeţean PNL 

Cluj Mihai Seplecan sus-

pectează Consiliul 

Judeţean (CJ) Cluj de fra-

udare a fondurilor euro-

pene în cadrul Proiectului 

Centrului de Management 

Integrat al Deşeurilor 

Cluj.

Motivul care îl face pe Mi-

hai Seplecan să afi rme acest 

lucru este acela că Devizul ge-

neral al lucrării nu a fost reac-

tualizat conform prevederilor 

metodologice din 9 ianuarie 

2008 privind elaborarea devi-

zului general pentru obiective 

de investiţii şi lucrări de inves-

tiţii, Anexa 4 la Hotărârea 

38/2008 privind aprobarea con-

ţinutului cadru al documenta-

ţiei tehnico-economice aferen-

te investiţiilor publice.

”Pe scurt: din 20.06.2013, 

data actualizării Devizului ge-

neral şi până în prezent, au 

intervenit numeroase modifi -

cări care au rămas neactuali-

zate şi, foarte grav, neaproba-

te la nivelui Consiliului jude-

ţean Cluj. Asta deşi legea pre-

vede altceva. De exemplu: în 

20.06.2013, durata de imple-

mentare a proiectului a fost 

aprobată pentru 52 de luni, 

până în 31 decembrie 2014, 

conform Referatului de apro-

bare nr. 15208/2013. Şi, cu 

toate că suntem la sfârşitul 

lunii martie 2015, cu proiec-

tul nerealizat şi cu contractul 

de execuţie reziliat, nu există 

nici o aprobare a autorităţilor 

deliberative pentru noul ter-

men de execuţie” afi rmă Mi-

hai Seplecan.

În aceste condiţii, consili-

erul judeţean PNL solicită con-

ducerii Consiliului Judeţean 

(CJ) Cluj să explice are este 

HCJ prin care s-a aprobat, con-

form legii, un alt termen de 

execuţie al acestui proiect a-

tât de nerealizat şi atât de eşu-

at, alta decât HCJ 306/2013, 

în care nu există termenul re-

al de execuţie şi care sunt HCJ 

prin care s-au aprobat, con-

form legii, actualizările Devi-

zului general ori de câte ori a 

fost necesar, având în vedere 

că la actualizarea din 

20.06.2013, cuprinsă în HCJ 

306/2013, nu se face trimite-

re la nici o altă aprobare an-

terioară?

De asemenea, Seplecan re-

aminteşte faptul că Devizul 

general se actualizează, con-

form legii, în următoarele si-

tuaţii: la data supunerii spre 

aprobare a studiului de feza-

bilitate, la data solicitării au-

torizaţiei de construire, la da-

ta organizării procedurii de 

atribuire a contractului de 

achiziţie publică, după înche-

ierea contractelor de achizi-

ţie, la data întocmirii sau mo-

difi cării de către ordonatorul 

principal de credite a listei 

obiectivelor de investiţii, ane-

xa la bugetul de stat sau al 

bugetul local, atât pentru 

obiective de investiţii, cât şi 

în continuare.

„Atrag atenţia că în peri-

oada 2014-2015 (luna curen-

tă) nu s-a aprobat nici o ac-

tualizare a Devizului gene-

ral. Aşa că întreb: s-a prelun-

git Autorizaţia de Construire 

nr. 11/05.03.2012, sau este 

necesară o altă Autorizaţie 

de Construire? Care este Au-

torizaţia de Construire a C-

MID Cluj valabilă în anul 

2015? Ce este de ascuns în 

Devizul general al CMID Cluj 

de modifi cările operate până 

acum, începând cu data sem-

nalată mai sus, nu au mai 

fost supuse aprobării delibe-

rativului clujean? Aştept un 

răspuns public, ocazie cu ca-

re îl rog şi pe domnul prefect 

Ioan Vuşcan, ca reprezentant 

de legalitate al Guvernului în 

teritoriu, să se implice şi în 

acest caz în interesul cluje-

nilor” a mai afi rmat Mihai 

Seplecan.

Seplecan suspectează CJ Cluj de fraudare 
a fondurilor europene la Proiectul CMID Cluj
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¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

PROMOVARE

PIAŢA VALUTARĂ

După deprecierea de la 

fi nalul săptămânii trecu-

te, când cursul euro a 

crescut la 4,4242 iar leul 

nu a preluat evoluţia 

pozitivă a celorlalte 

monede din regiune, ieri 

media a scăzut la 4,4061 

lei, minimul ultimelor opt 

săptămâni.

Piaţa valutară s-a deschis 

la 4,4250 lei, nivel apropiat 

de cel de la închiderea de vi-

neri, care a reprezentat şi ma-

ximul zilei. Volumele de tran-

zacţionare au fost medii iar 

oferta de vânzare de valută a 

permis leului să se aprecieze, 

el întărindu-se până la un mi-

nim de 4,3970 lei. La oră 14:00, 

tranzacţiile se realizau între 

4,4020 şi 4,4450.

Evoluţia leului nu a fost in-

fl uenţată de analizele care pro-

gnozează pentru astăzi o de-

cizie a C.A. al BNR de scăde-

re a dobânzii de politică mo-

netară de la 2,25 la 2%/an, 

care ar reprezenta un nou mi-

nim istoric, în condiţiile în ca-

re se anticipează o creştere a 

preţurilor în acest an de cir-

ca 2%. Aceasta ar fi  a şasea 

tăiere de dobândă dintr-un ci-

clu care a debutat în august 

trecut, atunci când a aplicată 

o scădere cu 0,25 puncte pro-

centuale, de la 3,5 la 3,25%.

Un sondaj realizat în rân-

dul Asociaţiei Analiştilor Fi-

nanciar – Bancari din Româ-

nia, dobândă-cheie ar putea 

fl uctua, până la sfârşitul anu-

lui între 1,75 şi 2,75%. Un nou 

ciclu de creştere ar putea apa-

re anul viitor, în condiţiile în 

care o evoluţie asemănătoare 

o vor avea dobânzile din SUA.

Cursul dolarului american 

a scăzut de la 4,0876 la 4,0607 

lei, într-o şedinţă în care co-

taţiile au fl uctuat pe piaţa va-

lutară între 4,0480 şi 4,0850 

lei. O medie mai ridicată a 

fost atinsă în 9 martie.

Media monedei elveţiene, 

care se tranzacţiona pe pieţe-

le internaţionale între 1,045 

şi 1,048 franci/euro, a cobo-

rât de la 4,2280 la 4,2117 lei.

Monedele din regiune se 

apreciau, la rândul lor, faţă 

euro, cea poloneză la 4,085 – 

4,104 zloţi iar cea maghiară 

la 299,4 – 300,4 forinţi.

Perechea euro/dolar se de-

precia faţă de fi nalul săptă-

mânii trecute, la 1,0820 – 

1,0895 dolari, după ce joia 

trecută ea crescuse până la 

1,1052 dolari.

Deprecierea euro este con-

secinţa temerilor persisten-

te ca Grecia nu va ajunge la 

o înţelegere cu troika 

UE-FMI-BCE în privinţa con-

tinuării acordului de asisten-

ţă fi nanciară, care ar trebui 

încheiată până la fi nalul săp-

tămânii viitoare.

Euro, la minimul ultimelor opt săptămâni

Consiliul fi scal a avizat 

negativ proiectul celor 

două Coduri (fi scal şi de 

procedură fi scală), consi-

derând drept nesustenabi-

le reducerile ample la 

nivelul taxelor şi impozi-

telor pe care aceasta le 

prevede, se arata într-o 

Opinie formulată ieri, 

citată de HotNews.ro.

„Câştigurile de efi cienţă în 

colectarea taxelor şi a impozi-

telor şi în cheltuirea banului 

public trebuie să fi e folosit în 

mod prudent şi gradual, fără 

a pune în pericol echilibrele 

macroeconomice", se arata in 

document. În plus, potrivit es-

timărilor Consiliului, existen-

ţa unui defi cit excesiv pentru 

anii următori în cazul aplică-

rii noului Cod Fiscal este im-

posibil de conciliat cu adopta-

rea euro în anul 2019.

Astfel, potrivit estimărilor 

Consiliului fi scal, proiectul 

de modifi care a Codului fi s-

cal în forma sa actuală im-

plică un risc extrem de dete-

riorare permanentă şi de pro-

porţii a poziţiei fi nanţelor pu-

blice ale României. Estimări-

le Consiliului fi scal indică de-

fi cite efective superioare ni-

velului de referinţă de 3% 

din PIB pentru defi citul efec-

tiv în intervalul 2016-2019, 

iar evoluţiile estimate la ni-

velul soldului bugetar struc-

tural sugerează reversarea 

progreselor realizate până în 

prezent în ceea ce priveşte 

consolidarea fi scală, la fi ne-

le anului 2019 defi citul struc-

tural revenind la un nivel 

apropiat cu cel consemnat în 

anul 2010. Asemenea evolu-

ţii sunt în fl agrantă contra-

dicţie cu principiile şi regu-

lile fi scale instituite de LRFB, 

precum şi cu tratatele de gu-

vernanţă fi scală la nivel eu-

ropean al căror semnatar Ro-

mânia este.

