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Pentru evitarea distrugerii habitatului natural, Cheile 
Turzii si Cheile Turului vor fi  protejate în urma fonduri-
lor europene care vor fi  primite pentru aceste două zone. 
Consiliul Judeţean are la dispoziţie puţin peste un mili-
on şi jumătate de lei şi 18 luni pentru realizarea unui pro-
iect pentru conservarea habitatelor şi speciilor din cele 
două arii protejate, Cheile Turzii şi Cheile Turenilor.

„Proiectul merge pe trei linii principale. Prima este 
evaluarea, inventarierea, cartarea speciilor şi monitori-
zarea acestora. Cea de a doua linie este consultarea şi 
implicarea locuitorilor din zonă, pentru că ei sunt cei ca-
re vor trebui să pună în aplicare restricţiile care vor re-
zulta în urma documentelor pe care le vom elabora. În al 
treilea rând, Consiliul Judeţean va trebui să se ocupe de 
pregătirea personalului responsabil de mediu şi va tre-
bui să achiziţioneze un sistem informatic integrat care 
să stocheze informaţiile şi să le pună la dispoziţia publi-
cului”, a precizat Diana Coman, manager de proiect.

Organizaţiile non-guvernamentale din zona Turda şi 
Cluj au contestat însă proiectul european, susţinând 
chiar că acest proiect seamănă foarte mult cu un proiect 
depus de ei la Consiliul Judeţean.

Pentru protejarea acestora se doreşte interzicerea ac-
cesului în zonă cu motociclete sau ATV-uri, începând cu 
data de 1 mai, propunerea fi ind făcută de primarul din 
Mihai Viteazu, Ioan Zeng.

Consilierii USL, PPDD şi reprezentantul Partidu-
lui Conservator în deliberativul turdean au aprobat 
ieri o serie de proiecte de hotărâre ce vizează manda-
tarea reprezentantului în AGA de la SC Compania de 
Apă Arieş SA în vederea numirii unor persoane ca 
membre ale Consiliului de Administraţiei.

Astfel, a fost aprobată numirea lui Matei Cristian, 
Sorin Săveanu, Sorin Sabău şi Florin Nicolae Vultu-
rar în respectiva structură.

În aceeaşi şedinţă a fost adoptat proiectul privind 
desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în 
A.G.A. de la S.C. Turda Salina Durgău S.A. în persoana 
lui Giurgiu Nicolae şi desemnarea aceleaşi persoane 
în adunarea generală a acţionarilor de la S.C. Dome-
niul Public Turda S.A.

Motocicletele şi ATV-urile vor 
fi interzise în Cheile Turzii

Au fost numiţi noi membri în C.A. 
la Compania de Apă Arieş

Hotărârile adoptate în şedinţa Consiliului Local al municipiului Turda din luna aprilie 
 Paginile 2, 6-7

Municipalitatea turdeană a obţinut 
de la Ministerul Sănătăţii 17 miliarde 
de lei pentru spitalul din localitate!

Primarul Tudor Ştefănie este 
preocupat de calitatea actului me-
dical oferit la Turda şi caută surse 
de fi naţare pentru spitalul munici-
pal în vederea efectuării lucărilor 
de modernizare şi reabilitare.

Potrivit unor estimări efectuate 
în perioada 2012-2013 ar fi  necesa-
re peste 20 de miliarde de lei vechi, 
fonduri solicitate pentru reabilita-
rea Pavilionlui de Psihiatrie, Pavili-
onul Central, Cladirea secţiei de Gi-
necologie, dar şi pentru dotarea cu 
aparatură medicală de specialitate.

Încă din 2010 Primăria Munici-
piului Turda împreună cu condu-
cerea spitalului din localitate, a în-
aintat permanent memorii justifi -
cative referitoare la lucrările nece-
sare a fi  efectuate la instituţia me-
dicală turdeană. 

În urma evaluărilor efectuate în 
perioada 2012 – începutul anului 
2013, suma necesară depăşea 20 
de miliarde de lei vechi. Pentru ob-
ţinerea fi nanţărilor, atât  manage-
rul Spitalului Municipal Turda, 
Antonica Bica, cât şi primarul Tu-
dor Ştefănie au făcut numeroase 
deplasări la Ministerul Sănătăţii 
pentru a discuta direct cu minis-
trul de resort şi cu secretarul de 
stat dr. Raed Arafat în vederea 
identifi cării de soluţii externe de 
fi nanţare având în vedere faptul că 
spitalul ca activitate comunitară  
nu poate fi  susţinută integral nu-
mai cu surse bugetare locale.

„Numeroasele noastre insis-
tenţe dau rezultate, fiind create 
premisele unui acord între cele 
două instituţii publice locale, Pri-

măria Turda şi Spitalul Munici-
pal, cu Ministerul Sănătăţii. Am 
primit asigurări că vor fi direcţio-
nate sume de la bugetul de stat în 
completarea celor aprobate prin 
HCL. Astfel, în perioada imediat 
următoare vom primi circa 10 
mld lei vechi pentru lucrări capi-
tale şi consolidare clădiri, pre-
cum şi aparatură medicală prin 
redistribuire, în valoare totală de 
7 mld lei vechi.

Consider că Ministerul Sănă-
tăţii confirmă nevoile de finanţa-
re pentru această instituţie sani-
tară, urmând a asigura pe parcur-
sul acestui an un minim necesar 
de surse pentru lucrările de rea-
bilitare şi dotare”, a precizat pri-
marul municipiului Turda, Tudor 
Ştefănie.  Daciana Derda
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Hotărârile Consiliului Local Turda
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 96
din data de 03.04.2013
privind aprobarea contractului de asociere 

dintre Municipiul Turda şi Asociaţia Fotbal Club 
Seso Campia Turzii, în vederea susţinerii activi-
tăţii fotbalistice, în campionatul 2013 – 2014

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în 
şedinţă extraordinară în data de 03.04.2013;

Având în vedere proiectul de hotărâre privind 
aprobarea contractului de asociere dintre Munici-
piul Turda şi Asociaţia Fotbal Club Seso Campia 
Turzii, în vederea susţinerii activităţii fotbalistice, 
în campionatul 2013 – 2014, proiect elaborat din ini-
ţiativa d-lui Corpodean Dorel , d-nei Dobra Mariana, 
d-lui Panait Radu, d-nei Adamossy Clara si d-lui Ca-
tanas Paul, membrii ai Comisiei nr. 5 a Consiliului 
Local al municipiului Turda;

Raportat la prevederile art. 12, alin. 2, art. 15, alin. 
1, art. 67, alin. 1, alin. 2, alin. 3 şi alin. 4 din Legea nr. 
69/2000, legea educaţiei fi zice şi sportului, cu modi-
fi cările şi completările ulterioare şi având în vedere 
avizul l comisiei nr.. 5 a Consiliului Local al Munici-
piului Turda, pentru învăţământ, cultură, sănătate, 
tineret, sport şi turism;

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 
6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, cu modifi cările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45, alin. 2, precum şi 
ale art. 115, ain. 1, lit. b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6 din Le-
gea nr. 215/2001 privind administraţia publică loca-
lă, cu modifi cările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă contractul de asociere dintre Mu-

nicipiul Turda şi Asociaţia Fotbal Club Seso Campia 
Turzii, în vederea susţinerii activităţii fotbalistice, 
în campionatul 2013 – 2014, prevăzut în anexa nr. 1, 
parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local al mu-
nicipiului Turda a sumei de 885.000 lei, pentru fi -
nanţarea activităţii sportive a Asociaţiei Fotbal Club 
Seso Campia Turzii, în vederea susţinerii activităţii 
fotbalistice, în campionatul 2013-2014.

