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Târgul „Produs de Cluj” ajunge din nou la Turda 
la sfârşitul acestei luni. Aproximativ100 de produ-
cători din judeţul Cluj, îşi vor prezenta produsele 
tradiţionale în centrul municipiului Turda, în peri-
oada 25-27 aprilie.

Proiectul a primit undă verde din partea consili-
erilor locali, iar Municipiul Turda va acorda cu ti-
tlu gratuit spaţiul situat în centrul istoric, cuprins 
între străzile Andrei Şaguna şi statuia lui Avram 
Iancu.

Gazdele vor asigura paza şi ordinea publică şI 
cheltuielile necesare pentru salubrizarea perime-
trului, instalarea toaletelor ecologice şi asigurarea 
energiei electrice.

Pe lângă un bogat program folcloric cu artişti lo-
cali, vor exista şi 3 orchestre, şase ansambluri fol-
clorice, 30 de interpreţi de muzică populară, 100 
de standuri de prezentare a produselor.

„Produs de Cluj” este o asociaţie care, prin acţiu-
nile sale, urmăreşte dezvoltarea durabilă şi promo-

varea produselor, tradiţiilor, culturii şi turismului 
din zona judeţului Cluj.

Asociaţia a fost înfi inţată în 2010, iar membrii 
fondatori sunt Consiliul Judeţean Cluj, Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Cul-
turii Tradiţionale Cluj şi Centrul Agro Transilva-
nia Cluj.  Daciana Derda

Primăria municipiului Turda avertizează propi-
etarii de terenuri că arderea miriştilor stufului, tu-
fărişului şi a vegetaţiei ierboase, este strict interzi-
să dacă nu se execută ca o măsură de carantină fi to-
sanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli 
sau dăunători specifi ci.

Statistica incendiilor la nivelul municipiului 
Turda, arată că în perioadele martie-aprilie şi sep-
tembrie–octombrie se înregistrează cel mai mare 
număr de arderi necontrolate, ca urmare a acţiuni-
lor de igienizare a terenurilor de vegetaţia uscată.

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
Turda, transmite că persoanele fi zice şi juridice 
care desfăşoară acţiuni de ardere a miriştilor, stu-
fului şi a vegetaţiei ierboase, a gunoaielor, deşeuri-
lor şi a altor materiale combustibile, sunt obligate 
să respecte prevederile reglementărilor în dome-
niu, punând accentul pe un set de măsuri de preve-
nire a incendiilor specifi ce, care pot fi  completate 
şi cu alte reguli de prevenire a incendiilor în func-
ţie de condiţiile meteo şi specifi citatea zonei.

Folosirea focului deschis, inclusiv la lucrările de 
igienizare este permisă numai sub supravegherea 
permanentă; arderea resturilor vegetale şi a altor 
materiale combustibile se face în locuri special 
amenajate; se interzice cu desăvârşire arderea de-
şeurilor, a vegetaţiei uscate şi a miriştilor noaptea 
sau pe timp de vânt.

Cei care nu vor respecta prevederile legale, sunt 
pasibili de amenzi, în conformitate cu art. 96 din 
OUG 195/2005 privind protecţia mediului şi anum: 
de la 3000 la 6000 de lei ( RON) pentru persoane 
fi zice/ de la 25000 la 50000 de lei (RON ) pentru 
persoane juridice.

Produs de Cluj revine la Turda 
în perioada 25-27 aprilie

SVSU: Arderea miriştilor 
se lasă cu amenzi!

Primarul Ştefănie vrea ca 
Turda să devină o adevărată 

staţiune balneară!

Binecuvântarea revărsată peste 

lume în Noaptea Sfântă a Învierii 

Domnului, să dăinuie în casa şi inima 

dumneavoastră, să vă deschidă sufl etul 

spre credinţă, iubire şi speranţă. 

Hristos a Înviat! 
Primarul Municipiului Turda,

Tudor Ştefănie
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR DISPOZIŢIE

Privind stabilirea sectiilor de votare in vederea desfasurarii alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014
Primarul municipiului Turda, ec. Tudor Stefanie;
Tinand cont de prevederile OUG nr. 4/2014 privind operationalizarea Registrului electoral si pentru modifi carea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea 

alegerilor pentru Parlamentul European, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014;
Conform prevederilor art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modifi carile si completarile ulterioare;

DISPUN:
Art.1. Se stabilesc sectiile de votare in vederea desfasurarii alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014 , dupa cum urmeaza:

Nr. crt. LOCATIA ADRESA SECTIEI DE VOTARE STRAZI ARONDATE SECTIEI DE VOTARE
NR. 1 Liceul Teoretic “ Josika Miklos“ Turda, str. B.P.Hasdeu nr. 4, jud. Cluj Str. Augustin Bunea, str. Mircea cel Batran, str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, Aleea Nicolae Titulescu ( fosta Aleea Libertatii), Intrarea Muzeului, Piata Republicii, Piata 1 

Decembrie 1918;
NR. 2. Scoala Gimnaziala „Teodor Muresanu“ Turda, str. Dr. I. Ratiu nr. 53, jud. Cluj Str. Vasile Alecsandri, str. Horea, str. Gral Dragalina (fosta str. Oltului) ( case particulare), str. Dr. I. Ratiu ( case si blocuri ), str. Pictor Theodor Aman.

NR.3. Liceul Teoretic “ Josika Miklos“ Turda, str. B.P.Hasdeu nr. 4, jud. Cluj Str. Abatorului, str. Libertatii (blocuri), str. Fantanele, str. Razboieni, str. Aurel Vlaicu.

NR.4. Colegiul Tehnic „Dr. I. Ratiu“ Turda, str. Stefan cel Mare nr.6, jud. Cluj Str. Ana Ipatescu (fosta str. Dr. Aroneanu), str. Nicolae Balcescu, str. Panait Cerna, str. Cheii, str. Miron Costin, str. Mandolinei, str. Mesteacanului, str. Alecu Russo, str. 
Sandulesti, Piata Romana, str. Duiliu Zamfirescu, str. Dealul Zanelor, str. Luceafarului, str. Funicularului, str. Alba Iulia

NR.5 . Scoala Gimnaziala „Teodor Muresanu“ Turda, str. Dr. I. Ratiu nr. 53, jud. Cluj  Intrarea Mierlei, str. Gral Dragalina ( fosta str. Oltului) ( nr. 1, 2, 6, 8, 10, 12, 48), str. Romana, str. Castrului Roman, str. Cetatea Romana, str. Traian., str. Ion I. 
Russu, Aleea Corbului.