Acceleraţie la vale, frână 
la deal

Potrivit Consiliului fi scal, 

este discutabilă oportunita-

tea unei relaxări fi scale de a-

semenea proporţii în condi-

ţiile în care poziţia ciclică a 

economiei este estimată de 

către Comisia Europeană a se 

situa aproape la echilibru 

(output gap apropiat de 0) în 

anul 2016. România riscă să 

intre din nou în capcana u-

nei politici fi scale pro-ciclice, 

apăsând pe acceleraţie in fa-

za de expansiune a ciclului 

economic şi riscând să fi e 

constransă să implementeze 

măsuri de ajustare structura-

lă într-o inevitabilă fază vii-

toare de recesiune. „Există o 

cvasi-unanimitate în literatu-

ra recentă de specialitate în 

a identifi ca niveluri semnifi -

cativ mai ridicate ale multi-

plicatorilor fi scali în perioa-

da de recesiune şi valori re-

duse în perioada de expansi-

une, ceea ce înseamnă că be-

nefi ciile în materie de creşte-

re economică suplimentară 

pe termen scurt ca urmare a 

unei relaxări fi scale pro-cicli-

ce sunt depăşite de costurile 

pe care o inevitabilă consoli-

dare fi scală le-ar putea gene-

ra în faza descendentă a ci-

clului economic, cum de al-

tfel experienţa României din 

ultimii 10 ani o demonstrea-

ză din plin”, se arată în opi-

nia Consiliului Fiscal.

Consiliul fiscal spune 
„Nu”noului Cod Fiscal!
Instituția consultativă spune că România riscă să intre din nou în 
capcana unei politici fiscale pro-ciclice.

Potrivit Consiliului fi scal, este discutabilă oportunitatea unei relaxări fi scale prea mari

IONUȚ DUMITRU | Președinte Consiliu Fiscal

„Având în vedere probabilitatea extrem de 
ridicată ca implementarea prevederilor 
proiectului revizuirii Codului Fiscal să 
conducă la deviații de proporții de la 
țintele bugetare pe termen mediu, 
Consiliul fi scal avizează negativ 
propunerea legislativă”.

u Fiscal

m de 
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Parcul Expo Transilvania 

s-a transformat dintr-un 

loc în care clujenii făceau 

vara plajă într-o groapă de 

gunoi clandestină unde 

pet-urile, fecalele umane 

şi gunoaiele sunt la ele 

acasă. Clujenii sunt 

nemulţumiţi şi susţin că 

parcul a fost uitat de auto-

rităţi de doi ani de zile.

Pet-urile de bere, gunoaie-

le, dalele aruncate pe spaţiul 

verde şi fecalele umane sunt 

primele lucruri care-ţi sar în 

ochi când intri în parcul Ex-

potransilvania.

Mirosul de fecale şi urină 

îţi taie răsufl area când treci 

pe lângă staţia electrică de la 

intrarea în parcul Expotran-

silvania. Pet-urile de bere, hâr-

tia igienică, o carcasă de te-

levizor, pungi şi alte gunoaie, 

toate sunt adunate lângă sta-

ţia electrică.

Brazii care se afl ă pe par-

tea dreaptă a aleii au fost „îm-

podobiţi” cu pet-uri de bere.

„Normal că nu-mi convi-

ne ce a ajuns parcul acesta. 

Arată groaznic. Pe toată ale-

ea asta nu au pus nici măcar 

un coş de gunoi. Toţi bosche-

tarii vin aici, beau, îşi fac ne-

voile şi nimeni nu-i amendea-

ză”, a spus un pensionar ca-

re se plimba prin parc.

Cu cât intri mai mult în 

parc pet-urile de bere sunt tot 

mai multe, în unele zone fi -

ind adunate şi 16 pet-uri pe 

un metru pătrat.

Un alt aspect inestetic sunt 

copacii rupţi şi grămezile de 

crengi tăiate lăsate de izbeliş-

te în mijlocul parcului, unde 

teoretic cei mici se joacă.

Nici măcar panourile rugi-

nite nu sunt la locul lor. În 

loc să fi e trei panouri de pro-

tecţie sunt doar crengi usca-

te lăsate pe post de panou.

Parcul abundă de gunoi foar-

te divers: ghivece, panouri de 

lemn, rama geamurilor sau ca-

uciucurile autoturismelor. Lân-

gă staţia Ira există şi un „cort” 

în boscheţi amenajat din folii.

Jegul este rege în cartierul M
Zona parcului Expo Transilvania este plină de fecale, cauciucuri, pet-uri şi miros de u

Parcul Expo Transilvania arată ca o groapă de gunoi

Urmare din pagina 1

Emil Boc a cerut găsirea u-

nei soluţii urgent pentru con-

struirea unei rampe tempora-

re de depozitare a deşeurilor 

pe amplasamentul noului Cen-

tru de Deşeuri.

“După cum ştiţi, din moti-

ve obiective, fi nalizarea Cen-

trului de Management al De-

şeuri a întârziat şi întârzie, iar 

dumneavoastră sunteţi cei mai 

în măsură să cunoaşteţi mo-

tivele de nefi nalizare. Din ne-

fericire, nefi nalizarea centru-

lui atrage o complexitate de 

probleme pentru administra-

ţiile locale din judeţ în mate-

ria strângerii şi depozitării gu-

noaielor. Astăzi la Cluj se aduc 

gunoaie din tot judeţul, inclu-

siv de la Dej, Huedin Turda, 

Câmpia Turzii, Gherla, ca să 

nu mai vorbim de comunele 

care aparţin judeţului. Nu exis-

tă soluţii alternative astăzi în 

judeţ de depozitare a gunoie-

lor. În luna februarie s-a pro-

pus o soluţie care să evite blo-

cajul în materia ridicării gu-

noaielor în judeţul Cluj şi anu-

me ca pe actuala locaţie a Cen-

trului de Deşeuri pe un alt spa-

ţiu, pe o suprafaţă identifi ca-

tă, să se realizeze o rampă 

provizorie de stocare. Nu mai 

este nevoie de o altă autoriza-

ţie de mediu. Aici, în acest 

centru să se găsească soluţia 

constiturii unei rampe tempo-

rare şi care să permită depo-

zitarea gunoaielor până la fi -

nalizarea Centrului de Deşe-

uri. Rugămintea mea este, pen-

tru că intrăm în ceasul al 

13-lea, de a lua o decizie foar-

te rapidă în vederea realizării 

acestui demers şi de realizare 

a platformei temporare de sto-

care pe locaţia actuală a Cen-

trului de Management. Nu 

cred că riscăm sau riscaţi ni-

mic ca acolo să se poată de-

mara construcţia acelei plat-

forme pentru că dacă aceste 

decizii nu le vom lua, lumea 

nu va aştepta explicaţii că sun-

tem în proces cu Feleacu, da-

că cumpărăm sau nu terenul, 

dacă îl administrăm sau nu-l 

administrăm. Nu văd obsta-

cole”, a precizat Boc.

Consiliul Județean cumpă
de gunoi. Cât costă cele 6
Primarul Emil Boc a participat la ședința deliberativului jud
pentru problema deșeurilor „în ceasul al 13-lea”

Emil Boc a cerut Consiliului Județean găsirea unei soluţii urgent pentru construirea unei 
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La doi ani după ce moder-

nizarea străzii Făget a fost 

aprobată în Consiliul 

Local, proiectul pentru 

aceste lucrări ajunge, din 

nou, în atenţia consilieri-

lor locali. Deşi iniţial, 

majoritatea banilor erau 

alocaţi din fonduri euro-

pene, în urma evaluării şi 

analizării proiectului, 

acum s-a decis ca în 

prima fază să fi e alocaţi 

12,70% din bani europeni 

şi restul din bugetul local, 

urmând ca pe parcurs şi 

restul banilor să vină din 

fonduri europene.

În şedinţa de Consiliu Local 

de mâine, va fi  supus votului 

consilierilor proiectul de Hotă-

râre de Consiliu Local privind 

modernizarea străzii Făget, în 

această formă modifi cată.

Proiectul de modernizare 

a străzii Făget a fost depus 

de Primăria Cluj-Napoca în 

20 februarie 2014 şi în urma 

evaluării a fost acceptat pen-

tru fi nanţare. Drumul care va 

fi  modernizat porneşte din 

Calea Turzii, la o distanţă de 

circa 5 kilometri de centrul 

oraşului, continuând spre co-

muna Ciurila şi satele apar-

ţinătoare. Strada Făgetului se 

suprapune cu drumul jude-

ţean 107R, la kilometrul 3, fi -

ind limita până la care este 

administrat de Primăria 

Cluj-Napoca. „În urma eta-

pelor de evaluare tehnico-eco-

nomică, selecţie şi contracta-

re şi a solicitărilor de clarifi -

cări aferente acestora, pro-

iectul a fost acceptat. Ulteri-

or, semnarea efectivă a fost 

amânată datorită faptului că 

plafonul corespunzător alo-

cării maxime pentru polul de 

creştere Cluj-Napoca a fost 

depăşit, proiectul fi ind trecut 

pe lista de rezervă până la 

identifi carea unor surse de fi -

nanţare suplimentare. Pe ca-

le de consecinţă, U.A.T. 

Cluj-Napoca a întreprins di-

ligenţele pentru diminuarea 

valorii contractelor de fi nan-

ţare pentru proiectele afl ate 

în implementare, acestea re-

zultând din economiile rea-

lizate în urma procedurilor 

de achiziţie publică în vede-

rea atribuirii contractelor de 

lucrări şi prestări servicii”, se 

arată în proiectul de hotărâ-

re de Consiliu Local.

Valoarea totală a proiectu-

lui este de peste 20 milioane 

lei, din care aproape 2,6 mi-

lioane lei reprezintă suma ne-

rambursabilă solicitată din ca-

drul programului, iar aproxi-

mativ 17,6 milioane lei repre-

zintă cofi nanţarea de la buge-

tul local.