Art. 3. Începand cu data prezentei, HCL nr. 
101/2012 îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
se încredinţează Primarului Municipiului Turda, 
Secretarului Municipiului Turda, Direcţiei Econo-
mice şi Asociaţiei Club Sportiv Potaissa Turda.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Matei Cristian Octavian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa
VOTURI :  pentru 20
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este de 21.
Numărul consilierilor prezenţi este de 20.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 97
din data de 03.04.2013

privind modifi carea art. 1 al HCL nr. 
108/23.08.2012 referitoare la darea în folosin-
ţă gratuită, pe durată limitată, a bazei sporti-
ve de fotbal din municipiul Turda, situată ad-
ministrativ in municipiul Turda, str. Stadio-
nului fn

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în 
şedinţă extraordinară în data de 03.04.2013;

Având în vedere proiectul de hotărâre privind mo-
difi carea art. 1 al HCL nr. 108/23.08.2012 referitoare 
la darea în folosinţă gratuită, pe durată limitată, a ba-
zei sportive de fotbal din municipiul Turda, situată 
administrativ in municipiul Turda, str. Stadionului 
fn, proiect elaborat din iniţiativa consilierului PC, 
domnul Dorel Corpodean;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 
3 a Consiliului Local al Municipiului Turda, pentru 
urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea 
domeniului public şi privat, protecţia mediului, in-
vestiţii şi avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Con-
siliului Local al Municipiului Turda, pentru învăţă-
mânt, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, 
lit. a, art. 45, alin. 1, alin. 3 şi alin. 6, precum şi ale art. 
115, alin. 1, lit. b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6 din Legea ad-
ministraţiei publice locale nr 215/2001 – republica-
tă, cu modifi cările şi completările ulterioare şi ale 
regulamentului de funcţionare al Consiliului Local 
al municipiului Turda;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modifi că art. 1 al HCL nr. 108/23.08.2012 

după cum urmează:
“Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe du-

rata desfăşurării campionatului de fotbal, ediţia 
2013-2014, a bazei sportive de fotbal din municipiul 
Turda, str. Stadionului fn, aparţinând domeniului 
public al municipiului Turda, către Asociaţi Fotbal 
Club Seso Câmpia Turzii pentru desfăşurarea com-
petiţiei sportive.”

Art. 2. Restul prevederilor HCL nr. 108/23.08.2012 
rămân nemodifi cate.

Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri se încredinţează Primarului mu-
nicipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, 
Serviciului Evidenţă Patrimoniu Fond Locativ şi 
GIS şi asociaţiei sportive.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Matei Cristian Octavian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa
VOTURI :  pentru 20
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este de 21.
Numărul consilierilor prezenţi este de 20.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 98
din data de 03.04.2013
privind aprobarea contractului de asociere 

dintre Municipiul Turda şi Asociaţia Club 
Sportiv Potaissa Turda, în vederea susţinerii 
activităţii handbalistice, în campionatul 2013 
– 2014

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în 
şedinţă extraordinară în data de 03.04.2013;

Având în vedere proiectul de hotărâre privind 
aprobarea contractului de asociere dintre Munici-
piul Turda şi Asociaţia Club Sportiv Potaissa Turda, 
în vederea susţinerii activităţii handbalistice, în 
campionatul 2013 – 2014, proiect elaborat din iniţia-
tiva d-lui Corpodean Dorel , d-nei Dobra Mariana, 
d-lui Panait Radu, d-nei Adamossy Clara si d-lui Ca-
tanas Paul, membrii Comisiei nr. 5 a Consiliului Lo-
cal al municipiului Turda;

Raportat la prevederile art. 12, alin. 2, art. 15, alin. 
1, art. 67, alin. 1, alin. 2, alin. 3 şi alin. 4 din Legea nr. 
69/2000, legea educaţiei fi zice şi sportului, cu modi-
fi cările şi completările ulterioare şi având în vedere 
avizul comisiei nr. 5 a Consiliului Local al Munici-
piului Turda, pentru învăţământ, cultură, sănătate, 
tineret, sport şi turism;

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, 
pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, cu modifi cările şi completările ulteri-
oare;

În temeiul prevederilor art. 45, alin. 2, precum şi 
ale art. 115, ain. 1, lit. b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6 din Le-
gea nr. 215/2001 privind administraţia publică loca-
lă, cu modifi cările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă contractul de asociere dintre Mu-

nicipiul Turda şi Asociaţia Club Sportiv Potaissa 
Turda, în vederea susţinerii activităţii handbalisti-
ce, în campionatul 2013 – 2014, prevăzut în anexa nr. 
1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local al mu-
nicipiului Turda a sumei de 2.000.000 lei, pentru fi -
nanţarea activităţii sportive a Asociaţiei Club Spor-
tiv Potaissa Turda, în vederea susţinerii activităţii 
handbalistice, în campionatul 2013-2014.

Art. 3. Începand cu data prezentei, HCL nr. 
109/2012 si HCL nr. 191/2012 îşi încetează aplicabi-
litatea

Art. 4. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
se încredinţează Primarului Municipiului Turda, 
Secretarului Municipiului Turda, Direcţiei Econo-
mice şi Asociaţiei Club Sportiv Potaissa Turda.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Matei Cristian Octavian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa
VOTURI :  pentru 20
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este de 21.
Numărul consilierilor prezenţi este de 20.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 99
din data de 03.04.2013
privind aprobarea contractului de asociere 

dintre Municipiul Turda şi Asociaţia Sportivă 
Şcoala de Baschet Gheorghe Mureşan, în vede-
rea susţinerii activităţii baschetbalistice, în 
anul 2013

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în 
şedinţă extraordinară în data de 03.04.2013;

Având în vedere proiectul de hotărâre privind 
aprobarea contractului de asociere dintre Munici-
piul Turda şi Asociaţia Sportivă Şcoala de Baschet 
Gheorghe Mureşan, în vederea susţinerii activităţii 
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La doleanţele turdenilor, 
administraţia locală va spori 
numărul de locuri de parcare 
din oraş. În prezent numărul 
locurilor de parcare este 
prea mic comparativ cu nu-
mărul autovehiculelor înre-
gistrate în evidenţele primă-
riei Turda.

Ofi cial, în Turda există 
2.161 mijloace de transport 
înregistrate, iar parcările de 
reşedinţă sunt cu puţin peste 
jumătatea acestei cifre.

Astfel vor fi  create locuri 
de parcare cu abonament la 
domiciliu pe următoarele 
străzi: Libertăţii, Nicolae Ti-
tulescu, Dr. I. Raţiu, Dragali-
na, Constructorilor, Aviatori-
lor, Calea Victoriei, Armoni-
ei, Mihai Viteazu, Macilor, 
Tineretului, Panseluţelor, 
Zambilelor, Lotus, Haţegului, 
Zorilor, Narciselor, Nuferi-
lor, Lianelor şi Amurgului.

Persoanele fi zice care au 
domiciliul stabil în apropie-
rea locurilor de parcare soli-
citate şi care deţin în propri-
etate un autoturism cu in-
specţia tehnică periodică în 
termenul de valabilitate, au 

prioritate. Pentru obţinerea 
unui loc de parcare, nedeţi-
nerea, de către solicitanţi, a 
altui loc de parcare sau a unui 
garaj, constituie, de aseme-
nea, un criteriu generator de 
prioritate.

Pe locul al doilea în ordi-
nea priorităţilor se afl ă per-
soanele fi zice care au reşe-
dinţa în apropierea locului 
de parcare solicitat şi per-
soanele juridice al căror se-
diu social sau punct de lucru 
se afl ă în apropierea parcă-
rii. Pe cel de-al treilea loc în 
ordinea priorităţilor se situ-
ează persoanele fi zice care 
folosesc un autoturism afl at 
în proprietatea unei persoa-
ne juridice şi au domiciliul 
stabil sau reşedinţa în apro-
pierea parcării unde se afl ă 
locul solicitat.

Pentru a obţine un loc de 
parcare, solicitanţii trebuie 
să prezinte certifi catul fi scal 
eliberat de Direcţia Impozite 
şi Taxe Locale din cadrul Pri-
măriei Turda, ce atestă plata, 
la zi, a obligaţiilor către buge-
tul local. 
 Daciana Derda

Municipalitatea turdeană intenţionaeză să creeze 
mai multe locuri de parcare

Organizatorii acestui eve-
niment sunt Primăria Turda 
şi Consiliul local al munici-
piului Turda în colaborare cu 
Casa de Cultură Turda. Ast-
fel, joi 2 mai şi vineri 3 mai, 

vor fi  expuse în centrul muni-
cipiului, zona pietonală în 
spatele statuii lui Avram Ian-
cu. Expoziţia va fi  deschisă în 
fi ecare zi de la ora 8 diminea-
ţa. La eveniment pot partici-

pa toţi deţinătorii de animale 
mici şi păsări din localitate, 
transmit organizatorii.

Pentru mai multe relaţii 
aceştia pot apela numărul 
de telefon 0744.637.430.