NR. 6. Scoala Gimnaziala „Teodor Muresanu“ Turda, str.C-tin Bancoveanu, nr 4, jud. Cluj Str. George Baritiu, str. Constantin Brancoveanu, str, Cocosului, str. Cetatea Coltesti, str. Crisan, str. Mesterul Manole, str. Potaissa, Intrarea Soimilor, str. Turturelelor

NR. 7. Scoala Gimnaziala „Teodor Muresanu“ Turda, str.C-tin Brancoveanu, nr. 4, jud. Cluj Str.Clujului, str. Ioan Corvin, Intrarea Ioan Corvin, str. Cucului, str. Stefan Furtuna, str. Hotarului, str. Spiru Haret, str. Ogorului, str. Cotita, str. Luternistei, str. 
Privighetorii, Aleea Piezisa, Aleea Noua, Aleea Zefirului, Aleea Crestei, Aleea Zizin, Aleea Borsec, Aleea Dorna, str. Iazurilor, str. Coastei, str. Randunicii, str. Vaii, str. 

Racului, str. Viitorului, str. Etienne Hajdu, str. Teglas Istvan, str. Constantin Brancusi
NR.8. Colegiul Tehnic Turda, str. Basarabiei, nr. 48, jud. Cluj Str. Matei Basarab, str. Vasile Lupu fosta str. Cooperatorilor), str. Alexandru Ioan Cuza, , Intrarea Eternitatii, Intrarea Foisorului, Intrarea Inclinata, str. Anton Pann, str. 

Vasile Goldis, str. Tunel, str. Mihail Kogalniceanu ( fosta str. Tractoristilor), str. Viile Hangas, str. Valea Sarata, str. Ecoului, str. Timotei Cipariu, Str. Brandusei , str. 
Calarasi, str. Dorobanti, str. Ocnelor, str. Ion Sion, Intrarea Ocnelor, Intrarea Papadiei, str. Al. Vlahuta.

NR. 9. Colegiul Tehnic Turda, str. Basarabiei, nr. 48, jud. Cluj str. Bucovinei , str. Simion Barnutiu , str. Nicolae Iorga, str. Andrei Muresanu , str. Rosiori , Piata Basarabiei, str. Salinelor, , str. Vanatorilor, str. Decebal

NR.10. Colegiul National”Mihai Viteazul“ Turda, str. Dr. I. Ratiu nr. 111, jud. Cluj Str. Argesului, str. G. Cosbuc, str. Dacia, str. Pavel Dan, str. Dealului, str. Mihai Eminescu, str. Alexandru Farcasanu, str. Avram Iancu, str. Dr. Gheorghe Marinescu, Str. 
Albinei, str. Bicazului, str. Puntii, str. Ecaterina Teodoroiu, str. Closca.

NR.11. Colegiul „Emil Negrutiu“ Turda, str. Agriculturii, nr. 27, jud. Cluj Str. Agriculturii, Aleea Bailor, Intrarea Bazinului, str. Campului, str. Ciresoaia, str. Drumul Ceanului, str. Fragariste, str. Livezilor, str. Malului, str. Porumbeilor, str. 
Razoare, str. Harcana ( fost Hotar Piatra Harcana), Hotar Stirbesti, Hotar Canepisti, Hotar Ciurgau, Hotar Valea Calda Mare, Hotar Valea Calda Mica, Hotar Valea Lunga 

Mica, Hotar Valea Sarata, Hotar Capresti, Hotar Ciocanesti, Hotar Maracineni, Hotar Pichel, Hotar Portesti, str. Sf. Ioan ( fost Hotar Sf. Ioan), Hotar Paraul Porcilor, 
Hotar Rujesti, Aleea Durgaului, Aleea Erasmus Nyaradi, str. Drumul Ploscosului, Aleea Padurii, str. Dr. Valer Moldovan, Aleea Strandului, Aleea Lacurilor, Aleea 

Alexandru Borza, Aleea Olt, Aleea Mures, str. Vulturului
NR.12. Scoala Gimnaziala “ Andrei Saguna“ Turda, str. Axente Sever nr. 4, jud. Cluj Str. Barbu Lautaru, str. Labirint, Intrarea Viorilor, str. George Enescu, str. Gheorghe Dima, str. Ioan Budai Deleanu, str. Ciresului, Intrarea Gradinitei, str. Stefan Octavian 

Iosif, str. Marului, str. Nucului, str. Piersicului, str. Prunului, str. Visinului, str. Mica, str. Muzelor, str. Alunisului, str. Petre Ispirescu, str. Curcubeului, str. Sesului, str. 
Gutuiului, Intrarea Predeal

NR.13. Scoala Gimnaziala “ Andrei Saguna“ Turda, str. Axente Sever nr. 4, jud. Cluj Str. Tribunu Corches, str. Ion Creanga, str. Gelu, str. Andrei Saguna, str. Ion Moldovan, str. Oituz, str. Scarisoarei, str.Axente Sever, str. Sirenei, str. Gheorghe Sincai, str. 
Sterca Sulutiu, str. Nicolae Vladutiu, str. Rasaritului, str. Vladeasa.

Nr. 14. Scoala Gimnaziala “ Andrei Saguna“ Turda, str. Axente Sever nr. 4, jud. Cluj Str. Castanilor, Intrarea Melcilor, Aleea Salcamilor, str. Viilor, str. Caisului, str. Petru Maior ( fosta str. Submaluri), str. Ghindei ( fost Hotar Buha), str. Gheorghe Lazar

NR.15. Colegiul Tehnic „Dr. Ioan Ratiu“ Turda, str. Stefan cel Mare nr. 6 jud. Cluj Str. Ariesului, str. Stefan. cel Mare, str. Chimistilor, str. Ceferistilor, Intrarea Depoului, str. Garii, str. Ghioceilor, str. Nicolae Teclu

NR.16. Colegiul Tehnic „Dr. Ioan Ratiu“ Turda, str. Stefan cel Mare nr. 6 jud. Cluj Str. Horticulturii, str. Locomotivei, str. Motilor, str. Petru Rares, str. 22 Decembrie 1989( fosta str. Armata Rosie), str. Bogata, Intrarea Armatei, str. Zidarilor, str. Negru 
Voda, str. Transbordarii ( fost District L7 CFR), Intrarea Negru Voda, str. Ion Neculce, str. Albert Einstein, str. Trascaului, Calea Monumentului, Aleea Obeliscului, str. 

Campia Cristisului, str. Nicolae Filimon, str. Putna, str. Cosmin, Intrarea Strungarilor.
NR.17. Scoala Gimnaziala „Avram Iancu“ Turda, str. Rapsodiei nr. 1B, jud. Cluj Str.Brebeneilor, str. Bujorului, str. Canepisti, Intrarea in Curba, str. Fabricii, str. Lingurarilor, str. Primaverii, str. Sticlarilor, str. Teilor, Intrarea Atelierului, str. Unirii, str. 