„Pentru semnarea contrac-

tului de fi nanţare este solici-

tată prezentarea unei Hotărâri 

de Consiliu Local care să ates-

te aprobarea proiectului mo-

difi cat şi a cheltuielilor aces-

tuia, respectiv a indicatorilor 

tehnico-economici”, mai este 

precizat în document.

Pe strada Făget nu au fost 

realizate lucrări de reparaţii 

capitale în ultimii 10 ani. Au 

fost făcute doar reparaţii cu-

rente ajungând în urma ex-

ploatării şi intervenţiilor la di-

ferite utilităţi într-o stare avan-

sată de degradare, necores-

punzând condiţiilor optime 

de trafi c. Drumul prezintă vă-

luriri, faianţări, burduşiri, etc. 

ceea ce arată că fundaţia es-

te necorespunzătoare şi nece-

sită reabilitare completă.

Conform Hotărârii de Con-

siliu Local, modernizarea stră-

zii Făget este necesară din ca-

uza stării proaste a carosabilu-

lui, degradat ca urmare a trafi -

cului rutier, a lipsei unui sis-

tem de colectare a apelor de 

suprafaţă şi din cauza nedre-

nării apelor din împrejurimi.

Lungimea străzii este de 3 

kilometri şi este lată de 7 me-

tri, iar lungimea totală a reţe-

lei de canalizare este de 4 ki-

lometri.

În urma modernizării, stra-

da va avea două benzi, trotu-

are şi pistă pentru biciclete.

Strada Făget va fi, în sfârșit, modernizată

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Cablurile aeriene care ali-

mentează cu energie ilu-

minatul public vor fi  tre-

cute în subteran. 

Lucrările vor dura un an 

şi sunt fi nanţate din buge-

tul local.

În Piaţa Gării, inclusiv pe 

strada Burebista, pe strada Că-

ii Ferate şi pe Ion Luca Cara-

giale vor fi  trecute în subte-

ran cablurile pentru iluminat 

public. Un proiect de hotărâ-

re pe această temă va fi  dis-

cutat în şedinţa de Consiliu 

Local de miercuri. Pe lângă 

introducerea reţelei aeriene 

de alimentare cu energie pen-

tru iluminat public, în cele 

trei locaţii vor avea loc şi lu-

crări de modernizare a trotu-

arelor şi carosabilului.

„Pentru străzile pe care se 

păstrează stâlpii din beton 

existenţi (Burebista şi Căii Fe-

rate), fi ecare stâlp va fi  pre-

văzut cu cutie de conexiuni 

interioare şi priză de pământ, 

pe restul străzilor (Piaţa Gă-

rii şi Ion Luca Caragiale), sis-

temele de iluminat stâlp plus 

aparat urmând a fi  achiziţio-

nate în cadrul proiectului “Mo-

dernizare tramă acces spre 

zona industrială”, este preci-

zat în proiectul de hotărâre. 

Potrivit aceluiaşi document, 

strada Burebista, deşi nu fa-

ce obiectul lucrărilor cuprin-

se în proiectul “Modernizare 

tramă acces spre zona indus-

trială” este inclusă în prezen-

tul proiect din două motive 

principale. “În primul rând, 

strada este tranzitată de tra-

seul de alimentare dinspre 

punctul de aprindere PT De-

cebal spre Piaţa Gării şi Ho-

rea parţial. În al doilea rând, 

pe strada Burebista se desfă-

şoară în prezent lucrări de 

modernizare a trotuarului, iar 

prin corelarea cu constructo-

rul de drum costurile cu să-

pătura şi refacerea sunt sem-

nifi cative”, se mai arată în 

proiectul de hotărâre.

Tot în cadrul acestui pro-

iect, se propune realizarea re-

ţelei de alimentare subterane 

pentru un sistem de iluminat 

destinat trecerilor de pietoni. 

„Implementarea acestui sis-

tem nu face obiectul prezen-

tei investiţii, dar realizarea re-

ţelei de alimentare subterane 

se impune în această etapă 

pentru a se minimaliza cos-

turile cu săpătura şi refacerea 

trotuarelor. De asemenea, în 

cadrul acestei investiţii se va 

realiza şi relocarea în subte-

ran a alimentării panourilor 

de afi şaj amplasate în staţiile 

de transport în comun”, scrie 

în proiectul de hotărâre.

Valoarea investiţiei este de 

150.000 euro plus TVA. În to-

tal, vor fi  alimentate prin re-

ţeaua subterană 78 de punc-

te luminoase. Durata de rea-

lizare a lucrărilor este de 12 

luni, sursa de fi nanţare fi ind 

din bugetul local.

Se modernizează iluminatul 
public în zona gării

Mărăşti
urină

Un clujean care îşi plimbă 

câinele în parc de doi ani de 

zile a încercat alături de alţi 

cetăţeni să mişte lucrurile, dar 

s-a lovit de nepăsarea autori-

tăţilor locale.

„Cam de doi ani de zile 

îmi plimb câinele în acest 

parc. Arată din ce în ce mai 

rău. Suntem cam douăzeci 

sau treizeci de persoane ca-

re ne plimbăm aici câinii. Du-

pă cum aţi văzut panourile 

sunt rupte, iar anul trecut am 

făcut toţi o solicitare la Pri-

mărie să îngrădească locul în 

care noi ne plimbăm câinii. 

Nu s-a întâmplat nimic. Tot 

ce-au făcut a fost să monte-

ze un panou pe care scrie 

că-i loc de plimbat câinii. A-

tât”, a spus Sergiu Cosma.

Deranjat de jegul şi guno-

iul abundent, a vorbit şi cu 

alţi oameni care-şi plimbă câ-

nii în parc şi nu au mai aş-

teptat nimic de la autorităţi: 

au făcut curat în zona unde 

se întâlnesc cel mai des. 

„Când am văzut că nimeni 

nu face curat, ne-am adunat 

noi şi am strâns pet-urile. 

Le-am pus în saci şi le-am 

lăsat lângă alee să le ridice 

cei care fac curat direct din 

saci. Nu a venit nimeni să-i 

ia şi cineva a rupt sacii. Să 

duc eu sacii şi la groapa de 

gunoi, asta chiar că n-o mai 

fac. Bine că vin Poliţiştii lo-

cali şi ne amendează pe noi 

că n-avem botniţă la câini, 

dar pe cei care îşi fac nevoi-

le şi fac mizerie nu-i amen-

dează nimeni”, a spus ne-

mulţumit Sergiu Cosma.

Monitorul de Cluj a mai scris 

despre gunoiul din parcul Ex-

potransilvania şi în luna ia-

nuarie a anului 2015, însă de 

atunci nu s-a observat nicio 

îmbunătăţire a situaţiei.

ără teren pentru groapa 
60 de hectare ?

dețean și le-a cerut consilierilor să găsească o soluție 

Boc a mai spus că în cazul 

în care nu se va găsi o soluţie, 

din luna iulie va exista un blo-

caj total în ridicarea deşeurilor 

menajere, iar preţul actual pre-

stat de fi rmele de salubritate 

va creşte foarte mult în condi-

ţiile în care deşeurile ar uma 

să fi e transportate în alt judeţ.

Preşedintele CJ Cluj Vakar 

Istvan a recunoscut că situ-

aţia de la Centrul de Deşeuri 

este una spinoasă.

“Într-adevăr problema es-

te spinoasă, noi va trebui să 

luăm o decizie în legătură cu 

demararea acestui proiect să 

vedem prin ce metodă vom 

face acea rampă temporară. 

Acel teren este singurul din 

judeţ care are autorizaţie de 

mediu. Problema pe care tre-

buie s-o gestionăm este acor-

dul cu Feleacu. Ştiu, avem 

proces pe rol, noi am încer-

cat, noi am avansat o formu-

lă efectivă de cumpărare a 

acelului teren, ofertarea lor e-

ra de 60 de hectare, noi avem 

nevoie de 2 hectare pentru a 

face această rampă”, a spus 

Vakar.

Canta: Să cumpere Boc 
terenul

Consilierul judeţean Dănuţ 

Canta (PSD) i-a cerut lui Emil 

Boc să achiziţioneze terenul şi 

să plătească cele 1,5 milioane 

de euro. ”Domnilor colegi, su-

ma este foarte mare şi face par-

te din banul public. Nu înţe-

leg domnule Boc de ce nu cum-

păraţi dumneavoastră terenul? 

Aveţi mai mulţi bani în buget 

şi mai puţine chetuieli!” a de-

clarat Canta.

Replica lui Boc nu a întâr-

ziat să apară.

„Dacă ar exista posibilita-

tea să luăm acel teren ca ad-

ministraţie locală, fără să vă 

afectam proiectul, mâine l-am 

cumpăra. În acest moment 

doar Consiliul Judeţean este 

în raport juridic cu comuna 

Feleacu” a explicat Boc.

Canta s-a certat şi cu Mi-

hai Seplecan pe care l-a nu-

mit ironic „viitorul preşe-

dinte al CJ Cluj, fără expe-

rienţă”.

“Din câte ştiu, dumneavoas-

tră, când aţi fost preşedinte in-

terimar, aţi semnat un proces 

verbal, o înţelegere cu Primă-

ria legat de patrimoniul Con-

siliului Judeţean, o chestiune 

inacceptabilă, lucru pe care îl 

poate hotărî numai deliberati-

vul”, i-a transmis Canta lui Se-

plecan.