Cosilierii turdeni au apro-
bat consumul lunar de carbu-
ranţi pentru autoturismele 
afl ate în dotarea forului deli-
berativ.

Proiectul a fost iniţiat de 
consilierii USL, PPDD şi PC 
prin: Matei Cristian, Crişan 
Rozalia, Micu Ovidiu, Mol-
nar Emil, Corpodean Dorel.

Potrivit documentului, par-
cul auto este format din trei 
maşini care deservesc prima-
rul, viceprimarul şi reprezen-
tanţii serviciilor de specialita-
te. Acestea sunt un Volvo XC 
90, o Skoda Octavia şi un au-
toturism Daewoo Nubira.

Pentru bunul mers al in-
stituţiei şi pentru rezolva-
rea problemelor cetăţenilor 
este nevoie de deplasarea 
zilnică cu autoturismele 
aflate în subordinea Consi-
liului Local. În interesul 

serviciului se deplasează 
atât funcţionarii publici şi 
personalul contractual din 
aparatul de specialitate al 
primarului, cât şi funcţiile 
de demnitate publică, re-
spectiv: Primarul şi Vice-
primarul Municipiului Tur-
da, se arată în expunerea de 
motive a proiectului. După 
votul exprimat de cei 12 con-

silieri ai USL-PPDD şi PC 
rămaşi în sală după părăsi-
rea şedinţei în semn de pro-
test a consilierilor opoziţiei 
a fost adoptat proiectul men-
ţionat, stabilindu-se consu-
mul lunar de carburant pen-
tru fi ecare din cele trei ma-
şini afl ate în subordinea CL, 
acesta urmând să fi e de 125 
de litri. Daciana Derda

Începutul lunii mai aduce o expoziţie 
cu vânzare de animale mici şi păsări

125 de litri de carburant/lună pentru maşina primarului, 
viceprimarului şi a aparatului administrativ

Cu ocazia Săptămânii Na-
ţionale a Bibliotecilor Publi-
ce din Romania, 22 – 26 apri-
lie, înscrierile la Biblioteca 
Municipală ”Teodor Murăşa-
nu” Turda sunt gratuite la 
toate punctele de lucru.

În cadrul programelor pri-
lejuite de Săptămâna Naţio-
nală a Bibliotecilor, Bibliote-
ca Municipală „Teodor Mu-
răşanu” Turda derulează joi, 
25 aprilie, de la ora 17.00, fes-
tivitatea de premiere la în-
cheierea proiectului „Curs de 
jurnalism online”. În cadrul 

aceleiaşi săptămâni se va 
desfăşura un atelier de lectu-
ră inter-generaţională în ca-
drul proiectului „Vreau să-mi 
citeşti”.

Cu aceeaşi ocazie, la Bibli-
oteca Municipală „Astra” 
Câmpia Turzii sunt progra-
mate următoarele evenimen-
te: vizite colective efectuate 
de către elevii de la Şcoala 
nr.2 (Avram Iancu), „Atelie-
rul de lectură pentru tineri”, 
expoziţie de pictură şi tur vir-
tual prin muzeele din Româ-
nia şi Europa.

Săptămâna Naţională a Bibliotecilor 
Publice aduce turdenilor 

înscrieri gratuite la bibliotecă
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În săptămâna 1-5 aprilie, 
dedicată activităţilor de edu-
caţie non-formală în cadrul 
programului iniţiat de Minis-
terul Culturii şi Educaţiei, 
Muzeul de Istorie Turda a 
desfăşurat o serie de activităţi 
pentru copii şi adolescenţi, 
menite să le valorifi ce talente-
le, preocupările extraşcolare 
şi să le dezvolte competenţele 
în domenii cât mai diverse.

80 de elevi turdeni au de-
venit „mici arheologi” pentru 
câteva zile prin practica efec-
tuată la Muzeul de Istorie din 
localitate.

În cadrul celor patru ateli-
ere de pedagogie muzeală or-
ganizate de Muzeul de Istorie 
Turda în colaborare cu Cole-
giul Naţional „Mihai Vitea-
zul” Turda şi Clubul Copiilor 
Turda, 80 de elevi însoţiţi de 
profesori, învăţători, părinţi 
şi bunici au descoperit fasci-
naţia încondeierii ouălor de 
Paşti, au pictat icoane pe sti-
clă sau au realizat crestături 
în lemn. De asemenea, tinerii 
artizani au modelat la roata 

olarului diferite tipuri de va-
se, inspirându-se după arte-
facte romane. Cei mai mici 
participanţi au fost iniţiaţi în 

domeniul arheologiei şi au 
descoperit astfel cum ajung 
obiectele găsite în pământ să 
fi e expuse în muzee.

Peste 500 de elevi turdeni 
sau din alte localităţi, precum 
Deva, Dej, Târgu Mureş, Vii-
şoara etc. au vizitat muzeul în 

săptămâna menţionată. Tot-
odată, obiectele prezentate în 
expoziţia temporară „ De pe 
vremea bunicilor. Ocupaţii 
tradiţionale din zona Valea 
Arieşului” au dezvăluit vizi-
tatorilor principalele meşte-
şuguri tradiţionale practica-
te în satele şi comunele din 
zona Văii Arieşului, cu for-
mele şi aspectele specifi ce lo-
cale desprinse din ocupaţiile 
de bază existente: creşterea 
animalelor şi agricultura.

Activităţile interactive 
nu se opresc aici.

Urmează „Ghid pentru bu-
nici” acţiune desfăşurată în 
25-26 mai. Elevii însoţiţi de 
adulţi (părinţi, bunici) vor 
avea acces liber în instituţie şi 
vor benefi cia de posibilitatea 
realizării unor fotografi i cu ex-
ponate de pe vremea bunicilor.

„Târgul tinerilor învăţăcei” 
va avea loc sâmbătă 1 iunie, 
în cadrul căruia vor fi  expuse 
spre vânzare „exponatele” re-
alizate de elevi la muzeu în 
Săptămâna Altfel.

Peste 500 de elevi au vizitat 
timp de o săptămână muzeul de la Turda

Vineri 26 aprilie cu înce-
pere de la ora 10, municipa-
litatea turdeană premiază 
cuplurile care împlinesc în 
2013, cinci decenii de căs-
nicie.

Ceremonia se va desfăşu-
ra în sala mare a primăriei 
Turda şi va fi oficiată de 

primarul Tudor Ştefănie, 
care va juca rolul de ofiţer 
de stare civilă rememorând 
scena petrecută acum 50 de 
ani când perechile au rostit 
un „DA”! hotărât în faţa au-
torităţilor care i-au cunu-
nat. Până acum s-au anun-
ţat 18 cupluri, dar până vi-

neri, în ziua evenimentului 
se mai pot face înscrieri.

Familiile premiate vor 
primi câte o diplomă de fi-
delitate şi 600 de lei, bani 
care le vor fi de ajutor în 
această perioadă premer-
gătoare Sărbătorilor de 
Paşti.

„Zâmbetul din Cutiuţă” es-
te o activitate de animaţie cul-
turală şi umanitară organiza-
tă de Asociaţia Împreună 
Pentru Voi în parteneriat cu 
Biblioteca Municipala „Teo-
dor Murăşanu” şi grădiniţele: 
Poiana cu Castani, Prichinde-
lul Isteţ, Căsuţa Piticilor, 
Sfânta Maria şi Dr. Ioan Raţiu.

Acţiunea face parte din ca-
drul Proiectul „Să zâmbim 
împreună”, proiect afl at în 
plină desfăşurare.

23 de copii de la grădiniţele 
mai sus menţionate vor oferi 
“cutiuţe” cu surprize copiilor 
cu situaţie materială defi cita-
ră de la Grădiniţa Socială 
Acoperamântul Maicii Dom-
nului.

Evenimentul va avea loc la 
Filiala Oprişani a Bibliotecii 
Municipale „Teodor Murăşa-
nu” (incinta internatului Li-
ceului „Liviu Rebreanu”) 
marţi 30 aprilie de la ora 10.30.

Proiectul urmăreşte impli-
carea copiilor în activităţi de 
echipă; sensibilizarea copii-
lor cu privire la problemele 
semenilor lor; educarea spi-
ritului de colaborare, priete-
nie, întrajutorare; dezvolta-
rea simţului responsabilităţii 
a micilor preşcolari; cultiva-
rea la copii a dorinţei de a co-
labora şi cu copii de la altă 
grădinită; strângerea de fon-
duri pentru ajutorarea unui 
numar de copii cu probleme 
fi nanciare.