Viorelelor, str. Zavoiului, str. Zimbrului, Calea Victoriei ( de la nr. 2 , cele cu sot, pana la nr. 46), str. Tudor Vladimirescu. 
NR.18. Scoala Gimnaziala „Avram Iancu“ Turda, str. Rapsodiei nr. 1B, jud. Cluj Str. Baladei ( nr. 1, 1A, 1B, 3, 3A, 3B, 5, 7 ), str. Baladei ( nr. 2, 2A,4), str. Rapsodiei ( nr. 1A, 3A, 3B, 3C, 3D, 2, 2A, 4, 4A, 6, 6A), Calea Victoriei ( nr. 3, 3A)

NR.19. Scoala Gimnaziala „Avram Iancu“ Turda, str. Rapsodiei nr. 1B, jud. Cluj  str. Constructorilor ( nr. 2, 4, 5, 6B, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20A), str. Rapsodiei nr. 7

NR.20. Scoala Gimnaziala „Avram Iancu“ Turda, str. Rapsodiei nr. 1B, jud. Cluj Str. Ioan Opris blocuri ( nr. 1 si 3), str. Rapsodiei ( nr. 8, 8A, 10, 10A, 12, 12A, 14, 14A, 16), Calea Victoriei ( nr. 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7B)

NR.21. Scoala Gimnaziala “ Ion Opris“ Turda, str. Aviatorilor nr. 1, jud. Cluj Str. Aviatorilor ( nr. 2, 4, 6, 8), str. Crinilor, str. Liliacului, str. Ioan Opris ( case particulare ) , str. Trandafirilor, Calea Victoriei nr. impare (9-39).

NR.22. Scoala Gimnaziala “ Ion Opris“ Turda, str. Aviatorilor nr. 1, jud. Cluj Str. Constructorilor ( nr. 22, 24, 28, 28A, 30, 32, 34, 34A, 36, 38, 40, 40A, 42, 44, 44A)

NR.23. Scoala Gimnaziala “ Ion Opris“ Turda, str. Aviatorilor nr. 1, jud. Cluj Str. Aviatorilor ( nr. 1, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A, 10, 10A), Aleea Plopilor ( nr. 1,3,5, 7)

NR.24 Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu“ Turda, str. Tineretului nr. 6, jud. Cluj Str. Armoniei, str. Frasinetului, str. Izvor, str. Luptatorilor, str. Detunata, str. Ponorel, str. Mihai Viteazu, Calea Victoriei nr. pare 94-98, str. Tineretului nr. pare 20-26

NR.25 Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu“ Turda, str. Tineretului nr. 6, jud. Cluj Str. Lianelor ( 2, 4, 6, 8 ), str. Tineretului nr. pare 4-18, 26A, 28-38.

NR.26. Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu“ Turda, str. Tineretului nr. 6, jud. Cluj Str. Macilor nr. impare 1-9, 11, 15, 17 Calea Victoriei nr.100, 118

NR.27. Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu“ Turda, str. Tineretului nr. 6, jud. Cluj Str. Macilor ( nr. 12, 14, 18), str. Tineretului nr. 1, Calea Victoriei nr. 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116.

NR.28. Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu“ Turda, str. Tineretului nr. 6, jud. Cluj Str. Lacrimoarelor nr. 1 si nr. 3, str. Panselutelor ( nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), str. Tineretului ( nr. 9 si nr. 11, 23, 37), str. Liviu Rebreanu, str. Mihail Sadoveanu, str. 
George Calinescu, str. Dimitrie Anghel, str. Ioan Slavici.

NR. 29 Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu“ Turda, str. Tineretului nr. 6, jud. Cluj Str. Amurgului ( nr. 23, 25, 28, 30, 32, 34 ), str. Lotus ( nr. 1, 3, 5), str. Amurgului ( case particulare), Intrarea Amurgului, str. Toamnei ( nr. 1, 1A, 2, 3, 4)

NR.30. Scoala Gimnaziala “ Horea, Closca si Crisan“ Turda, str. Lotus, nr. 7, jud. Cluj Str. Macilor ( nr. 8, 10, 16, 20) , str. Zambilelor ( nr. 2, 4, 6, 8, 10, 15).

NR.31. Scoala Gimnaziala “ Horea, Closca si Crisan“ Turda, str. Lotus, nr. 7, jud. Cluj Str. Lotus ( nr. 2, 6, 8, 8A, 9, 10, 11, 11A, 12, 14, 16, 16A, 18, 20, 22, 24, 26, 28).

NR.32. Scoala Gimnaziala “ Horea, Closca si Crisan“ Turda, str. Lotus, nr. 7, jud. Cluj Calea Victoriei ( nr. 120, 122, 124, 124A, 126, 128, 130, 130A, 132, 132A, 134, 136), str. I.L. Caragiale, str. Ion Agarbiceanu, str. Marin Preda, str. Lucian Blaga, str. 
Nicolae Labis, str. George Bacovia, str. Octavian Goga, str. Tudor Arghezi.

NR.33. Scoala Gimnaziala “ Horea, Closca si Crisan“ Turda, str. Lotus, nr. 7, jud. Cluj str. Lotus ( nr. 7A), str. Narciselor, ( nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18), str. Lianelor ( nr. 1, 3, 5, 7, 15, 17).

NR.34. Scoala Gimnaziala “ Horea, Closca si Crisan“ Turda, str. Lotus, nr. 7, jud. Cluj Str. Nuferilor, ( nr. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 34), str. Hategului nr. 15 si 17, str. Lotus nr. 23.

NR.35. Scoala Gimnaziala “ Horea, Closca si Crisan“ Turda, str. Lotus, nr. 7, jud. Cluj Str. Lotus ( nr. 13, 15, 17, 19, 21, 40, 42, 44, 46, 46A, 48, 50, 52, 54).

NR. 36 Scoala Gimnaziala “ Horea, Closca si Crisan“ Turda, str. Lotus, nr. 7, jud. Cluj Str. Zorilor ( nr. 1, 1A, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 18), str. Lotus ( nr. 30, 32, 34, 36, 36A, 38).

NR.37. Scoala Profesionala Poiana Turda, str. Campiei nr. 57, jud. Cluj Str. Bucegi, str,. Florilor, str, Gradinilor, str. Hategului, str. Poiana, str.Valea Racosei, str. Vrancei, str. Plaiului ( fost sediul CAP), str. Lisca, str. Univers, Calea Digului, 
Aleea Sportului, Aleea Saturn, str. Salciei, Intrarea Gladiolei, str. Luncii, str. Bercului, str. Bistritei

NR.38. Scoala Profesionala Poiana Turda, str. Campiei nr. 57, jud. Cluj str, Campiei, str. Facliei, str. Margaretelor, str. Morii, str. Pacii, str. Stadionului, Intrarea Stadionului, str. Vulcan, str. Gral. Ioan Taras ( fosta str. Scanteii), str. Scurta, str. 
Nicolae Russu, Aleea Pietroasa, str. Petrilaca ( fosta Hotar Petrilaca), str. Valea Florilor, str. Garofitei, str. Iasomiei, str. Lalelelor

 Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul municipiului Turda precum si Secretarul municipiului Turda.
PRIMAR,

TUDOR STEFANIE
NR.INREG. 513/ 21.02.2014

AVIZAT
SECRETAR MUN. TURDA

PAULA POPA

În cadrul şedinţei extraor-
dinare de consiliu, şeful exe-
cutivului turdean a făcut o 
prezentare a situaţiei spita-
lului municipal Turda, afi r-
mând că nu crede că se va 
ajunge la situaţia dramatică 
prognozată de conducerea 
instituţiei, privind o posibilă 
închidere a unităţii sanitare.