După o oră şi jumătate de 

discuţii, cu o singură abţine-

re, executivul CJ Cluj a fost 

mandatat să negocieze cu Pri-

măria Feleacu achiziţionarea 

a două hectare de teren în 

procedură de urgenţă pentru 

construirea rampei tempora-

re, şi ulterior achiziţionarea 

tuturor celor 60 de hectare 

necesare realizării Centrului 

de Management Integrat al 

Deşeurilor.

rampe temporare de depozitare a deşeurilor

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 2 camere, confort, 
et. ¼, curte mare, central. Inf. su-
plimentare la tel. 0264-431115. 
(2.5)

¤ P.F. vând ap. cu 2 camere + de-
pendinţe, ultracentral, zona P-ţa 
M Viteazul, în supr. de 54 mp utili 
+ 2 beciuri de 12 mp și 14 mp, 
construcţie de cărămidă, călduroa-
să iarna și răcoroasă vara, gea-
muri termopan, renovat recent, 
centrală termică, contorizat indivi-
dual, ușă metalică la 
intrare,parchet, gresie, faianţă, ex-
cepţional pentru cabinete, birouri 
sau locuit. Aștept oferte la tel. 
0762-258062 (4.7)

P.F. cumpăr apartament cu 
2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.
Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă/vilă, singur în 
curte, în zona Grigorescu (P-ța 
14 iulie, Donath, E. Grigorescu, 
O. Goga), Gheorgheni (Arieșului, 
Artelor, V. Lupu, T. Ionescu, Albi-
nii), Bulgaria (P-ța 1848, Cluja-
na), suprafața utilă între 100-
150 mp, pod, garaj, teren sau 
grădină min. 400 mp, front mi-
nim de 16 m, aproape de mij-
loacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (2.5)

¤ Cumpăr casă veche cu 
suprafață mică de teren sau 
spațiu comercial. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (2.5)

¤ Vând casă cu 3 camere, bucă-
tărie, baie, antreu, supr. 78 mp, 
ușă, geamuri termopan, gresie, 
faianță, pod, pivniță, fi legorie, 
grădină 1400 mp, la 13 km de 
Cluj, zonă frumoasă, liniștită, 
aproape de mijloacele de trans-
port, acte în regulă. Inf. și relații 
la tel. 0726-759145. (2.5)

¤ Vând casă în comuna Câțcău, 
jud Cluj, 4 camere, șură cu 2 
grajduri, bucătărie de vară, 
cotețe și anexe, curte, grădină, 
acces la toate utilitățile, cu sau 
fără 4 ha teren agricol. Inf. și 
relații suplimentare la tel. 0746-
297102. (2.5)

¤ Vând casă în zonă 
rezidențială, în cart. Borhanci, 
Aleea Violetelor nr. 1, teren în 
supr. de 607 mp, la parter, li-
ving, bucătărie, baie, WC, căma-
ră, terasă, la etaj 3 camere, bal-
con, terasă, hol, baie, WC. Inf. la 
tel. 0264-550331 sau 0725-
442163. (2.5)

¤ Vând cabană la Valea Ierii, cu 
3 dormitoare, supr. 72 mp, gră-
dină și teren, C.F. actualizat. Inf. 
suplimentare la tel. 0747-
700044. (2.5)

¤ Cumpăr casă veche, cu supra-
faţă mică de, sau spaţiu comerci-

al cu vad bun, cu vitrină la stra-
dă, până în 20-25 mp. Aștept 
oferte serioase la tel. 
0762-258062. (6.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 
front la drum de servitute 
36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.
Informații la tel. 
0756-091346.

P.F. vând casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751760639

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deu-
şu, intravilan, zonă liniştită. 
Preţ – 18 Euro mp. Informaţii 
telefon: 0722-990855.

¤ Vând teren intavilan în Mărișel, 
supr. 12200 mp, front la drum 
principal 90 m, curent electric, a-
pă, carte funciară, preț 10 euro/
mp. Inf. și relații suplimentare la 
tel. 0744-653097. (2.5)

¤ P.F. cumpăr teren agricol. 
Aștept oferte la  tel. 0740-
876853. (2.5)

¤ Vând teren în supr. de 18100 
mp, front 280 m la șoseaua eu-
ropeană E60, situat la intrarea 
Turda-Dăbăgău, vis-à-vis de Că-
minul de vârstnici Sfânta Sava, 
teren compact, curent electric, 
carte funciară, poziţie și locaţie 
foarte bună pentru construcţie 
de anvergură, preţ 17 euro/mp. 
Inf. la tel. 0744-653097. (2.5)

¤ Cumpăr teren însupr. de 500 
mp pentru construcţie vilă, sau 
de 1500 mp pentru construcţie 
case înșiruite, liber sau cu casă 
demolabilă, în zona Grigorescu 
(P-ţa 14 Iulie, E. Grigorescu, Do-
nath, O. Goga), Gheorgheni 
(Arieșului, Artelor, V. Lupu, T. Io-
nescu, Albinii), Bulgaria (P-ţa 
1848, Clujana), front min. 16 m, 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun. Tel. 0748-
111295. (2.5)

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

Vând TEREN
în supr. de 3000 mp, 
în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, 
preţ 250 euro mp. Inf. suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, surp 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

P.F. vând TEREN pentru 
construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), 
centura spre Apahida. Inf. şi re-
laţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

SPAŢII

¤ Vând garaj de beton prefabri-
cate, în cart. Mărăști, lângă P-ţa 
Mărăști, supr. 19 mp, cu curent 
electric, contorizat separat, acte 
la zi, în perfectă stare de utilizare. 
Inf. suplimentare la tel. 
0762-258062. Rog seriozitate 
maximă. Preţ negociabil. (6.7)

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ P.F. ofer spre închiriere garaj 
din beton, situat în cart. Grigores-
cu în curtea blocului din str. Fân-
tânele nr. 5, vis-à-vis de Institutul 
de Chimie. Inf. la tel. 
0364-404101, 0771-382360 sau 
0753-102134. (6.7)

¤ Proprietar, dau în chirie spa-
ţiu comercial, în cart. Zorilor, 
str. Pasteur, 130 mp, cu vitrină 
la stradă, între Panemar și La 
Casa, peste drum de Poștă. Tel. 
0745-515415.

SCHIMBURI

P.F. schimb casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. 
totală 2500 mp, în com. 
Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de curăţenie
angajăm

OPERATORI DE 
CURĂŢENIE,

în centrul comercial din 
Cluj - Iulius Mall.
Condiţii salariale 

avantajoase.
Tel. 0728-999.187. (1.6)

¤ CONTRACTE ITALIA: CAMERIS-
TE - INFIRMIERE - MENAJERE.
Contact 0743-571102; 0371-
324421; 0753.355882; www.
job-italia.eu. (1.8)

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, dețin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer și rog serio-
zitate. Aștept oferte la tel. 0757-
746700.
¤ Angajăm personal curățenie 
pentru magazin. Salariu minim 
pe economie + bonuri de masă.
Pentru informații sunați la 021-
3110087. (2.10)

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

orele 16.30-21.30. 
Inf. la telefon 0756-055644.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.
¤ Tânără, caut loc de muncă 

part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

Tânăr serios, absolvent 
al Facultăţii de Știinţa 
și Ingineria Mediului, caut de 
lucru în Cluj-Napoca, conform 
pregătirii sau 
în alt domeniu. Telefon 
0756-312841, Cosmin.

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

SERVICII

¤ P.F. execut  lucru în grădină cu 
motosăpătoare. Aștept oferte la 
tel. 0742-220187. (1.7)

¤ Prelucrări fotografi ce alb/ne-
gru pe cale clasică (manual). Inf. 
la tel. 0756-953945. (3.7)

¤ Topografi e, cadastru, proiecta-
re, arhitectură, geotehnică, înta-
bulări, dezlipiri, proiecte case, 
certifi cate de urbanism și autori-
zaţii de construire. Inf. la tel. 
0742-022913. (7.7)

¤ Execut croitorie de lux pentru 
bărbaţi, ultima modă, pentru 
toate vârstele, costume de mire, 
fracuri, blezere, etc., fac și trans-
formări. Execuţie ireproșabilă, ta-
rif accesibil. Fost maistru specia-
list la “Casa de Modă”. Inf. la tel. 
0364-882575. (7.7)

Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur transport.
Tel. 0747-786.320; 0770-607.687.
¤ Depanare TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând motoretă marca ”Activ”, 
cum motor de 50 cmc, în patru 
timpi, și pentru viteze, puțin ru-
lată în țară, și cască motociclist 
nouă, nr. 56. Inf. la telefon 
0723-064864. (5.5)

¤ Vând CART, 270 cmc, stare 
perfectă. Inf. și relații la tel. 
0740-876853. (5.5)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare și 
revizie tehnică la zi, an fabricaţie 
2001, km reali 79.000, motor 
1,4, injecţie benzină (Renault 
Clio), tinichigeria și vopsitul făcu-
tă recent. Preţ 1.200 Euro. Infor-
maţii la telefon 0766-484.462.

UZ CASNIC

¤ Vând soba de fontă, antică, cu 
ornamente, 170 cm înălţime, 
2000 ron negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0755437088

ELECTRO

¤ Vând materiale electrice pentru 
instalații de forță, contactori între 
10-400 A, ISOL-uri de 16-630 A, 
stea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-
0,75/1500; 1,5/1000, de 380 V, 
manometru cu contact 0-600 
bari, preț aceptabil, sau la schimb 
cu materiale lemnos-cărămidă. 
Inf. tel. 0722-886013. (2.7)

¤ Vând Ph termperature metru 
digital portabil. Inf. la tel. 0744-
479172 sau 0374-930918. (2.7)

¤ Vând generator electric 220 V, 
marca Einhell 800/1, nou. Inf. la 
tel. 0740-542305, între orele 
18-20.