„Pe această cale Asociaţia 
mulţumeşte pentru impli-
care copiilor participanţi şi 
doamnelor directoare: Ni-
colina Halgaş –Biblioteca 
Municipala Teodor Mură-
şanu, Simon Felicia – Gră-
diniţa Poiana cu Castani, 
Stanca Făgădar – Grădiniţa 
Prichindelul Isteţ, Daniela 
Burlacu – Grădiniţa Casuta 
Piticilor, Gabriela Trif – 
Grădiniţa Sfânta Maria, 
Crina Răduţiu – Grădiniţa 
Dr. Ioan Raţiu, prof. Iuliana 
Sămărtinean – Grădiniţa 
Socială Acoperământul 
Maicii Domnului”, transmi-
te Dana Paşca, reprezentan-
tul Asociaţiei „Împreună 
Pentru Voi”.

Cuplurile de aur, premiate vineri 
de municipalitatea turdeană

Asociaţia „Împreună Pentru Voi” a iniţiat 
un nou program de animaţie culturală

COMUNICAT DE PRESĂ

Programul pentru stimularea înfi inţării şi dezvoltării
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri 

– activ din 22 aprilie 2013

Începând cu data de 22 aprilie 2013, ora 10.00, este activă în-
scrierea în cadrul Programului pentru stimularea înfi inţării şi 
dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, 
prin Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, din cadrul Ministerului Econ-
omiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Înscrierile se fac atât de pe site-ul Ministerului Economiei, www.
minind.ro, la secţiunea Accesaţi Programele pentru IMM-uri fi -
nantate de la bugetul de stat, cât şi prin intermediul link-ului 
direct: http://programenationale2013.aippimm.ro. Ghidul 
solicitantului şi anexele acestuia, actele normative privind pro-
gramul pot fi  consultate şi descărcate urmând link-ul http://
www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-pentru-stim-
ularea-infi intarii-si-dezvoltarii-microintreprinderilor-de-catre-in-
treprinzatorii-tineri/.

Programul pentru stimularea înfi inţării şi dezvoltării microîntre-
prinderilor de către întreprinzătorii tineri se adresează tinerilor 
cu vârste de până la 35 de ani, care vor să înceapă o afacere. 
Aceştia pot depune proiecte pentru a primi un credit neramburs-
abil de până la 10.000 Euro din valoarea totală a cheltuielilor 
eligibile aferente planului de afaceri, pentru care se face dovada 
surselor de cofi nanţare.

O.U.G. nr. 6/2011 stabileşte condiţiile de participare în cadrul 
programului de accesare a creditelor nerambursabile de pana la 
10.000 Euro, precum şi o serie de obligaţii referitoare la statutul 
microîntreprinderii pentru care se acorda creditul.

Tinerii debutanţi în afaceri pot solicita consultanţă sau instruire 
din partea OTIMMC (Ofi ciul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii şi Cooperaţie), în a cărui rază de competenţă au înregis-
trat sediul social.

Turda, 22 aprilie 2013

Serviciul Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale
Primăria Municipiului Turda
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Vicepreşedintele Consi-
liului Judeţean Cluj, Ioan 
Oleleu, va solicita sprijinul 
Guvernului şi al parlamenta-
rilor clujeni pentru demara-
rea proiectului privind reabi-
litarea şi refacerea sisteme-
lor de irigaţii din zona de est a 
judeţului Cluj, în prima etapă 
fi ind vizată regiunea agricolă 
Turda.

„Dezvoltarea sistemului de 
irigaţii într-o zonă importan-
tă din punct de vedere agricol 
crează bazele reale pentru 
sporirea producţiilor pe hec-
tar şi asigurarea de cantităţi 
constante a produselor agro-
alimentare primare”, apreci-
ază vicepreşedintele Ioan 
Oleleu.

În zona respectivă a exis-
tat un sistem de irigaţii, ca-
re în prezent nu mai este 
funcţional, implicit nici o 
suprafaţă cultivată nu este 
irigată.

„Ne propunem dezvoltarea 
acestui proiect şi implemen-

tarea lui în colaborare cu aso-
ciaţiile de profi l din regiune, 
unităţile administrativ-teri-
toriale, precum şi alte enti-
tăţi interesate în susţinerea 

demersului nostru”, comen-
tează Oleleu.

În acest context, primul 
pas a fost făcut în şedinţa de 
miercuri a Consiliului Jude-

ţean, când a fost solicitat 
acordul membrilor Consi-
liului Judeţean Cluj pentru 
iniţierea demersurilor pri-
vind preluarea infrastructurii 

existente, şi clarifi carea situ-
aţiei juridice a unei suprafeţe 
de teren pe care se afl ă clădi-
rile ce adăpostesc sistemul 
de pompe pentru irigaţii.

Vicepreşedintele a sublini-
at că se bazează pe “sprijinul 
preşeditelui Consiliului Ju-
deţean Horea Uioreanu, dar 
şi pe colaborarea parlamen-
tarilor de Cluj, în special pe 
cea al senatorului Alexandru 
Cordoş care cunoaşte foarte 
bine situaţia zonei”, dar că 
este necesară şi „experienţa 
profesională în domeniul 
agricol a vicepreşedintelui 
Consiliului Judeţean Vakar 
Istvan, şi a consilierilor Ilarie 
Ivan şi Dorel Secară”.

Sistemul de irigaţii din 
Cluj a fost construit între anii 
1968 şi 1972 pe râul Arieş, şi 
îngloba o suprafaţă de teren 
de 5.880 hectare. Dintre aces-
tea, cultivabile erau 5.720 de 
hectare, pe raza localităţilor 
Moldoveneşti, Mihai Vitea-
zu, Călăraşi şi Turda.

Sistemul de irigaţii din zona Turzii 
ar putea fi refăcut pe bani de la „centru”

În perioada 12-14.04.2013 
Clubul Sportiv Samurai Tur-
da în colaborare cu Primăria 
Municipiului Turda, Consi-
liul Local Turda, Compania 
de Apă Arieş şi Federaţia Ro-
mână de Karate WKC, au or-
ganizat la Turda un stagiu de 
pregătire cu Sensei Jean 
Pierre Fischer centură nea-
gră 8 Dan din Franţa.

La acest stagiu au partici-
pat circa 70 de sportivi din 
întreaga ţară. La acest stagiu, 
conducerea federaţiei a defi -
nitizat lotul de kata al senio-
rilor pentru Campionatul 
Mondial de la Bucureşti, lotul 
de kumite urmând să intre 
într-un ultim cantonament 
care se va desfăşura la Aiud, 
iar tot la acest stagiu federa-
ţia şi-a format o idee a lotului 
de copii care vor participa la 
Campionatul European din 
Anglia.

În prima zi a stagiului a 
fost un antrenament general, 
iar la antrenamentele de 
sâmbătă şi duminică s-a pus 
baza pe seniori, separându-i 
de copii.

„Am dori să aducem mul-
ţumiri în primul rând dom-
nului primar Tudor ªtefănie 
care, ca de fi ecare data, a fost 
alături de noi dând importan-
ţă şi acestei ramuri sportive 
mai puţin cunoscuta şi apre-

ciată, domnului director ge-
neral al Companiei de Apă 
Arieş Alexandru Sabău, care 
a pus serios umărul în orga-
nizarea acestui stagiu, Consi-
liului Local al Municipiului 
Turda, care ne ajutat şi susţi-
nut din prima zi până în ulti-
ma zi a stagiului.

Am dori să mulţumim pen-
tru sprijin şi ajutor conduce-
rii Salinei pentru că au făcut 
posibil accesul gratuit tutu-
ror sportivilor care au parti-

cipat la acest stagiu şi nu în 
ultimul rând domnului Bu-
ţurcă Mihai, patronul Com-
plexului Hotelier Milexim, 
pentru ajutorul acordat Clu-
bului în organizarea acestui 
eveniment”, a precizat Paul 
Căţănaş, antrenor în cadrul 
clubului Samurai Turda.

Următorul eveniment la 
care Cubul Samurai Turda va 
participa este Cupa Dojokan 
care se va desfăşura la Aiud 
în data de 20.04.2013.