Tudor Ştefănie a făcut o 
trecere în revistă a probleme-
lor apărute încă de la diminu-
area numărului de paturi din 
spital şi trecerea, unităţii în-
tr-o categorie inferioară.

La Turda au fost desfi inţa-
te 90 de paturi, cele mai mul-
te din întreaga ţară, acest fapt 

a atras după sine trecerea 
spitalului în categoria a IV a 
de competenţă, implicit un 
procent mai mic de deconta-
re/bolnav al casei de asigu-
rări de sănătate.

Cheltuielile cu salariza-
rea şi acordarea retroactivă 
a sporurilor de personal, ne-
achitarea unor facuri în ter-
men- devenite acum ariera-
te, întârzieri în încheierea 
contractelor cu CAS dar şi 
cu ceilalţi furnizori de ser-
vicii, lipsa unui plan de efi-
cientizare a activităţii spi-
talului, au fost doar câteva 
din problemele enumerate 
de primar.

„Cred că în acest moment 
spitalul are mai mult proble-
me de funcţionare şi nu legate 
de acreditare. Era bine dacă în 
acest moment directorul spi-
talului era aici, să ne ofere câ-
teva explicaţii…vreau să subli-
niez că acea acreditare se poa-
te obţine până în decembrie 
2015 şi nu 2014 cum a fost ve-
hiculat până acum! Prima da-
tă se face acreditarea servicii-
lor, apoi acreditarea bazei ma-
teriale”, explică Ştefănie.

Edilul a mai precizat că 
sursele de fi nanţare pentru 
spital vin din trei direcţii: bu-
getul statului, Consiliul Ju-
deţean şi Bugetul Local.

Parlamentarii turdeani, 
ar trebui în opinia sa, să facă 
demersuri la nivel central 
pentru atragerea unor fon-
duri consistente pentru 
unitatea medicală, bugetul 
local va acoperi facturile ră-
mase restante astfel încât 
acestea să nu se transforme 
în arierate, dar sunt necesa-
re sume importante pentru 
ca spitalul să poată deservi 
în continuare atât locuitorii 
din Turda, cât şi cei din co-
munele învecinate.

„Important este ca în lu-
nile următoare să nu se mai 
înregistreze pierderi şi să se 
aducă venituri suplimenta-

re pentru a acoperi deficitul 
financiar. Trebuie să vedem 
ce surse de finanţare avem 
pentru a ajuta în continuare 
spitalul, ei trebuie să vină 
cu un program foarte clar pe 
2014 aprobat de Consiliul 
Local! comentează primarul 
turdean.

Ştefănie a mai cerut ca for-
maţiunile politice să nomi-
nalizeze 2-3 persoane care să 
facă parte din Consiliul de 
Administraţie al spitalului, 
pentru viitoarea şedinţă de 
consiliu, fi ind întocmite şi 
proiecte de hotărâre în acest 
sens. 
 Daciana Derda

Primarul turdean crede că spitalul municipal nu se va închide!
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Potenţialul turistic al Tur-
zii a fost unul din subiectele 
de discuţie avute cu primarul 
Tudor Ştefănie în preajma 
sărbătorilor pascale.

Şeful executivului spune 
că semnalele sunt pozitive, 
dar mai sunt multe lucruri de 
făcut, infrastructura rutieră, 
investiţii masive în dezvolta-
re, aducerea centrului istoric 
la imaginea de altădată, ex-
tinderea reţelelor de apă şi 
canalizare, nu în ultimul rând 
crearea de noi locuri de mun-
că, sunt doar câteva direcţii 
de acţiune în acest sens.

Iată care este părerea edi-
lului în intreviul acordat pu-
blicaţiei noastre:

Rep: – Care este implica-
ţia administraţiei locale 
în ampla acţiune de 
ecologizare desfăşurată la 
nivelul municpiului?

Tudor Ştefănie: – Sunt 
mai multe activităţi derulate 
în această perioadă, după 
cum ştiţi este Luna Curăţeni-
ei, 30 de zile în care dorim să 
salubrizăm tot oraşul. O lună 
în care toate forţele sunt con-
centrate în această direcţie, 
până la urmă o conştientiza-
re educaţională a cetăţenilor, 
indiferent de vârstă cu privi-
re la menţinerea curăţeniei 
în spaţiul comunitar.

Lucrări de mare amploare 
vor fi  realizate de fi rma de sa-
lubritate şi Domeniul Public, 
ne bazăm şi pe voluntariat. 
Este importatnt să-i impli-
căm şi pe elevi pentru că acolo 
unde îşi desfăşoară activtatea, 
este o contribuţie şi a lor în 
curăţenia zonei astfel încât să 
conştientizeze că nu trebuie 
să arunce lucrurile de care nu 
mai au nevoie în locuri neper-
mise şi să atragă atenţia şi al-
tora asupra acestui fapt.

Să nu uităm că vrem să fi m 
şi oraş turistic, iar pentru as-
ta indeiferent că avem mai 
puţine străzi asfaltate sau 
mai multe, important este ca 
fi ecare zonă să fi e curată şi 
bine întreţinută, sper să reu-
şim iar contribuţia celor mici 
este extraordinară şi le mul-
ţumim pentru asta.

Rep: – Practic pregătiţi o 
mică generaţie de ecolo-
gişti nu?

T.Ş: – Da, sperăm să revină 
generaţiile de ecologişti şi la 
nivelul Turzii, odată erau pri-
vite numai din punct de vede-
re politic, de fapt în fi ecare 
cetăţean al oraşului ar trebui 
să existe un ecologist. Atât în 
conştiinţa lui cât şi în com-

portamentul lui astfel încât 
acest lucru să nu-l pierdem 
niciodată, iar fără un parte-
neriat cu cetăţenii, nici insti-
tuţia primăriei şi nici celelal-
te instituţii nu vor ţine pasul 
cu nevoile care sunt…

Rep: – Apropo de generaţii-
le tinere şi primăria a fost 
vizitată în cadrul săptă-
mânii „Şcoala altfel”. Care 
a fost relaţionarea cu 
administraţia locală?