CĂRŢI

¤ Vând convenabil colecţia 
”Știinţă și Tehnică și ”Revista 
Tehnium”, din 1950 până la re-
tragerea de pe piaţă. Inf. supli-
mentare la tel. 0723-064864. 
(4.7)

DIVERSE

¤ Vând tanc răcitor lapte inox di-
gital mono 300/1200 litri, stare 
bună 10 lei/l 0736577060

¤ Cumpăr loc de veci în Cimitirul 
Mănăștur nou, Cordos, cu acte în 
regulă, C.F. Aștept variante la tel. 
0722-886013. (2.7)

¤ Vând URGENT trei pardesie de 
damă și trei de bărbaţi, diferite 
culori și mărimi, stare bună, preţ 
foarte ieftin. Inf. la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 V, 
nou, marcă străină, aparatul este 
nou. Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (3.7)

¤ Vând coniac de 47°, ţuică de 
53° și vin alb și roșu, preţ 30 
RON, 23 RON, respectiv 8 RON. 
Calitate superioară, la comandă. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând plante aloe vera de 3 și 5 
ani, ghete negre din piele nr. 40, 
noi. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (3.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, preţ nego-
ciabil. Aţtept telefoane la 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând două pături de Mara-
mureș, noi, preţ negociabil. Inf. 
la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând două covoare, covor 
”Delina”, cu dim. 3 x 2,5 m, car-
petă și covor lucrat manual din 
lână cu dim. 3 x 2,50 m, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vînd IEFTIN 12 stâlpi din beton 
și 42 plopi pentru gard. Inf. la tel. 
0746-297102. (3.7)

¤ Vând 15 bucăţi de piese de ar-
tizanat din alamă, candele, servi-
ciu de ţuică, carafă, scrumieră, 
cafea, etc, preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproa-
pe nouă. Relaţii suplimentare la 
tel. 0740-240238. (3.7)

¤ Vând ușă de garaj cu toc, din 
două bucăţi, nouă, cu înălţime 
192 și lăţimea 196 cm. Inf. la tel. 
0746-297102. (3.7)

¤ Cumpăr cazan de ţuică din cu-
pru, peste 120 l. Sunaţi la la tel. 
0740-876853. (3.7)

¤ Vând două baterii pentru ţigări 
electronice, VAMO V5 de capacita-
te mare cu vaporizatoare perfor-
mante și MVP de 2600 mAh și vol-
taj variabil, foarte performante, 
puţin folosite, se pot verifi ca și pro-
ba. Inf. la tel. 0762-258062. (4.7)

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr şi 
conservanţi (recipient de 2 l).
Preţ 8,5 RON/l.
Sunaţi la tel. 0758-356073.
¤ Vând toaletă ecologică portati-
vă, de 20 de litri,. Informatii la tel. 
0740-542305, între orele 18-20.

COLECȚIONARI

¤ Vând colecţie de obiecte deco-
rative din cupru, 12 bucăţi, cara-
fă, candelă, servici de cafea cu ta-
vă și cești, etc. Preţ bun. Inf. la 
tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, 
preţ negociabil. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (ta-
blou, icoană veche, mașină de 
scris, radio, râșniţă, ceas cu pen-
dulă, monede, mojar, etc). Ofer 
5-30 ron. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (5.7)

¤ Cumpăr cartonașe de bere, 
suc, băuturi, apă, cartoane pe ca-
re se servesc și se pun paharele 
în locale. Tel. 0749-174082. (5.7)

¤ Cumpăr orice fel de obiect pe 
care scrie ”Malboro” (tabachere, 
scrumiere, genţi, șepci, brichete, 
brelocuri). Aștept oferte serioase 
la tel. 0749-174082. (4.5)

¤ Cumpăr embleme auto, insig-
ne, insigne fanioane, decoraţii 
medalii vechi românești. Sunaţi 
la tel. 0749-174082. (4.7)

¤ Vând cartele telefonice Româ-
nia și străine, peste 500 de mo-
dele (sport, faună, etc.), fără cip, 
preţ negociabil la cantitate. Tel. 
0755-920694. (4.7)

¤ Cumpăr colecţii de fotografi i, 
insigne, decoraţii medalii vechi 
românești. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (4.7)

¤ Vând colecţie de brichete, bri-
chete pe gaz și benzină, preţ ne-
gociabil. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând sobe de teracotă antice, 
cu ornamente deosebite, de cu-
loare galbenă, maro și albă, și 
candelabre antice. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0744-219124. (4.5)

¤ Vând peste 500 de plicuri cir-
culate în România între anii 
2002-2010 (faună, biserici, per-
sonaje, animale, sport, avioa-
ne, etc), preţ 0,30 RON/buc, 
negociabil. Inf. la tel. 
0755-920694. (4.5)

¤ Vând colecţie de timbre, colec-
ţie de ceasuri de buzunar, noi, cu 
lanţ, marca “Heritage”, brichete 
cu gaz, pixuri. Inf. la tel. 
0759-020427. (4.5)

ANIMALE

¤ Vând ouă pentru incubat, găini 
de rasa Rhode Island Red, origina-
ră SUA, foarte frumoase, culoare 
cărămiziu închis, productivitate ma-
re, sănătoase (pot trimite poze pe 
facebook), ouă de raţe albe Pekin 
și gâște albe Toulouse, de 8-10 kg. 
Inf. la tel. 0762-258062. (4.7)

¤ Crescător de păsări de curte, 
vând ouă pentru consum zilnic 
sau pentru incubat, găini, raţe și 
gâște albe de carne, crescute cu 
cereale ecologice, nestresate, 
sunt proaspete și curate. Sunaţi 
la tel. 0762-258062. (4.7)

PIERDERI

¤ SC METALICPLAS DISTRIBUTION 
SA, cu sediul în Mun. Dej, str. 1 
Mai nr. 113, jud. Cluj, având CIF 
RO 17736215 și J 
12/2443/2005, declară pierdut 
Certifi catul Constatator din 
17.06.2008, emis în baza cererii 
nr. 41343 din 05.06.2008. Se de-
clară nul. (1.1)

¤ Societatea RONDA MEDICAL 
SRL, cu sediul social situat în Cluj-
Napoca, strada Viilor nr. 20c, ap. 
7, judeţul Cluj declar pierdute cer-
tifi catul constatator eliberat la da-
ta de 09.10.2014, cu privire la 
sediul social și certifi catul consta-
tator din data de 28.07.2014 cu 
privire la punctul de lucru din Bu-
curești, sector 2, strada Ștefan 
Mihăileanu nr. 7, corp B, etaj 1, 
eliberat de Ofi ciul Registrului Co-
merţului de pe lângă Tribunalul 
Cluj. Se declară nule. (1.1)

¤ Declar pierdut două certifi cate 
constatatoare pentru fi rma CSETE 
GYÖNGYI MARIA P.F.A., cu nr. 
57538/2009, pentru autorizare 
la sediu și la terți. Se declară nu-
le. (1.1)

¤ Pierdut carnet de student , 
legitimație de transport, carnet 
de cupoane, legitimație bibliote-
că, eliberat de FSPAC, UBB Cluj-
Napoca, pe numele FOROSTOV 
MARIA. Le declar nule. (1.1)

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

¤ S.C. GOSPODARUL DIN ARDEAL 
S.R.L. cu sediul în Loc. Cluj-Napo-
ca, Str. Sitarilor, Nr. 44, Jud. Cluj, 
anunţa că a depus la A.P.M Cluj 
documentaţia tehnică pentru ob-
ţinerea autorizaţiei de mediu 
pentru desfășurarea activităţii 
cod CAEN 5610-Restaurante și 
cod CAEN 5510- Hoteluri și alte 
facilitate de cazare similar, pe 
amplasamentul din Loc. CĂPUȘU 
MARE, D.N 1, km 499, Jud. CLUJ. 
Eventualele sugestii și reclamaţii 
se vor depune în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, 
Calea Dorobanţilor Nr. 99, Tel: 
0264/410722, fax: 
0264/412914, e-mail: offi ce@
arpmcj.anpm.ro, în termen de 15 
zile de la apariţia prezentului 
anunţ. (1.1)

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanță pentru acuratețea sau conținutul anunțurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparține exclusiv autorilor anunțurilor.
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ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:25 Vorbește corect! 
12:30 Tribuna partidelor parla-
mentare (emis. info.)
13:00 EURO polis (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.) - Vodafone
15:30 Andografi a zilei
15:31 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.) (live)
16:55 Opinii fi scale (emis. info.)
17:10 Plusuri și minusuri (live)
18:30 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.) - Vodafone
18:40 Capri (it., 2006, s. tv, se-
zonul 3, episodul 18) (reluare)
19:35 Vorbește corect! (emis. info.)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.) - Vodafone
21:00 Vorbește liber! (emis. info.)
22:00 Biziday (2013, talk show) 
22:50 Starea naţiei (reality show)
23:50 Nordul îndepărtat 
(engl.-fra., 2007, dr. romantic.)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (2012, 
emis. info.) (live)
20:30 Iadul bucătarilor (2015, 
emis. con.)
23:00 Un show păcătos (diver-
tisment) (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
14:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr.) (reluare)
15:00 Puterea destinului (tur., 
2006, s. dr.) (reluare)
16:00 La Măruţă (divertisment)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
18:00 Lecţii de viaţă (episodul 2)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show)