Karate: Stagiu de pregătire la Turda, 
cu sensei Jean Pierre Fischer

Prichindeii din Turda 
sunt invitaţi să pornească 
la o vânătoare de ouă de 
ciocolată, activitate organi-
zată săptămâna viitoare de 
Consiliul Local al munici-
piului Turda, Primăria Mu-
nicipiului Turda în colabo-
rare cu Casa de Cultură 
Turda sub sloganul „Sur-
prizele Iepuraşului”.

Ajuns la cea de-a IV-a 
ediţie evenimentul orga-
nizat în apropierea Sărbă-
torilor Pascale se va des-
făşura anul acesta în data 
de 29 aprilie. Cu începere 
de la ora 11, de la cei mai 
mici până la bunici, toată 
lumea este invitată în Par-
cul Tineretului pentru a 
participa la „vânătoarea 
de ouă”.

Activitatea este susţinu-
tă de numeroşi sponsori şi 
parteneri. La manifestări 

vor participa peste 300 de 
copii de la gradiniţele din 
municipiu, dar şi alti copii 
aflaţi în parc la acea oră.

Totodată joi, grădiniţele 
vor primi câte un ghiozdan 
plin cu materiale cu ajuto-
rul cărora copiii împreună 
cu educatoarele vor execu-
ta lucrări cu tematică spe-
cifică sărbătorilor pascale. 
Acestea vor fi expuse în 
Parcul Tineretului în data 
de 29 aprilie, jurizate şi 
premiate.

„Parcul Tineretului va fi 
împarţit în 5 zone, fiecărei 
gradiniţe revenindu-i un 
spaţiu unde sa îşi expună 
lucrările executate. Copiii 
vor fi premiaţi atât pentru 
lucrările realizate, cât şi 
pentru vânătoarea de ouă”, 
transmite Lucia Golfin, 
purtătorul de cuvânt al Pri-
măriei Turda.

Activitatea „Surprizele iepuraşului” 
a ajuns la ediţia cu numărul IV



6  monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Turda

baschetbalistice, în anul 2013, proiect elaborat din 
iniţiativa d-lui Corpodean Dorel, d-nei Dobra Maria-
na, d-lui Panait Radu, d-nei Adamossy Clara si d-lui 
Catanas Paul, membrii ai Comisiei nr. 5 a Consiliului 
Local al municipiului Turda;

Raportat la prevederile art. 12, alin. 2, art. 15, alin. 
1, art. 67, alin. 1, alin. 2, alin. 3 şi alin. 4 din Legea nr. 
69/2000, legea educaţiei fi zice şi sportului, cu modi-
fi cările şi completările ulterioare şi având în vedere 
avizul comisiei nr. 5 a Consiliului Local al Munici-
piului Turda, pentru învăţământ, cultură, sănătate, 
tineret, sport şi turism;

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, 
pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, cu modifi cările şi completările ulteri-
oare;

În temeiul prevederilor art. 45, alin. 2, precum şi 
ale art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică lo-
cală, cu modifi cările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă contractul de asociere dintre Mu-

nicipiul Turda şi Asociaţia Sportivă Şcoala de Bas-
chet Gheorghe Mureşan, în vederea susţinerii acti-
vităţii baschetbalistice, în anul 2013, prevăzut în 
anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local al mu-
nicipiului Turda a sumei de 230.000 lei, pentru fi -
nanţarea activităţii sportive a Asociaţiei Şcoala de 
Baschet Gheorghe Mureşan.

Art. 3. Începand cu data prezentei, HCL nr. 5/2012 
îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
se încredinţează Primarului Municipiului Turda, 
Secretarului Municipiului Turda, Direcţiei Econo-
mice şi Asociaţiei Şcoala de Baschet Gheorghe Mu-
reşan.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Matei Cristian Octavian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa
VOTURI :  pentru 20
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este de 21.
Numărul consilierilor prezenţi este de 20.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 100
din data de 03.04.2013
privind constituirea Comisiei de solutionare 

a contestatiilor, referitoare la concesionarea, 
vânzarea sau închirierea bunurilor imobile, 
apartinand domeniului public si privat al Mu-
nicipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în 
şedinţa extraordinară la data de 03.04.2013;

Luând în dezbatere proiectul de hotarare cu privi-
re la constituirea Comisiei de solutionare a contes-
tatiilor, referitoare la concesionarea, vânzarea sau 
închirierea bunurilor imobile, apartinand domeniu-
lui public si privat al Municipiului Turda, elaborat 
din iniţiativa membrilor Comisiei nr. 2 a Consiliului 
Local, dl. Matei Cristian, dna Crisan Rozalia, dl. Ros 
Nicolae, dna. Iurean Victoria si Dna Florea Daniela;

In temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ale 
Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate pu-
blică;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c, art. 
123, alin. 2, art. 45, alin. 1 si ale art. 115, alin. 1, lit. b ale 
Leg11 nr. 215/ 2001 privind Administraţia Publică 
Locală – republicata şi ale Regulamentului de Func-
ţionare al Consiliului Local

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se constituie Comisia pentru solutionarea 

contestatiilor la concesionarea, vanzarea si/sau in-
chirierea bunurilor imobile, apartinand domeniului 
public si privat al Municipiului Turda, in urmatoa-
rea componenta:

1.  domnul consilier Roş Nicolae,
2.  doamna consilier Crişan Rozalia,
3.  domnul consilier Bugnar Florin,

4.  domnul consilier Felezeu Cristian,
5.  domnul consilier Corpodean Dorel.
Art. 2. La data adoptarii prezentei hotarari orice 

prevedere contrara prezentei îşi încetează aplicabi-
litatea.

Art. 3. Comunicarea şi indeplinirea prezentei ho-
tărâri se încredinţează Primarului municipiului 
Turda, Secretarului municipiului Turda, S.U.A.T., 
S.A.P.I., S.A.P.L., Directiei Economice si membrilor 
comisiei constituite la art. 1 al prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Matei Cristian Octavian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa
VOTURI :  pentru 20
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este de 21.
Numărul consilierilor prezenţi este de 20.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 101
din data de 05.04.2013
privind modifi carea art. 1 al HCL nr. 

5/31.01.2013 referitoare la alegerea comisiei de 
validare a mandatelor consilierilor locali

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in 
sedinta de indata din data de 05.04.2013;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind 
modifi carea art. 1 al HCL nr. 05/31.01.2013 referitoa-
re la alegerea comisiei de validare a mandatelor con-
silierilor locali, elaborat din initiativa dlui. consilier 
local Molnar Emil;

În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 si alin. 6, art. 
115, alin. 1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind admi-
nistratia publica locala republicata

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Articolul 1 HCL nr. 5/31.01.2013 se modifi că 

în sensul suplimentarii comisiei cu urmatorii mem-
brii dl Tothazan Pavel Eugen si dl. Panait Radu Nico-
lae.

In consecinta art. 1 al HCL nr. 5 va avea urmatorul 
cuprins:

Art. 1. Se aleg în Comisia pentru validarea manda-
telor consilierilor locali aleşi la 10 iunie 2012 în Con-
siliul Local al municipiului Turda un număr de 5 
consilieri, după cum urmează

- dl. Matei Cristian Octavian – presedinte
- dl. Nemes Lucian Bogdan – secretar
- dl. Bugnar Vasile Florin – membru
- dl. Tothazan Pavel Eugen – membru
- dl. Panait Radu Nicolae- membru”
Art. 2. Restul prevederilor HCL nr. 5/31.01.2013 

rămân nemodifi cate.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi  comunicată Institu-

ţiei Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului munici-
piului Turda.
CONSILIERI LOCALI: 
Dobra Mariana
Micu Ovidiu Dorel
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa
VOTURI :  – pentru 11
- împotriva
- abţineri 1
Numărul total al consilierilor este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 12.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 102
din data de 05.04.2013
privind desemnarea reprezentantului Muni-

cipiului Turda în cadrul Adunării Generale a 
Asociaţiei la Asociaţia Şoimu Arieş

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit in 
sedinţa de indata la data de 05.04.2013;

Luand in dezbatere proiectul de hotărâre cu privi-

re la desemnarea reprezentantului Municipiului 
Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la 
Asociaţia Şoimu Arieş, elaborat din iniţiativa consi-
lierilor locali: Molnar Emil, Roş Nicolae, Felezeu 
Cristian George, Micu Ovidiu, Panait Radu, Corpo-
dean Dorel, Nemeş Lucian Bogdan, Costişor Nicolae 
Vasile, Crişan Rozalia, Dobra Mariana, Varo Lucian;

În conformitate prevederile art. 36, alin. 3, lit. c, 
art. 37, art. 45, alin. 1 şi alin. 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b 
din Legea nr. 215/2001 privind administratia publi-
ca locala actualizată şi republicată şi ale Regulamen-
tului de funcţionare al Consiliului Local Turda.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se revocă reprezentantul Municipiului 

Turda în Adunarea Generală a Asociaţiei Şoimu Ari-
eş, în persoana dlui. primar Ştefănie Tudor.