T.Ş: – Este o tradiţie practic, 
e important că aceste unităţi 
de învăţământ vor să participe 
în fi ecare an la activitate. Mă 
bucur că această tradiţie se 
menţine, sper să fi e de acord şi 
alte unităţi şcolare să se impli-
ce şi să fi e alături de noi.

Rep: – Aţi pomenit despre 
Turda, oraş turistic. Ce paşi 
s-au mai făcut în ultima 
perioadă în acest sens?

T.Ş: – Sunt depuse două 
proiecte pentru fi nanţare, ele 
se referă la zona centrală a 
oraşului. La următoarea şe-
dinţă de consiliu o să prezen-
tăm un proiect de reabilitare 
a clădirii Judecătoriei care va 
primi o nouă destinaţie, o re-
construcţie practic a acestui 

imobil, face parte practic din 
proiectul mare pe care noi 
l-am gândit pentru reabilita-
rea zonei centrale a oraşului, 
un proiect puctual care sunt 
convins că va fi  fi nanţat.

Un alt obiectiv pe care do-
rim să-l implementăm din 
acest an este amenajarea 
unei hale de vânzare, acope-
rită în piaţa centrală şi să nu 
uităm de zona Băilor Sărate 
unde vor continua amenajă-
rile şi reabilitările infrastruc-
turii turistice.

Mi-aş dori foarte mult să 
deschidem acele unităţi de 
tratament balnear la Salina 
Turda, dar şi să fi nalizăm 
centrul SPA de la hotelul Po-
taissa dar şi zona de cazare de 
acolo.

În urmă cu ani de zile când 
am gândit centrul pietonal au 
fost părei pro şi contra, dar 
iată că centrul devine din ce 
în ce mai frumos se constru-
iesc hoteluri, sunt terasele de 
vară deschise în această peri-
oadă, sper să aducem şi să 
menţinem turiştii la Turda, 
nu doar pentru Salină ci şi 
pentru centrul istoric şi cele-
lalte obiective turistice ca 
Mănăstirea Mihai-Vodă, 
Castrul Roman, bisericile 

vechi. Pe viitor vor realiza şi 
câteva pachete comune, în 
biletul de intrare de la Salină 
să fi e inclusă şi vizitarea gra-
tuită a Muzeului din Turda, 
sau pelerinajul la mănăstirea 
Mihai Vodă, spectacole orga-
nizate la Teatrul Municipal.

Săptămânal dacă este po-
sibil, undeva în week-end am 
dori să avem spectacole în 
centrul oraşului, de la muzică 
de fanfară proiecţii de fi lme 
etc. să obişnuim lumea să ia-
să din casă, să vină să partici-
pe la aceste activităţi. Spec-
tacole cu bani puţini, dar cu 
efect maxim, asta ne dorim!

În aprilie revine târgul 
Produs de Cluj, realizat în co-
laborare cu Consiliul Jude-
ţean, în iunie e posibil să mai 
organizăm un mare festival, 
până la Zilele Turzii vor fi  tot 
felul de activităţi la sfârşit de 
săptămână pe zona centrală.

Trebuie să revenim şi asu-
pra modului de valorifi care a 
patrimoniului turistic prin 
panourile publicitare, indi-
catoarele care să ducă spre 
obiectivele turistice şi de 
asemenea să refacem marca-
jele pe drumurile asfaltate…
Încet vor atinge puctele sta-
bilite prin strategia pe care 

noi o avem, anii aceştia nu au 
fost însă atât de darnici din 
punctul de vedere al fi nanţă-
rilor , dar trebuie să scăpăm 
de pesimism, vom realiza în 
perioada următoare şi lu-
crări de mare amploare, 
chiar de anul viitor, acele 
proiecte aşteptate de cetă-
ţeni, inclusiv această auto-
stradă Sebeş-Turda care va 
aduce un plus de valoare 
acestui municipiu.

În concluzie aş spune că 
suntem pe un trend bun, cu 
puţin regres în 2013, dar din 
acest an încep lucrurile să in-
tre pe un făgaş normal. Ce în-
seamnă acest lucru? Să reu-
şim să asfaltăm străzile până 
în 2016, astfel încât să ajun-
gem la 60-70% din trama 
stradală, în acelaşi timp să 
continuăm proiectul de mo-
dernizare şi extindere al reţe-
lelor de apă şi canalizare.

Tot iluminatul public a fost 
modernizat pe leduri, suntem 
una din puţinele localităţi din 
ţară care au în privinţa ilumi-
natului un program de inves-
tiţii atât de spectaculos şi iată 
că funcţionează foarte bine. 
Mai avem încă lucrări în de-
rulare la Grădina Zoologică, 
Colegiul Naţional Mihai Vi-
teazu, SC Salina Turda Dur-
gău SA. Anul acesta eu cred 
că o să avem activităţi care să 
iasă în evidenţă.

Rep: – Pe fi nal de interviu 
am dori un mesaj pentru 
cititorii publicaţiei noastre

T.Ş: – În primul rând mul-
ţumesc pentru această cola-
borare întregului colectiv de 
la Monitorul de Cluj, au fost 
parteneri corecţi şi loiali, în 
privinţa informaţiei pe care o 
transmit cetăţenilor, sper să 
aibe cât mai mulţi cititori. 
Vom transmite în continuare 
informaţii adresate populaţi-
ei cu privire la activitatea ad-
ministraţiei locale, a Consi-
liului Local şi a Primăriei, 
evenimente din municipiul 
Turda etc.

Pentru toţi cetăţenii, săr-
bătorile pascale să fi e pline 
de fericire, sănătate, să fi e cu 
gânduri pentru viitor pline de 
optimism, trebuie să credem 
în viitorul nostru, fi ecare 
acolo unde suntem şi să cre-
dem că viitorul familiilor 
noastre este în siguranţă. Eu 
sper ca începând cu această 
primăvară şi cu aceste sărbă-
tori turdenii să fi e mai feri-
ciţi, mai optimişti şi să simtă 
că se face ceva bun pentru ei 
în fi ecare zi!

 Daciana Derda 

Primarul Ştefănie vrea ca Turda
să devină o adevărată staţiune balneară!
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COMUNITATEA URBANA ARIES
Punct de lucru:Str.Stefan Cel Mare nr.38,Turda,Judetul Cluj

   Tel/Fax: 0264 312 313
                           Mail:cuaturda@yahoo.com

                     -

4. Realizare planuri topografice

5. Tiparire planuri,schite,harti in format:
      -A0; A1;A2; A3; A4; A5

Compania de Apă Arieş este în alertă 
din cauza furturilor masive de capace 
de canal. Numai în perioada 1-17 mar-
tie 2014 s-a constatat o intensifi care a 
cazurilor de sustragerea capacelor me-
talice care acoperă căminele de apă şi 
canalizare.

În intervalul menţionat au fost sus-
trase 34 de capace de pe Tineretului, 
Macilor, Zorilor, Teilor, Libertăţii, In-
trarea Satdionului, Aviatorilor, Raţiu, 
Calea Victoriei, Constructorilor etc.