21:30 Vine CHEFul! (reality show)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 CSI: New York (sua-can., 
2004, s. poliţist, sezonul 9, epi-
sodul 10)

PRIMA TV

12:30 Adevăruri ascunse (reality 
show, sezonul 1, episodul 10) 
14:00 Secrete de Stil (2011, 
mag. life-style, episodul 13)
15:00 Codul magicienilor (diver-
tisment, sezonul 1, episodul 1)
15:30 Cireașa de pe tort (gas-
tro-reality, sez. 14, episodul 18)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mondenii (2006, divertis-
ment, sezonul 10, episodul 4)
17:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 21) (reluare)
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Adevăruri ascunse (reality 
show, sezonul 1, episodul 11)
20:30 Nunţi de poveste (reality 
show, sezonul 1, episodul 6)
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 22)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 46)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:45 Teo Show (2013, divertis-
ment)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D
20:00 Trădarea (tur., 2010, s. dr.)
22:30 WOWbiz (2012, divertis-
ment)

LOOK TV

13:00 Un show cu gust (reluare)
15:00 Minunile Lui Tămaș (di-
vertisment) 
17:00 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (reluare)
18:30 Celebrity (2012) (reluare)
19:30 Știri Look TV
20:00 Liga Magazin (emis. mag.)
21:00 Escobar – Baronul rău-
lui(12) (col., 2012, mini-s., epi-
sodul 18) (live)
22:00 Tonik Show(AP) (2012, 
divertisment)
23:00 Cenzurat!(12) (2013, di-
vertisment)

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI 
PUBLIC CLUJ-NAPOCA 

– agrement – canotaj Lacul Chios începând cu 

28 martie 2015

PROGRAMUL ZILNIC:
LUNI – DUMINICĂ ÎN INTERVALUL ORAR 11:00 – 19:00

VĂ PUNEM LA DISPOZIŢIE URMĂTOARELE AMBARCAŢIUNI:

• HIDROBICICLETE TIP LEBĂDĂ CU 2 LOCURI – 5 BUCĂŢI;

• HIDROBICICLETE TIP LEBĂDĂ CU 4 LOCURI – 10 BUCĂŢI;

• HIDROBICICLETE CU 3 LOCURI – 10 BUCĂŢI;

• BĂRCI CU VÂSLE – 10 BUCĂŢI.

https://www.facebook.com/radpcluj

ANUNŢ DE ANGAJARE

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ 
NAPOCA

anunţă:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, cu sediul 
în Cluj Napoca, str. Clinicilor nr.3-5, jud. Cluj, organizează 
concurs, conform prevederilor HG nr.286/2011, pentru 
ocuparea următoarelor posturi temporar vacante:

- Asistent medical: 13 posturi;
- Kinetoterapeut: 1 post;
- Infi rmier: 3 posturi;
- Îngrijitoare: 2 posturi;

Concursul constă în 2 probe:
- proba scrisă, în data de 15.04.2015, în Cluj Napoca, 

str. V.Babeș nr.13, et.1, ora 10.30
- interviu în data de 20.04.2015, în sala de ședinţă a 

Spitalului, ora 10.30

Dosarele de concurs se vor prezenta la Biroul personal, 
et. II, cam.22, in perioada 01.04.2015-07.04.2015, dupa 
urmatorul program: Luni-Joi, orele 12-14; Vineri, orele 
12-13, tel. 0264592771 int. 1168.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Primaria comunei Aschileu, judetul Cluj, organizeaza 
concurs pentru ocuparea postului vacant de referent – Serv. 
voluntar pentru situatii de urgenta.

Concursul va avea loc la data de 30 aprilie 2015, ora 
1000 la sediul Primariei Aschileu.

Conditii de inscriere: – studii medii, de preferinta barbat 
cu varsta pana la 30 ani, cunostinte in domeniul calculatorului.

Dosarul se depune la Secretariatul Primariei Aschileu 
pana la data de 27 aprilie 2015, ,ora 1000

Informatii se pot obtine la sediul Primariei Aschileu sau 
la telefon 0264/286765, intre orele 8 – 15.

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR !

Ca urmare a demararii lucrarilor de modernizare a strazii 
Memorandumului, care fac parte din proiectul fi nantat din 
fonduri comunitare nerambursabile „Refacerea infrastructurii 
Orasului Comoara, modernizare cai de acces spre centrul 
istoric”, incepand cu data de 1 aprilie 2015 statia de transport 
in comun Memorandumului, sensul spre Manastur, se 
suspenda temporar. Pentru etapa I a lucrarilor, latura 
nordica, vor fi  operate urmatoarele devieri de trasee si 
relocari de statii la transportul public:

• Se infi inteaza o statie provizorie pe str. Motilor, intre 
str. E. Isac si semafor, pe sensul spre Manastur, pentru liniile 
1, 25 de troleibuze respectiv 9,52 de autobuze;

• Deoarece spatiul pentru aceasta statie este redus, 
liniile de autobuze 19, 29 si 42 vor avea traseul deviat din 
P-ta M.Viteazul pe str. J. Curie – 21 Decembrie 1989 – P-ta 
Unirii (traseul de baza este pe str. Regele Ferdinand);

• Se prelungeste alveola statiei „Sora” pana la str. J. 
Curie, astfel incat noua locatie va deservi liniile 3, 4, 5, 6, 
7 de troleibuze, respectiv 19, 24, 24B, 29, 30, 32B, 42 de 
autobuze.

Va multumim pentru intelegere.
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Cea mai mare gamă de băuturi

Preţuri promoționale

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

Adresa: Emil Isac nr. 22, Piezisa nr. 23A 
telefon 0749879788

Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471

Mulţumim Asist. Alina Pop, Dr. Marina Dudea și Dr. Estera Ianchiș. monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate și o viaţă plină de bucurii!

21 Martie

Clinica Ginecologie 1
05:20 Purece Paul
09:35 Pop Vlad Alexandru
12:26 Szalma Emma
13:25 Popa Maia Lorena
18:34 Erdoss Sonia Clara
Bebeluşul vedetă a fost Remeş 
Cristian (3,900 kg, 58 cm)

Clinica Stanca
01:20 Pop Rahela Luisa
08:25 Baratoș Edric
10:55 Baiaș Simon Călin
13:05 Mereu Maria
22:35 Pop Ianis Cătălin
22:55 Rus Luca Vasile
23:00 Rus Matei Ștefan
Bebeluşul vedetă a fost Mereu 
Maria (3,5 kg, 55 cm)

Clinica Gynia
13:20 Ferencz Silva Rosza 
(3,050 kg, 51 cm)

Clinica Novogyn
15:45 Scrob Matei Alexandru 
(2,940 kg, 52 cm)

22 Martie

Clinica Ginecologie 1
00:55 Kulcsar Kristof Szoltan
04:14 Toth Gabriela Adriana
16:35 Budișan Antonia Irina
18:00 Pintei Rebeca Elena
Bebeluşul vedetă a fost 

Kulcsar Kristof Szoltan 
(4,150 kg, 59 cm)

Clinica Stanca
00:20 Paraschiv Matei Bogdan
02:15 Condrache Raul Vlad
04:25 Szilagyi Akos
04:40 Moldovan Gloria
07:15 Blaga Maria Teodora
09:45 Meșeșan Nicolas
13:40 Rus Iasua Cosmin
20:55 Vitan Andreea
21:30 Ruta Denis Andrei
Bebeluşul vedetă a fost Ruta 
Denis Andrei (3,700 kg, 
57 cm)

Clinica Gynia
20:55 Creţeanu Ştefan Vasile 
(2,950 kg, 55 cm)

23 Martie

Clinica Ginecologie 1
09:07 Leonas Adela
09:08 Leonas Tudor
10:10 Mon Maria Sorina
13:37 Costin Sofi a
16:22 Taloș Erik Dorian
Bebeluşul vedetă a fost Taloş 
Erik Dorian (3,800 kg, 55 cm)

Clinica Stanca
04:10 Rotar Bogdan Călin
06:20 Moldovan Darius
08:10 Simula Renate
09:40 Mateș Iuvenalia
11:00 Pop Matei Cătălin
14:40 Varga Ruben

Bebeluşul vedetă a fost Mateş 
Iuvenalia (4,200 kg, 57 cm)

Clinica Gynia
16:35 Haios David (4 kg, 
55 cm)

Clinica Novogyn
01:20 Fazacaș Vivienne
13:12 Călin Lavinia Antonia
Bebeluşul vedetă a fost Fazacaş 
Vivienne (3,420 kg, 54 cm)

24 Martie

Clinica Ginecologie 1
07:11 Farkas Tiborka
09:25 Zaha Alexia Maria
10:25 Crișan Matei Emil
10:30 Boancă Teodora
16:20 Goţiu Anastasia
Bebeluşul vedetă a fost Crişan 
Matei Emil (4,085 kg, 55 cm)

Clinica Stanca
00:20 Pop Mark Adrian
08:10 Gheolocean Mara Sofi a
08:45 Bonaș Pavel Adrian Florin
11:50 Fîrlea Ana Maria
12:25 Duca Raul Alexandru
12:50 Mariș Maria
12:55 Mariș Sofi a
14:20 Balint Elisei Andrei
17:40 Muszka Arnold Ervin
20:20 Ianko Ioana Maria
22:40 Gabor Maria
Bebeluşul vedetă a fost 
Muszka Arnold Ervin (4,100 
kg, 60 cm)

Clinica Gynia
12:10 Jecan Antonia Maria
15:33 Duca Sarrah Sophia
Bebeluşul vedetă a fost Jecan 
Antonia Maria (3,800 kg, 
50 cm)

25 Martie

Clinica Ginecologie 1
01:58 Voievod Anais
08:55 Fileo Lehel
19:35 Banyai Hunor Mark
22:00 Kudor Bandi David
Bebeluşul vedetă a fost Kudor 
Bandi David (4,200 kg, 53 cm)

Clinica Stanca
09:20 Florea Vlad
09:35 Oniga Marc
10:40 Chinean David Mihai
13:13 Kallo Ștefan
13:30 Ardelean Antonia Maria
15:45 Bădeci Sonia Ioana
16:50 Ignat Daniel Emanuel
20:45 Iaroi Alessia Maria
23:55 Briciu Patrik Andrei
Bebeluşul vedetă a fost Oniga 
Marc (4 kg, 57 cm)

Clinica Novogyn
03:05 Remeș Cristian
14:50 Sălceriu Daria
20:35 Bondric Alexandru Eduard
Bebeluşul vedetă a fost Remeş 
Cristian (3,5 kg 56 cm)

bun venit pe lume !