Art. 2. Se desemnează ca reprezentant al Munici-
piului Turda în Adunarea Generală a Asociaţiei Şoi-
mu Arieş domnul consilier Matei Cristian Octavian.

Art. 3. Începând cu data adoptării prezentei hotă-
râri orice prevedere contrară îşi încetează aplicabili-
tatea.

Art. 4. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei ho-
tărâri se încredinţează Primarului municipiului 
Turda, Secretarul municipiului Turda, Asociaţiei 
Şoimu Arieş şi persoanei desemnate.
CONSILIERI LOCALI: 
Dobra Mariana
Micu Ovidiu Dorel
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa
VOTURI :  – pentru 11
- împotriva
- abţineri 1
Numărul total al consilierilor este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 12.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

EXPUNERE DE MOTIVE
În fapt, prin HCL nr. 81/31.05.2005, modifi cată 

prin HCL nr. 166/05.07.2006 s-a aprobat aderarea 
Consiliul Local al Municipiului Turda la Asociaţia 
Şoimu Arieş, prin însuşirea prevederilor statutului 
şi a actului constitutiv al acesteia.

Potrivit art. 36, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 
“Consiliul local exercită următoarele categorii de 
atribuţii: atribuţii privind organizarea şi funcţiona-
rea aparatului de specialitate al primarului, ale insti-
tuţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale 
societăţilor comerciale şi regiilor autonome de inte-
res local;”

Ţinând cont de prevederile OG nr. 26/2000, privi-
tiare la asociatii şi fundaţii, precum şi ale art. 36. alin. 
3, lit. c , ale art. 37 ale Legii nr. 215/2001, precum şi de 
specifi cul consiliului local ca autoritate deliberativă, 
organ colectiv prin natura sa, desemnarea unei per-
soane care să îndeplinească calitatea de reprezen-
tant al Consiliului Local al municipiului Turda in 
AGA la Asociatia Şoimu Arieş este un aspect de ne-
cesitate.

viceprimar Nemes Lucian
consilier local Corpodean Dorel
consilier local Costisor Nicolae
consilier local Crisan Rozalia
consilier local Dobra Mariana
consilier local Felezeu Cristian George
consilier local Micu Ovidiu Dorel
consilier local Molnar Emil
consilier local Panait Radu Nicolae
consilier local Ros Nicolae
consilier local Varo Grigore Lucian

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 103
din data de 05.04.2013
privind desemnarea unui membru în cadrul 

Adunării Generale a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „Apa Vaii Ariesului”
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Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit in 

sedinţa de indata la data de 05.04.2013;
Luand in dezbatere proiectul de hotărâre cu privi-

re la desemnarea unui membru în cadrul Adunării 
Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunita-
ra „Apa Vaii Ariesului”, elaborat din iniţiativa consi-
lierilor locali: Molnar Emil, Roş Nicolae, Felezeu 
Cristian George, Micu Ovidiu, Panait Radu, Corpo-
dean Dorel, Costişor Nicolae Vasile, Crişan Rozalia, 
Dobra Mariana, Varo Lucian;

În conformitate prevederile art. 36, alin. 3, lit. c, 
art. 37, art. 45, alin. 1 şi alin. 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b 
din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala actualizată şi republicată şi ale Regulamentu-
lui de funcţionare al Consiliului Local Turda.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se revocă reprezentantul Municipiului Tur-

da în Adunarea Generala la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitara „Apa Vaii Ariesului”, în persoana 
dlui. Primar Ştefănie Tudor.

Art. 2. Se desemnează ca membru în Adunarea Ge-
nerala la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara 
„Apa Vaii Ariesului”, domnul Giurgiu Nicolaie, do-
miciliat in Turda, str. Pictor Theodor Aman, nr. 11, CI 
seria KX nr. 925908.

Art. 3. Începând cu data adoptării prezentei hotă-
râri orice prevedere contrară îşi încetează aplicabili-
tatea şi urmează a se modifi ca Actul Constitutiv al 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Vaii 
Ariesului” cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotarare are un caracter indivi-
dual.

Art. 5. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei ho-
tărâri se încredinţează Primarului municipiului 
Turda, Secretarul municipiului Turda, Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitara „Apa Vaii Ariesului” si 
persoanei desemnate.
CONSILIERI LOCALI: 
Dobra Mariana
Micu Ovidiu Dorel
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa
VOTURI :  – pentru 11
- împotriva
- abţineri 1
Numărul total al consilierilor este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 12.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

EXPUNERE DE MOTIVE
În fapt, prin HCL nr. 127/13.08.2007 s-a aprobat 

participarea Municipiului Turda la constituirea 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Vaii 
Ariesului”.

Potrivit art. 36, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 
“Consiliul local exercită următoarele categorii de 
atribuţii: atribuţii privind organizarea şi funcţiona-
rea aparatului de specialitate al primarului, ale insti-
tuţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale 
societăţilor comerciale şi regiilor autonome de inte-
res local;”

Ţinând cont de prevederile OG nr. 26/2000, privi-
tiare la asociatii şi fundaţii, precum şi ale art. 36. alin. 
3, lit. c , ale art. 37 ale Legii nr. 215/2001, precum şi de 
specifi cul consiliului local ca autoritate deliberativă, 
organ colectiv prin natura sa, desemnarea unei per-
soane care să îndeplinească calitatea de membru in 
Adunarea Generala la Asociatia de Dezvoltare Inter-
comunitara „Apa Vaii Ariesului” este un aspect de 
necesitate.

consilier local Corpodean Dorel
consilier local Costisor Nicolae
consilier local Crisan Rozalia
consilier local Dobra Mariana
consilier local Felezeu Cristian George
consilier local Micu Ovidiu Dorel
consilier local Molnar Emil
consilier local Panait Radu Nicolae
consilier local Ros Nicolae
consilier local Varo Grigore Lucian

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR MUNICIPIULUI TURDA

Una din activităţile de bază ale Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă Turda, este monitorizarea celor patru zone 

de alunecări active de teren din municipiu, respectiv :

Zona Durgău-Str. Agriculturii,

Zona Durgău- Str. Călăraşi-Dorobanţi-Vînători

Zona Centrală – Str. Sirenei

Zona Turda Nouă – str. Bariţiu vecinătate cu str. Hotarului

În urma acestei monitorizări a fost constatată o modifi care 

a alunecării de teren din zona străzilor Călăraşi, Dorobanţi, 

Vânători ca urmare a procesului de îngheţ – dezgheţ produs 

în această iarnă-primăvară. Această modifi care constă în depla-

sarea unei cantităţi de pământ de la baza dealului de-a lungul 

str. Călăraşi.

Membrii S.V.S.U. vor lua măsuri pentru înlăturarea 

pământului dizlocat şi transportul acestuia din zona str.Călăraşi 

imediat ce timpul va permite aceste lucrări şi refacerea rigolei 

de scurgere a apei pluviale din zonă.

Factori determinanţi:

- Cauze naturale: ploi, topirea zăpezilor, proces 

îngheţ-dezgheţ şi structura geologicăa solului

- Acţiunea omului: erodarea malurilor, excavaţii la picio-

arele dealurilor, supraîncărcarea pantelor prin construirea de 

drumuri şi clădiri, despăduriri.