Hoţii de fi er vechi continuă să creeze 
probleme Companiei de Apă ARIEŞ, 
furând capace de canal şi grătare de ca-
nalizare, care acoperă canalele şi cămi-
nele de apă. Acestea au rolul de a prote-
ja sistemul şi de a oferi siguranţă în tra-
fi c. Lipsa acestora poate produce chiar 
şi vătămări corporale, sunt un pericol 

pentru copiii noştri şi pentru toţi cetă-
ţenii, transmite conducerea CAA.

Compania de Apă Arieş S.A. a luat 
măsurile necesare pentru semnaliza-
rea capacelor lipsă dar, chiar şi aceste 
mijloace de semnalizare sunt sustrase 
sau distruse. Cetăţenii sunt îndemnaţi 
să reclame la poliţie astfel de falte şI să 
nu asiste nepăsători la fenomenul in-
fracţional!

Legislaţia este permisivă şi nu pe-
depseşte centrele de colectare care 
achiziţionează astfel de materiale

Prejudiciile produse prin sustrage-
rea acestor capace de către hoţii de fi er 
vechi sunt foarte mari. Problema pare 
să nu aibă rezolvare, în contextul în ca-
re, în lipsa unor norme legislative, nu 
pot fi  pedepsite fi rmele de colectare a 
fi erului vechi.

Dacă în anii precedenţi fondurile Con-
siliului Judeţean pentru investiţiile prio-
ritare din Turda şi Câmpia Turzii au fost 
insufi ciente, iată că în acest an semnalele 
sunt pozitive. Consiliul Judeţean Cluj a 
aprobat alocarea a peste 50 de milioane 
de lei oraşelor şi comunelor clujene pen-
tru realizarea de proiecte de infrastruc-
tură şi sociale. La Turda sînt prevăzuţi 
1.111.658 lei pentru reabilitare străzi, 
achiziţia unui teren pentru construirea 
unei capele şi pentru reabilitarea spitalu-

lui din localitate.Cîmpia Turzii va primi 
1.330.000 lei, care vor fi  folosiţi la asfalta-
re alei şi străzi, precum şi la reabilitarea 
cladirii “Prima Şcoală Română 1879”.

Banii provin din cota de 20% din im-
pozitul pe venit şi din sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, precum şi 
din sumele reţinute ca urmare a aplicării 
gradului de necolectare a impozitelor şi 
taxelor locale, pe unităţi administra-
tiv-teritoriale, pentru cofi nanţarea pro-
iectelor de dezvoltare locală în anul 2014.

Furtul capacelor de canal, motiv de 
îngrijorare pentru Compania de Apă Arieş

Sume importante de la Consiliul Judeţean 
direcţionate spre Turda şi Câmpia Turzii

Miercuri dimineaţă s-a dat 
startul campaniei de ecologiza-
re organizată de municipalita-
tea turdeană sub sloganul „Gân-
desc verde, gândesc curat”.

Aproximativ 500 de elevi 
de la şcolile gimnaziale, liceu 
dar şi de la grădiniţe s-au 
transformat în mici ecolo-
gişti în încercarea de înfru-
museţare a oraşului nostru.

Aceştia s-au adunat înce-
pând cu ora 9 pe platoul din 
faţa primăriei Turda unde au 
fost întâmpinaţi de ofi cialită-
ţile locale, primarul munici-
piului-Tudor Ştefănie, direc-
torul general al Companiei de 
Apă Arieş – Matei Cristian, 
SC.Salina Turda Durgău SA 
– prezentă prin Vasile Tot, 
fi rma SC Prival Ecologic â 
Florin Meşter, Domeniul Pu-
blic- Sălăgean Adrian, vice-
primarul Varo Lucian.

Tinerii îndrumaţi de cadre-
le didactice au fost dotaţi cu 
saci menajeri şi mănuşi, din 
partea Companiei de Apă Ari-
eş au primit sticle cu apă pe 
parcursul întregii acţiuni, iar 
conducerea Salinei Turda a 
oferit pacheţele cu gustări.

Într-o primă fază toţi cei 
implicaţi au ecologizat parcul 
Tineretului, apoi malul drept 
al răului Arieş, după care s-a 
trecut la zona Băilor Sărate.

Joi s-a derulat o a doua 
parte a campaniei de conşti-
entizare educaţională, în par-
teneriat cu unităţile de învă-
ţământ, intitulată „Gândesc 
verde, gândesc curat”, când a 
fost programată plantarea de 
arbori şi material dendrofl o-
ricol în curtea şcolilor.

Acţiunea se înscrie în săp-
tămâna „Şcoala Altfel” dedi-
cată activităţilor extraşcola-
re şi presupune pe de-o parte 
ecologizarea zonelor verzi de 
pe raza municipiului, precum 
şi amenajarea zonelor verzi 
din incinta şcolilor şI este 
susţinută de SC Turda Salina 
Durgău, SC Compania de Apă 
Arieş, SC Prival Ecologic SA, 
STP Turda şi Tipografi a In-
terarte.

Societatea de Transport 
Public Turda a asigurat 
transportul elevilor la desti-
naţie, suplimentând numărul 
de autobuze în acest scop.

 Daciana Derda

Sute de liceeni turdeni au fost implicaţi 
într-o amplă acţiune de ecologizare
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O mai veche tradiţie a fost 
realuată în aceste zile la pri-
măria Turda, startul a fost dat 
de elevii şcolilor gimnaziale 
din oraş care au vizitat cea mai 
importantă instituţie din mu-
nicipiu.

Elevii au început de luni 
“Şcoala altfel: Să ştii mai mul-
te, să fi i mai bun!”, iar apoi in-
tră în vacanţa de primăvară. 
Timp de o săptămână, 7-11 
aprilie, cadrele didactice pot 
alege activităţile în care pot fi  
implicaţi elevii, în afara orelor 
cotidiene de la şcoală.

Acest lucru s-a întâmplat 
şi la Turda unde atât profeso-
rii cât şi elevii au vizitat o se-
rie de instituţii, unităţi mili-
tare, Salina, Staţia de Tratare 
a Apei, Poliţia, Teatrul Muni-
cipal, etc. fi ind implicaţi în 
activităţi informativ-educa-
tive, ecologiste sau întreceri 
sportive.

Şcolile Andrei Şaguna şi 
Horea, Cloşca şi Crişan au 
ales să-i ducă pe copii la se-
diul municipalităţii turdene, 
pentru a lua contact direct cu 
actul administrativ şi cu cei 
care se ocupă de buna gospo-
dărire a oraşului.

Amfi trionul întâlnirii a 
fost chiar primarul Tudor 
Ştefănie care i-a primit pe cei 
mici în sala de şedinţe a Con-
siliului Local.