Rusia este cu 30-50 de ani 

în urma Occidentului şi 

foloseşte metode de care 

ţările occidentale au şi 

uitat: tancuri sau amenin-

ţări cu arme nucleare, a 

declarat fostul preşedinte 

polonez Lech Walesa, 

într-un interviu pentru 

Gazeta Wyborcza, citat 

ieri de agenţia ucraineană 

de presă Unian.

„NATO are un potenţial nu-

clear mult mai bun decât avea 

Uniunea Sovietică, însă Ali-

anţa Nord-Atlantică nu ame-

ninţă pe nimeni, pentru că 

ştie că această epocă a trecut. 

De aceea, Rusia este condam-

nată la eşec”, este de părere 

Walesa, fondatorul primului 

sindicat independent din Eu-

ropa de Est, Solidaritatea, şi 

fost preşedinte al Poloniei.

Potrivit lui Lech Walesa (fo-

to), mai devreme sau mai târ-

ziu Rusia (condusă de Putin) 

va pierde, iar dacă Occidentul 

va fi  solidar, va fi  în puterea 

lui să accelereze acest proces.

„Am putea miza pe aceas-

tă înapoiere a Rusiei. Rusia a-

re un mare potenţial şi este 

necesară atât Europei, cât şi 

lumii. Trebuie să ajutăm Ru-

sia să se ralieze ţărilor occi-

dentale”, a subliniat Walesa.

Însă, în opinia sa, acest lu-

cru va fi  imposibil de realizat 

dacă Rusia va fi  condusă de 

Vladimir Putin. „Dacă vom fi  

solidari, ruşii vor scăpa ei în-

şişi de Putin. Acesta le aduce 

prejudicii considerabile oligar-

hilor ruşi, care vor trebui să 

inventeze ceva”, a spus fos-

tul preşedinte polonez.

Cu toate acestea, lucrurile 

nu au ajuns deocamdată aici, 

pentru că, potrivit lui Wale-

sa, Occidentul nu este solidar.

Lech Walesa nu crede 
în victoria lui Putin
Rusia „este condamnată la eşec”, este de părere Walesa, fondatorul 
primului sindicat independent din Europa de Est.
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Cu sediul în Tg.Mureş, str. Salcâmilor nr.23

Organizează în fi ecare joi la ora 9 la sediul Sucursalei,

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

rezultată în urma lucrarilor de R.K. si interventii la sonde.

Licitaţia se va organiza în fi ecare joi până la epuizarea stocului.
Informaţii suplimentare 0265/402032 – Serviciul Mecano Energetic.

S.N.G.N. ‘’ROMGAZ‘’ S.A.
– SUCURSALA TG.MUREŞ

ANUNŢ DE VÂNZARE

CITR SPRL, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, etaj 6, jud. Cluj, S.C. CERCON ARIEŞUL 

S.A. – în lichidare, in bankruptcy, en faillite cu sediul în Mun. Câmpia-Turzii, str. Ialomiţei, 

nr. 1, Jud. Cluj, organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea următoarelor active:

Denumire Suprafata 
(mp)

Localitate Carte 
Funciara

Destinatie Pret (euro)

TEREN CONSTRUCTII     

CF 3504  21.794 Viisoara intravilan 48.088

Parcela din CF 52212  34.933 C. Turzii extravilan 69.472

TOTAL 56.727   117.560

Preţurile sunt exprimate în EURO și nu includ TVA.

Licitaţia va avea loc în 09.04.2015, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 

activele neadjudecate licitaţia se repetă în 16.04.2015, 23.04.2015 în aceleași condiţii. 

Caietele de sarcini se pot cumpăra de la sediul lichidatorului judiciar. Documentaţia de înscriere 

la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 ore înainte de data și ora licitaţiei. Informaţii 

suplimentare se pot obţine la telefon 0737 888997 si pe www.citr.ro, cod anunt CIT1832.

Cele mai bune 24 de echi-

pe reprezentative se vor 

întâlni la Campionatul 

European din Franţa, care 

se va desfăşura în perioa-

da 10 iunie - 10 iulie, 

unde şi echipa naţională 

a României are şanse 

mari de califi care, ocu-

pând în acest moment pri-

mul loc în Grupa F preli-

minară.

Potrivit unui comunicat, 

Dolce Sport este singura tele-

viziune din România care va 

transmite toate cele 51 de par-

tide ale celei mai mari com-

petiţii fotbalistice din Europa, 

iar 28 de partide vor fi  putea 

fi  vizionate exclusiv pe cana-

lele Dolce Sport. În plus, po-

trivit comunicatului, clienţii 

Telekom România se vor bu-

cura de o experienţă comple-

tă, multi-ecran, putând ur-

mări, live, Campionatul Euro 

2016 nu doar pe TV, ci şi pe 

laptop, tabletă şi smartphone, 

prin platforma Telekom TV 

Web & Mobile.

„Această achiziţie se ală-

tură în mod fi resc celorlalte 

mari competiţii cu care ne-am 

obişnuit telespectatorii. UEFA 

Champions League, UEFA Eu-

ropa League, campionatele 

Italiei, Angliei, Germaniei şi 

Franţei, Liga 1 şi marile între-

ceri ale altor discipline spor-

tive transmise în exclusivita-

te de Dolce Sport, precum For-

mula 1, NBA, Campionatele 

Mondiale de handbal, Turne-

ul celor 6 Naţiuni, mari tur-

nee de tenis, WRC sau mari 

gale de box au creat mari aş-

teptări în rândul clienţilor noş-

tri. Ne-am dorit această com-

petiţie şi am cumpărat-o di-

rect de la forul european pen-

tru a oferi românilor cel mai 

mare eveniment fotbalistic al 

anului 2016, la care sperăm 

să participe şi naţionala con-

dusă de Anghel Iordănescu”, 

a declarat Vlad Enăchescu, di-

rectorul general Dolce Sport.

În acest sens, Valentin-Ale-

xandru Jucan, membru în Con-

siliul Național al Audiovizu-

alului, s-a autosesizat trimițând 

un comunicat în care îi soli-

cită lui Stelian Tănase, direc-

torul televiziunii publice, să 

facă contestație deoarece prin 

difuzarea în exclusivitate a 

meciurilor pe Dolce Sport ar 

priva peste 25% din iubitorii 

sportului.

„În calitate de membru al 

Consiliului Național al Audi-

ovizualului, constat faptul că 

exclusivitatea difuzării Cam-

pionatului european de fotbal 

din 2016 va afecta majorita-

tea publicului din România 

prin faptul că acesta nu va 

avea acces la transmisiunea 

meciurilor. În fapt, postul de 

televiziune Dolce Sport nu 

poate asigura difuzarea cam-

pionatului către minim 70% 

din populația recenzată a Ro-

mâniei, conform Hotărârii Gu-

vernului României numărul 

47 din 2003.

Legea audiovizualului nu-

mărul 504 din 2002, articolul 

21 prevede faptul că eveni-

mentele de importanță majo-

ră pot fi  difuzate în exclusivi-

tate numai dacă difuzarea nu 

privează o parte importantă 

a publicului din România de 

posibilitatea de a le urmări în 

direct sau în transmisiune de-

calată în cadrul unui serviciu 

de programe cu acces liber. 

De asemenea, același articol 

prevede faptul că lista eveni-

mentelor considerate de 

importanță majoră se stabilește 

prin hotărâre de Guvern. Cam-

pionatul european de fotbal 

este parte a acestei liste sta-

bilită prin Hotărârea Guver-

nului României numărul 47 

din 2003.

Îi solicit public domnului 

Stelian Tănase (n.r. directo-

rul TVR) să conteste, la rân-

du-i, legalitatea exclusivității 

difuzării campionatului, 

ținând cont de prevederile le-

gale enunțate. De asemenea 

îi solicit să ceară sprijin Gu-

vernului României în vede-

rea respectării interesului pu-

blic de către TVR, acesta fi -

ind singurul post de televizi-

une care poate să acopere 

procentul de populație stabi-

lit prin Lege”, a transmis Va-

lentin-Alexandru Jucan, mem-

bru în Consiliul Național al 

Audiovizualului.

EURO 2016, în exclusivitate 
pe Dolce Sport. CNA s-a autosesizat
Campionatul European de Fotbal din 2016 va putea fi urmărit integral la televiziunile Dolce Sport, deţinute 
de Telekom România, 28 de partide urmând să fie transmise în exclusivitate.