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ,PRIMAR

Ec.Tudor ŞTEFĂNIE
SEF SVSU

Ing. Mihai ZAHAN

Comunicat

Ca urmare a prevederilor HGH 79/2013, pentru stabilirea 

zilelor de 2 şi 3 mai 2013 ca nelucătoare, serviciile din cadrul 

Primăriei Municipiului Turda vor efectua un program de re-

cuperare. În zilele menţionate, programul cu publicul se va 

desfăşura astfel:

Vineri, 12 aprilie 2013, program de lucru 7.00-15.00

Sâmbătă, 13 aprilie 2013, program de lucru 7.00-13.00

Vineri, 19 aprilie 2013, program de lucru 7.00-15.00

Sâmbătă, 20 aprilie 2013, program de lucru 7.00-13.00

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR MUNICIPIULUI TURDA

Având în vedere numărul mare de reclamaţii cu privire la 

lucrările de coşerit din municipiul Turda, Primăria Municipiului 

Turda comunică următoarele:

- în cadrul Serviciului Pentru Situaţii de Urgenţă Turda 

îşi desfăşoară activitatea un Compartiment de coşerit. Person-

alul din cadrul compartimentului este atestat profesional şi 

autorizat pentru executarea lucrărilor de coşerit, acesta având 

obligaţia de a se legitima la începerea fi ecărei lucrări cu actul 

care dovedeşte că este angajat al Primăriei Municipiului Turda.

- Comenzile pentru executarea lucrărilor de verifi care şi 

curăţare a coşurilor de fum se fac la Primăria Municipiului Turda, 

serviciul SVSU sau la telefon 0264.316006 sau 0264.311524.

- Costul unui serviciu de curăţare şi verifi care este de 

30 lei pentru gospodăriile individuale, indiferent de numărul 

coşurilor de fum sau de 30 lei pe coşul de fum pentru agenţii 

economici. Lucrările sunt certifi cate prin acordarea unei 

adeverinţe de calitate şi a unei facturi de execuţie.

Atragem atenţia cetăţenilor municipiului să nu permită 
accesul în gospodării a persoanelor care nu pot face dovada, 
prin prezentarea unei legitimaţii, că este angajat al Primăriei 
Municipiului Turda. În cazul în care persoanele insistă să 
execute astfel de lucrări puteţi sesiza la telefoanele mai sus 
menţionate sau la Poliţia Locală Turda tel.0264.317303.

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, PRIMAR,

Ec. Tudor ŞTEFĂNIE
ŞEF SVSU

Ing.Mihai ZAHAN

Informare

Până la data de 05.05.2013, pe str. Constructorilor (pe malul 

Arieşului) vor fi  amenajate mai multe puncte gospodăreşti de col-

ectare a deşeurilor menajere. Primul pas în vederea amenajării 

acestor zone de colectare a fost făcut prin turnarea unor plat-

forme de beton pe care vor fi  construite punctele de colectare.

Cele 8 puncte vor fi  aşezate pe o platformă de beton 

existentă, urmând ca treptat să fi e amenajate toate zonele de 

colectare a deşeurilor de pe raza municipiului.

De asemenea, în cadrul acţiunii „Luna Curăţeniei” au fost 

desfi inţate mai multe rampe de deşeuri ilegale, circa 700 mc 

pe str.Horticulturii, platou Sticla, str.Salciei, pod Harcana lângă 

stadion, sub pod DN1 (ieşire spre Alba Iulia).

În paralel, au fost răzuite riglolele de pe artera principală 

de circulaţie, 25.000 mp, precum şi str. Rapsodiei şi Aviatorilor, 

urmează str Lianelor, Lotus şi Macilor. În plus, se efectuează zil-

nic măturarea arterei principale, 36.500 mp.

În cadrul acestei acţiuni au fost montate cca 35 buc de coşuri 

reziduuri stradale.

Director Tehnic
Emil Dardai

Comunicat

În această perioadă mai multe străzi din municipiu au intrat 

în proces de reabilitare. Lucrările de pe str. Ghe Bariţiu şi str. Al. 

I. Cuza au avansat conform planifi cării.

Pe str.Al. I Cuza s-a executat circa 70% din planul de reabili-

tare, fi ind realizate desfacerii ale bordurii carosabile şi ale bor-

durii pentru spaţii verzi, pe partea dreaptă. Pe str. G. Bariţiu, se 

apropie de fi nalizare prima fază a procesului de reabilitare, prin 

aşternere de asfalt pe trotuare, urmând ca apoi să fi e pregătită 

pentru asfaltare partea carosabilă.

De asemenea, se vor executa lucrări de preplombare a stratu-

lui de fundaţie în vederea pregătirii turnării straturilor de asfalt, 

după care se va trece la asfaltarea străzior respective. Lucrările 

vor fi  executate de către SC Domeniul Public Turda SA. Surse de 

fi nanţare – credit contractat de Primăria Municipiului Turda.

Strada Stadionului, care duce spre Bazinul de Inot Didactic, 

este pregătită asfaltare. Surse de fi nanţare – buget local

Str. Aurel Vlaicu a fost reabilitată prin turnarea unui strat de 

uzură asfl aticăpe o suprafaţă de 600 mp. Surse de fi nanţare – 

credit contractat de Primăria Municipiului Turda

Pentru săptămâna viitoare, la nivelul municipiului Turda, au 

fost programate o serie de lucrări în cartierul Turda Nouă şi pe 

arterele principale:

1. pregătire pentru asfaltare str. Al. I. Cuza şi G. Bariţiu

2. împietruiri str. Hotarului, Ogorului, Rândunicii, Cucului, 

S. Haret, Decebal, M. Basarab, T. Cipariu, Ion Sion, Vânători, 

Călăraşi, Dorobanţi, Salinelor – spre Obor

3. realizare plombe cu mixtură asfaltică pe arterele principale, 

urmând ca după fi nalizare să fi e realizare marcajele rutiere

Surse de fi nanţare – buget local, cap. Reparaţii curente şi 

întreţinere

Director Tehnic
Emil Dardai

Comunicat

Primăria Municipiului Turda anunţă începerea lucrărilor de 

reabilitare şi modernizare străzi – lucrări în continuare, pe str. 

Ghe Bariţiu şi str. Al. I. Cuza, în conformitate cu Ordinul de înce-

pere a lucărirlor nr. 7572 din 8 aprilie 2013.

În prima fază se vor executa lucrări de preplombare a stratu-

lui de fundaţie în vederea pregătirii turnării straturilor de asfalt, 

după care se va executa asfaltarea străzior respective. Lucrările 

vor fi  executate de către SC Domeniul Public Turda SA.

În luna aprilie, la nivelul municipiului Turda au fost executate 

o serie de lucrări cuprinse în programul de reabilitare şi mod-

ernizare străzi:

1. pregătire pentru asfaltare str. Intrarea Stadionului

2. pregătire pentru asfaltare str. Al. I. Cuza

3. împietruiri str. Şuluţiu

4. împietruiri cu autograder în cartierul Primăverii

5. str. Abatorului şi Petru Maior – reprofi lare

6. realizare plombe cu mixtură stocabilă str. Macilor şi în 

spatele blocurilor turn de pe str. Libertăţii şi C. Victoriei, Fabricii, 

sens Ceramica

Director Tehnic
Emil Dardai
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Cercul de Educaţie Pro Pa-
tria al Casei Municipale de 
Cultură a lansat în avanpremi-
eră cel de-al patrulea număr al 
revistei cu acelaşi nume, acti-
vitatea fi ind parte integrantă a 
Zilei Educaţiei din cadrul Pri-
măverii Culturale Turdene. 
Acest număr are ca temă „Arta 
în Transilvania – până în sec. 
XIX”, realizat de elevii Liceului 
Teoretic „Liviu Rebreanu” şi 
coordonat de prof. Dr. Ciprian 
Rigman.

Evenimentul a avut loc la 
Liceul Teoretic „Liviu Rebrea-
nu” în prezenţa viceprimaru-
lui Lucian Nemeş, a reprezen-
tantului Consiliului Local 
Turda, Dorel Corpodean, pre-
şedintele comisiei de cultură, a 
directorului Casei de Cultură, 
Felicia Răcean, a directorului 
liceului, Angela Candrea.

Invitat să ia cuvântul, vice-
primarul Lucian Nemeş a ţi-
nut să felicite liceenii pentru 
implicare şi a apreciat că acest 
proiect poate fi  o modalitate 
de exprimare pentru viitoare-
le talente jurnalistice. „Con-
tribuţia elevilor de la Liceul 
Teoretic Liviu Rebreanu la 
editarea acestor materiale, 

având ca tematică “Arta în 
Transilvania epocii modern”, 
este expresia benefi că a 
co-participării instituţiilor de 
învăţământ la programul ma-
nifestărilor cuprinse în Pri-
măvara Culturală Turdeană. 
Vă felicit pentru calitatea gra-
fi că a revistei, pentru subiec-
tele abordate şi vă doresc să 
continuaţi acest proiect ca 
mijloc de exprimare a viitoa-
relor talente jurnalistice şi ca 
mijloc de promovare a valori-
lor culturii naţionale, sub în-
drumarea cadrelor didactice 
şi având sprijinul instituţiilor 
administraţiei publice locale”, 
a apreciat viceprimarul Luci-
an Nemeş.