El le-a explicat elevilor cum 
funcţionează administraţia 
locală, ierarhizarea acesteia, 
le-a vorbit despre importanţa 
Consiliului Local şi a decizii-

lor care se iau în forul respec-
tiv, îndemnându-i să înveţe 
cât mai bine pentru ca, într-o 
zi, să fi e ei, cei care vor lua de-
ciziile pentru bunul mers al 
comunităţii.

Copiii au fost curioşi să afl e 
dacă există şi o primăriţă la 
Turda, cum funcţionează mi-
crofoanele şi sistemul de so-
norizare din sala de şedinţe, 

dacă acolo au loc şi spectaco-
le, nu în ultimul rând au dorit 
să ştie când şi unde se vor mai 
deschide parcuri şi noi locuri 
de joacă destinate lor.

Primarul Tudor Ştefănie a 
avansat şi ideea realizării 
unui festival pentru copii, 
având în vedere că în oraşul 
nostru sunt foarte mulţi ti-
neri talentaţi.

„În urmă cu mulţi ani şi din 
păcate n-am mai păstrat 
această tradiţie, dar sperăm 
s-o reluăm, se alegea câte un 
primar şi un Consiliu Local 
pentru fi ecare generaţie şi 
veneau să discutăm…Aş dori 
să aveţi şi voi reprezentanţi şi 
să ne spuneţi ce nu vă place în 
Turda. Poate vă doriţi părcu-
leţe mai frumoase cu mai 

multe aparate de joacă, locuri 
unde să vă daţi cu bicicleta, 
mai multă curăţenie” opinea-
ză primarul.

Şcoala altfel, s-a transfor-
mat într-o zi a porţilor des-
chise, unde generaţia tânără 
a avut ocazia să ia pulsul acti-
vităţii administraţiei locale, 
în munca ei de zi cu zi.

 Daciana Derda

„Şcoala altfel” şi la Primăria Turda

Salina Turda a continuat 
cu concursurile planifi cate 
pentru elevii care au vizitat ,, 
cel mai frumos loc subteran 
din lume” (sursa Business 
Insider) în cadrul săptamâ-
nii „Şcoala Altfel”. Aceste 
concursuri organizate au ca 
scop a face cât mai plăcută 
vizita elevilor, a cadrelor di-
dactice , a tuturor care trec 
pragul Salinei.
Câştigătorii la concursuri 
sunt următorii:
Concurs de dicţie 08.04.2014
Tivadar Denisa locul 1
Marciu Maria loc 2
Grigoriu Dumitrita loc 3
Concurs Bowling 08.04.2014
Brad Anita locul 1
Hegedus David loc 2
Brad David locul 3
Concurs Tenis 09.04.2014
Papalici Stefan locul 1-Şcoa-
la nr.11 din Buzău
Radu Ştefan locul 2  - Şcoala 
nr.11 din Buzău
Bude Doru locul 3  - Liceul 
Tehnologic din Telciu
Concurs Bowling 09.04.2014
Simona Paşca locul 1 – Stu-

dentă la Facultateade Psiho-
logie Cluj (de loc din Sighetul 
Marmatiei)
Marinescu Nicusor locul 2 
-Şcoala Mircea Cel Bătrân 
din Piteşti
Varga Andrei locul 3 – Stu-
dent la Kinetoterapie Cluj (de 
loc din Sighetul Marmaţiei)

De asemenea , în data de 
09.04.2014 Clubul Samurai 
din Turda, conduşi de antre-
norul Paul Căţănaş au făcut o 
demonstraţie de Karate par-
ticipând cu 17 elevi.

Joi , 10.04.2014 începând 
cu ora 10.30 a avut loc un Con-
cert de muzică populară al an-
samblului folcloric 60 PLUS , 
coordonat de Aurel Luca. Din 
Ansamblu au facut parte 24 
de solişti. Ansamblul 60  PLUS 
au încântat vizitatorii nu doar 
prin melodiile interpretate 
cât şi prin portul deosebit cu 
care au fost îmbrăcaţi.

Toţi elevii au primit diplo-
me de participare , iar câşti-
gătorii au primit pe lânga di-
plome şi premii.

Concursurile Salina Turda
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Hotărârile Consiliului Local Turda
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 64
din data de 27.03.2014
privind rectifi carea bugetului pe anul 2014
Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extra-

ordinară în data de 27.03.2014
Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectifi carea bu-

getului pe anul 2014 proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar 
Stefanie Tudor;

În baza raportului de specialitate al Directiei economice nr. 
6.991/05.03.2014;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 356 / 2013 de aprobare a 
Bugetului de stat pentru anul 2014, art. 1, art. 3 si art. 5 alin 3 lit. a-d, f 
si a prevederilor art. 36 alin 1 si 2 lit. b si art. 45 alin. 2 si 5 din Legea 
nr. 215 / 2001 privind Administratia publica locala, modifi cata si 
completata prin Legea nr. 286 / 2006, in temeiul Legii nr. 273 / 2006 
privind fi nantele publice locale – actualizata şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă rectifi carea bugetului local pe anul 2014 cu su-

ma de 294.189 lei, conform anexei nr. 1.02 pentru venituri, anexei 
nr. 2.02 pentru cheltuieli şi anexei nr. 3 pentru investiţii.

Art. 2. Se aprobă rectifi carea bugetului activităţilor fi nanţate 
din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2014 cu 
suma de 21.270 lei conform anexei 1.10 pentru venituri, anexei 
2.10 pentru cheltuieli.

Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei se în-
credinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului muni-
cipiului Turda, Directiei Economice.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Molnar Emil SECRETARUL municipiului TURDA,
 Jr. Paula POPA
VOTURI: pentru 18
  împotriva -
  abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul de consilieri prezenti este 19.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 65
din data de 27.03.2014
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contri-

buabilii bugetului local al municipiului Turda care benefi ciază, 
potrivit HCL nr. 111/2010, HCL nr.112/2010, HCL nr. 139/2010, 
HCL nr. 163/2010, HCL nr.216/2010, HCL nr. 136/2011, HCL nr. 
214/2011, HCL nr. 103/2012, HCL nr. 104/2012, HCL nr. 118/2012, 
HCL nr. 76/2013, HCL nr. 123/2013, HCL nr. 168/2013, HCL nr. 
204/2013 şi HCL nr. 281/2013 de scutiri de la plata majorarilor de 
intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, esalonari, ama-
nari la plata impozitelor, taxelor si a majorarilor de intarziere

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ex-
traordinara din data de 27.03.2014;