Doar 70% dintre microbiști vor putea viziona meciurile de la EURO 2016. În imagine, Spania ridicând trofeul Euro 2012
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Olimpia la dublu 
victorii
Duminică au avut loc jocurile 
din etapa a XIII a Superligii și 
etapa a XII a Ligii I de fotbal fe-
minin. Dacă la Alexandria dife-
renţa mare de valoare s-a re-
marcat și pe tabela de marcaj, 
olimpicele înscriind nu mai pu-
ţin de unsprezece goluri (cinci 
până la pauză), la Odorheiu 
Secuiesc, partida a fost una 
echilibrată, junioarele Olimpiei 
luptând până la sfârșit și înscri-
ind golul victoriei târziu (minu-
tul 80), dintr-o lovitură liberă 
directă executată de Mihaela 
Ciolacu. Clujencele vor disputa 
următoarele meciuri acasă, du-
pă cum urmează: Olimpia 1 va 
juca în 5 aprilie cu Real Craiova 
de la ora 11:00 pe terenul sin-
tetic al Bazei Sportive Unirea, 
iar Olimpia II va juca în 9 apri-
lie de la ora 17:00 cu Sporting 
Lugas, pe același teren.

Pe scurt

SPORT

EURO 2016, doar 
pe Dolce Sport
Euro 2016 va putea fi  urmărit in-

tegral la televiziunile Dolce Sport 

28 de partide urmând să fi e trans-

mise în exclusivitate. Pagina 11

Timp de trei zile 

Cluj-Napoca a fost gazda 

unui important seminar 

internaţional de aikido 

aikikai.

Peste 250 de aikidoka din 

România, precum şi din Bul-

garia, Polonia, Republica Mol-

dova, Germania, Japonia, Pe-

ru, Spania, Italia şi Grecia, au 

fost prezenţi weekendul tre-

cut la seminarul internaţional 

organizat de Fundaţia Româ-

nă de Aikido Aikikai.

În cadrul evenimentului, 

desfăşurat în sala Musubi Do-

jo din Cluj-Napoca, au avut loc 

două sesiuni de antrenament 

yudansha, pentru centurile ne-

gre, o sesiune de examinare yu-

dansha (centuri negre – Româ-

nia, Republica Moldova şi Bul-

garia) şi cinci sesiuni de antre-

nament general, centuri negre, 

centuri maro şi centuri albe.

La acest eveniment, invi-

tat special a fost Hombu Do-

jo Shihan Yukimitsu Koba-

yashi, deţinător al centurii 

negre cu şapte Dani Aikido 

Aikikai.

Cu ocazia acestui semi-

nar, au fost oferite şi diplo-

mele pentru examinările de 

1, 2 şi 3 dani, centura nea-

gră, care au avut loc în luna 

decembrie.

„Un seminar de Aikido 

înseamnă o întâlnire a celor 

care practică Aikido sau ca-

re vor să practice stilul aces-

ta, aikikai, sub îndrumarea 

unui maestru. Scopul nu es-

te să aducem cât mai mulţi 

sensei ci să aducem con-

stant, de exemplu, Yukimit-

su Kobayashi vine în fieca-

re an în România în luna 

martie. Noi am avut exami-

nările de centură neagră de 

1, 2 şi 3 dani în luna decem-

brie şi acum, într-un cadru 

festiv le-am oferit”, a decla-

rat Irina Gaşpar, responsa-

bil relaţii publice şi comu-

nicare în cadrul Fundaţiei 

Române de Aikido Aikikai, 

pentru Monitorul de Cluj.

Invitaţii din Japonia au vi-

zitat în aceste zile şi câteva 

dintre punctele turistice im-

portante din România.

„Maestrul Kobayashi şi cei-

lalţi participanţi din alte ţări 

au vizitat obiective turistice 

din Cluj şi din Transilvania, 

fi ind fascinaţi în mod deose-

bit de povestea şi sălaşul lui 

Dracula de la Tihuţa. De câ-

te ori sosesc în România, aş-

teaptă cu nerăbdare să mai 

descopere câte ceva din ţara 

noastră”, a afi rmat preşedin-

tele Fundaţiei Române de Aiki-

do Aikikai, Dorin Marchiş.

Cluj-Napoca, capitala 
Aikidoului mondial

Echipa de volei feminin a 

Clubului Sportiv 

Universitatea Cluj va dis-

puta şi în următorul sezon 

meciurile contra echipelor 

din Divizia A1, asta după 

ce în Play-Out au reuşit să 

se impună cu scorul gene-

ral de 3-1 în faţa echipei 

CSM Satu Mare.

Weekend-ul trecut a avut 

loc turul II al Play-Out-ului 

Diviziei A1. Dacă în primul 

meci fetele antrenate de Dă-

nuţ Ciontoş au reuşit o victo-

rie clară în faţa rivalelor, cu 

scorul de 3-0 (25-14, 25-11, 

28-26), meciul de astăzi a pus 

publicul cu sufl etul la gură, 

fi ind unul mult mai strâns fa-

ţă de cel din ziua anterioară, 

scor fi nal 3-2 (25-21, 16-25, 

25-20, 23-25, 15-9).

„Mă bucur că am reuşit să 

ne adunăm şi să revenim în 

joc. Sunt foarte mândră de 

acest rezultat şi sper ca în se-

zonul viitor să evoluam cât 

mai bine”, a declarat jucătoa-

rea Universităţii Cluj, Alexan-

dra Ariton.

Datorită acestor victorii, 

elevele antrenate de Dănuţ 

Ciontoş au încheiat actualul 

sezon pe locul 9 al Diviziei 

A1.

Clujencele, în continuare în Divizia A1

Sâmbătă, clujenii au efec-

tuat deplasarea la Reşiţa, 

unde au dat primul test de 

forţă, în drumul spre cuce-

rirea cupei ROBOWL VI.

Spectaculozitatea meciului 

nu a fost încurajată de vre-

mea ploioasă, însă puţinii 

spectatori bănăţeni au asistat 

la un meci frumos oferit de 

clujeni şi încheiat dezamăgi-

tor pentru gazde.

Cu o pregătire superioară 

şi experienţă vastă, „Crucia-

ţii” nu au dat dovadă de mi-

lă în ofensivă, în timp ce de-

fensiva a provocat şi profi tat 

de greşelile reşiţenilor, care 

au jucat pentru prima dată în 

faţa propriilor suporteri.

În primul sfert, Florin Ol-

tean a înscris două tou-

chdown-uri (12 puncte), ur-

mat de Jeremy David – un to-

uchdown (şase puncte) şi Dan 

Crâsnic – un touchdown (şa-

se puncte).

Paul Cîrjă a înscris şase 

puncte, iar Running Back-ul 

cu numărul 21, a mai înscris 

un touchdown (6 puncte) şi 

a transformat o conversie de 

două puncte, la sfârşitul pri-

mei jumătăţi a meciului.

A doua parte a partidei a 

impus acelaşi ritm alert al ar-

delenilor, iar antrenorul Rafa-

el Ruiz a reuşit să introducă 

pe teren toţi componenţii echi-

pei clujene. Astfel, „bobocul” 

Petrişor Dumitrache, a înscris 

pentru prima dată şase punc-

te printr-un touchdown.

Frumuseţea sportului este 

adesea umbrită de evenimen-

te neplăcute, iar jucătorul clu-

jean, de origine franceză, Sa-

lim Dabboura, a încheiat se-

zonul CNFA 2015 prematur, 

datorită unei fracturi la glez-

nă la sfârşitul sfertului trei.

În ultimul sfert, Florin Ol-

tean, şi-a mai trecut în pal-

mares opt puncte, acumulate 

printr-un touchdown şi o con-

versie reuşită de două punc-

te, închizând partida cu sco-

rul de 52-0 pentru Crusaders.

Astfel, echipa locală de fot-

bal american ocupă prima po-

ziţie în clasamentul Conferin-

ţei de Nord-Vest a CNFA 2015, 

urmată de Timişoara 89ers şi 

Reşiţa Locomotives.

În cadrul aceleaşi Confe-

rinţe, săptămâna trecută, Ti-

mişoara 89ers au câştigat me-

ciul cu Reşiţa Locomotives cu 

scorul 49-0.

În Conferinţa Sud-Est for-

mată din Bucureşti Rebels, 

Bucureşti Warriors şi Mureş 

Monsters, primul loc este ocu-

pat momentan de Rebels ca-

re i-au bătut pe Monsters cu 

60-3, urmată de Warriors ca-

re au reuşit să învingă echi-

pa mureşeană cu scorul 40-19.

Duminică, 5 aprilie, Cluj 

Crusaders are nevoie de sus-

ţinerea clujenilor pentru a se 

menţine pe primul loc în ca-

drul Conferinţei de Nord-Vest, 

când este programat meciul 

cu rivala Timişoara 89ers. Par-

tida începe la ora 11:00, pe te-

renul de rugby din Parcul Spor-

tiv Universitar „Prof. Dr. Iu-

liu Haţieganu”, iar intrarea la 

meci este liberă.

Crusaders, victorie fără milă 
În cea de-a doua etapă a Campionatului Naţional de Fotbal American, Cluj Crusaders a obţinut 
prima victorie din acest sezon, reuşind să treacă, cu uşurinţă de debutanta, Reşiţa Locomotives.

Cluj Crusaders, singura echipă de fotbal american din Cluj-Napoca, a început sezonul regulat 
cu o victorie în fața echipei Reşiţa Locomotives