Cercul de educaţie Pro Pa-
tria se doreşte a fi  o modalitate 
prin care iubirea de ţară să fi e 
repusă în drepturi. „Oferta se 
adresează elevilor turdeni, 
spre a-i sensibiliza şi a le culti-
va sentimentul de respect faţă 
de întregul sistem de valori al 
acestui popor, iar principala 
motivaţie a acestui proiect al 
Casei Municipale de Cultură 
este mândria de a fi  român. 
Înainte de a îşi urma propriul 
drum, ne dorim ca ei să ştie ci-

ne sunt ca popor, să-şi cunoas-
că, cinstească şi să-şi iubească 
ţara. Această activitate este o 
dovadă a colaborării foarte bu-
ne dintre Casa de Cultură şi 
instituţiile de învăţământ. Te-
matica a fost stabilită de co-
mun acord cu prof. Dr. Ciprian 
Rigman, iar elevii implicaţi în 
acest demers au dovedit res-
ponsabilitate, atenţie şi impli-
care în munca de cercetare, 
necesară realizării materiale-
lor din revistă. Prin această re-
vistă ne dorim să-i sensibili-
zăm şi să le cultivăm respectul 
şi preţuirea faţă de cultura şi 
arta naţională” a declarat di-
rectorul Casei Municipale de 
Cultură, Felicia Răcean.

Revista se editează, bina-
nual şi cuprinde eseuri, crea-
ţii liteare şi de artă plastică, 
realizate de către elevii de li-
ceu. Este realizată în colabo-
rare cu profesori de istorie, 
geografi e, limba şi literatura 
română, educaţie plastică de 
la liceele turdene. Elevii lu-
crează pe echipe, iar profeso-
rul în domeniu îi va îndruma 
în realizarea materialului, în-
să cercetarea este făcută în 
totalitate de elevi. 

Lansare nr. 4 al revistei Pro Patria cu tematica 
„Arta în Transilvania până în sec. XIX”

Proiectul Bibliotecii Mu-
nicipale „Teodor Murăşanu” 
Turda intitulat „Curs de jur-
nalism online”, fi nanţat de 
Fundaţia International Re-
search & Exchanges Board 
(IREX), şi derulat în perioa-
da ianuarie-aprilie 2013, se 
apropie de fi nal. Proiectul a 
constat în 10 cursuri de jur-
nalism şi realizarea unei re-
viste online pentru copii.

La proiect au participat 14 
copii din clasele V, VI şi VII 
de la şcolile gimnaziale din 
oraş, respectiv Teodor Mură-
şanu, Avram Iancu, Ioan 

Opriş, Horea, Cloşca şi Cri-
şan, Andrei Şaguna. Pe par-
cursul celor 10 ore copii au 
învăţat să se documenteze 
pentru articole, interviuri, 
reportaje şi editoriale, să fo-
losească reportofonul şi apa-
ratul foto digital. Ei au redac-
tat o mulţime de materiale, 
fotografi i şi câteva clipuri vi-
deo care urmează să-şi gă-
sească fi ecare locul potrivit 
în revista online. Subiectele 
articolelor, interviurilor şi al 
celorlalte materiale au fost 
alese de copii, în funcţie de 
pasiunile şi preferinţele lor.

Îndrumarea şi instruirea co-
piilor a fost realizată de domnul 
profesor Octavian Gruian , de la 
Şcoala Teodor Murăşanu, care 
a contribuit ca voluntar la reali-
zarea acestui proiect.

Vă invităm să ne urmăriţi, 
să citiţi, începând cu data de 
9 aprilie, materialele redac-
tate de copii pe adresa: www. 
generatiaurmatoare.wor-
dpress.com şi să ne susţineţi 
cu aprecieri şi comentarii 
pentru promovarea proiectu-
lui şi a revistei pe care întrea-
ga echipă de mici jurnalişti 
doreşte să o continue. 

În luna aprilie, Biblioteca 
Municipală „Teodor Murăşa-
nu” vă invită la o nouă expozi-
ţie de artă plastică, de această 
dată cu temă religioasă.

Lucrările aparţin artistu-
lui plastic Tudorel Pruteanu, 
născut în 1 aprilie 1958 la Ba-
cău. Este absolvent al Şcolii 
de Artă Bacău, în anul 1975, 
secţia pictură, clasa prof. 
Ioan Burdujoc, şcoală care i-a 
oferit pregătirea de pictor/
instructor.

Domnul Tudorel Pruteanu 
şi-a expus lucrările în nume-
roase localităţi din ţară: Ba-
cău, Galaţi, Piatra Neamţ, 

Iaşi, Alba Iulia, Satu Mare, 
Petroşani, Turda, iar multe 
din acestea se afl ă în colecţii 
particulare din ţări de pe toa-
te continentele.

Printre realizările domnu-
lui Pruteanu se afl ă şase ico-
nostase din care două în Tur-
da, la Biserica Grecă-Catoli-
că şi la Parohia Turda II-Bi-
serica din Str. Sirenei. A efec-
tuat, de asemenea, lucrări de 
restaurare şi conservare pen-
tru mobilier, obiecte de artă 
şi edifi cii de patrimoniu.

Lucrările expuse la biblio-
tecă reprezintă Intrarea 
Domnului în Ierusalim, Răs-

tignirea, Învierea, Procesiu-
nea religioasă a Sf. Maria, 
Disputa religiilor, Sfântul Ar-
hanghel Mihail, Sfântul Ar-
hanghel Gavril, Sfânta Maria, 
Sfânta Mahramă.

Lansarea revistei „Generaţia următoare”

Expoziţie artă plastică Tudorel Pruteanu
Pe 7 aprilie de la orele 19 

Teatrul Municipal din Turda 
a găzduit o nouă premieră a 
acestei stagiuni cu piesa: „5 
bărbaţi şi o femeie” după un 
text de Ioan Peter.

Din distribuţie au făcut 
parte actorii: Cătălin Herlo, 
Dan Chiorean, Romul Moru-
ţan, Narcisa Pintea, Petre Bă-
cioiu, Irina Melnic, Ginuc 
Crişan, Răzvan Corneci, Va-
sile Popescu, Renata Fabian, 
Maria Salcă, Mihaela Acatri-
nei, Ilinca Mateescu.

Spectacolul este regizat de 
Chris Nedea, coregafi a sem-
nată de Florina Vereş, li-
ght-design Lucian Moga.

Pe lângă ofi cialităţile care 
onorează de regulă premiere-
le teatrale cu prezenţa, sau 
simpli turdeni iubitori ai ge-
nului, sala de spectacole a 
municipalului turdean a fost 
plină de adolescenţi veniţi să 
guste din plin darurile Thali-
ei, semn că generaţia tânără 
ştie să aprecieze actul cultu-
ral de calitate.

Piesa inedită jucată la tea-
trul turdean a reuşit să smul-
gă ropote de apaluze audien-
ţei încântată de transpunerea 
în scenă a vieţii cotidiene a 
oraşului nostru, cu situaţii 
tragic/comice care îmbină 

perfect viaţa socială cu reali-
tăţile momentului… şomajul 
ridicat, lipsa locurilor de 
muncă.

Narcisa Pintea, actri-
ţa-manager a Teatrului Mu-
nicipal Turda a interpretat 
rolul Norei, fostă chelneriţă 
la Talora, secondată de per-
sonaje ce întruchipează foºti 
angajaţi la Cimentul, Cera-
mica şi Mechel.

Transformarea acestora, 
venită ca o reconversie profe-
sională, în stripperi de ocazie 
sub sloganul „The New Chip-
pendales” a constituit deli-
ciul publicului ce a ales să se 
smulgă din rutina zilnică şi să 
calce pragul instituţiei de 
cultură ce se bucură de o afl u-
enţă tot mai mare de public, 
demonstrând încă odată ca 
da, la Turda avem teatru!

O premieră de excepţie la Teatrul 
din Turda: „5 bărbaţi şi o femeie”!