Având in vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea sche-
mei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al 
municipiului Turda care benefi ciază, potrivit HCL nr. 111/2010, 
HCL nr.112/2010, HCL nr. 139/2010, HCL nr. 163/2010, HCL 
nr.216/2010, HCL nr. 136/2011, HCL nr. 214/2011, HCL nr. 
103/2012, HCL nr. 104/2012, HCL nr. 118/2012, HCL nr. 76/2013, 
HCL nr. 123/2013, HCL nr. 168/2013, HCL nr. 204/2013 şi HCL 
nr. 281/2013 de scutiri de la plata majorarilor de intarziere aferen-
te impozitelor si taxelor locale, esalonari, amanari la plata impozi-
telor, taxelor si a majorarilor de intarziere , proiect elaborat din 
iniţiativa d-nului primar Tudor Stefănie, analizand raportul de 
specialitate-expunere de motive nr 2.146 al Directiei Impozite si 
Taxe Locale, Serviciul Executori Bugetari;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. c, din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, cu modifi cările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.G.92/2003 privind Codul de Pro-
cedură Fiscală , republicat, art. 125 alin. (1) si alin. (2), lit.a) – d) , art. 
286, alin(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modifi ca-
ta; retinand prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comer-
ciale, republicata si modifi cata; ale Regulamentului Comisiei Euro-
pene nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 si art. 88 din Tratatul de 
instituire a Comunitatii Europene in cazul ajutoarelor de minimis, 
publicat in Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene nr. L 
379/28.12.2006; ale art. 3, alin.(2) si (3) din O.U.G. nr. 117/21.12.2006 
privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat apro-
bata si modifi cata prin Legea nr. 137/17.05.2007 pentru aprobarea 
O.U.G. nr. 117/21.12.2006 privind procedurile nationale in domeniul 
ajutorului de stat; ale H.G. nr. 651/2006 privind aprobarea politicii 
in domeniul ajutorului de stat in perioada 2006-2013, precum si li-
niile directoare privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restruc-
turarea intreprinderilor afl ate in difi cultate, publicate in Jurnalul 
Ofi cial al Uniunii Europene nr. C 244/01.10.2004; ale Legii nr. 
273/2006 privind fi nantele publice locale, republicata, ale Legii nr. 
52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Conform avizului de specialitate al Comisiei nr. 1 a Consiliului 
Local pentru buget, fi nanţe, prognoze economice si investitii;

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin. 1 si alin. 2, art. 45 alin 
1 si alin. 6 si ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea administraţiei publi-
ce locale nr. 215/2001 şi ale Regulamentului de organizare şi func-
ţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă schema de ajutor de minimis, pentru contribua-

bilii bugetului local al municipiului Turda care benefi ciază, potrivit 
HCL nr. 111/2010, HCL nr.112/2010, HCL nr. 139/2010, HCL nr. 
163/2010, HCL nr.216/2010, HCL nr. 136/2011, HCL nr. 214/2011, 
HCL nr. 103/2012, HCL nr. 104/2012, HCL nr. 118/2012, HCL nr. 
76/2013, HCL nr. 123/2013, HCL nr. 168/2013, HCL nr. 204/2013 şi 
HCL nr. 281/2013 de scutiri de la plata majorarilor de intarziere afe-
rente impozitelor si taxelor locale, esalonari, amanari la plata impo-
zitelor, taxelor si a majorarilor de intarziere in conformitate cu Ane-
xa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Toate Hotararile de Consiliu Local cuprinse in Anexa nr. 
2, prin care s-au acordat facilitati fi scale societatilor comerciale/
cooperatiste, fac parte din schema de ajutor de minimis aprobata 
prin prezenta hotarare.

Art. 3. Prezenta schema de ajutor de minimis se fundamentea-
ză pe prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 
1998/2006 privind aplicarea art. 107 şi 108 din TFUE şi este ex-
ceptată de la obligaţia notifi cării către Comisia Europeană, con-
form criteriilor prevăzute de documentul mai sus menţionat

Art. 4. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei hotărâri se încre-
dintează Primarului municipiului Turda, Secretarului munici-
piului Turda, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale – Serviciului Inca-
sare, Evidenta Impozite si Taxe Locale, Serviciului Executori Bu-
getari şi benefi ciarilor schemei de ajutor de minimis.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Molnar Emil SECRETARUL municipiului TURDA,
 Jr. Paula POPA
VOTURI: pentru 17
  împotriva -
  abţineri 2
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul de consilieri prezenti este 19.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 66
din data de 27.03.2014
privind rectifi carea unitatii de masura aferenta serviciilor de 

salubritate, care au fost aprobate prin prin HCL 237/2013 ( punc-
tele 24, 25, 26 si 27 ) pentru activitatea de salubritate stradala 
practicate de catre SC Domeniul Public Turda SA

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ex-
traordinara in data de 27.03.2014;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind rectifi carea 
unitatii de masura aferenta serviciilor de salubritate, care au fost 
aprobate prin prin HCL 237/2013 (punctele 24, 25, 26 si 27 ) pen-
tru activitatea de salubritate stradala practicate de catre SC Do-
meniul Public Turda SA, elaborat din initiativa d-lui Primar Tu-
dor Stefanie;

Avand in vedere raportul de specialitate al Serviciului de Dez-
voltare Publica si Investitii;

Tinand seama de avizul Comisiei de Specialitate nr. 1 a Consi-
liului Local (pentru buget, fi nante si prognoze economice) si a Co-
misiei de Specialitate nr. 3 a Consiliului Local (pentru Urbanism 
si Amenajarea Teritoriului, Administrarea Domeniului Public si 
Privat, Protectia Mediului, Investitii );

În baza prevederilor Legii nr.273/2006 a fi nantelor publice lo-
cale. În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d si art. 45, alin. 1 si 
alin. 6 din Legea nr .215/2001 privind Administratia Publica Loca-
la si al Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului 
Local Municipal Turda,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă rectifi carea unitatii de masura aferenta servi-

ciilor de salubritate, care au fost aprobate prin prin HCL 237/2013 
( punctele 24, 25, 26 si 27 ) pentru activitatea de salubritate strada-
la practicate de catre SC Domeniul Public Turda SA, incepand cu 
data de 01.04.2014.

Art. 2. Comunicarea si indeplinirea prezentei hotarari se incre-
dinteaza Primarului municipiului Turda, Viceprimarului munici-
piului Turda, Secretarului municipiului Turda, Serviciului Admi-
nistratie Publica Locala, Serviciului de Dezvoltare Publica si In-
vestitii si S.C. Domeniul Public Turda SA.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Molnar Emil SECRETARUL municipiului TURDA,
 Jr. Paula POPA
VOTURI : pentru 17
  împotriva -
  abţineri 2
Numărul total al consilierilor este 21.
Numărul de consilieri prezenti este 19.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 67
din data de 27.03.2014
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consul-

tanţă şi
reprezentare a intereselor Consiliului Local Turda
Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ex-

traordinară din data de 27.03.2014;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

achiziţionării de servicii juridice de consultanţă şi reprezentare a 

intereselor Consiliului Local Turda , proiect elaborat din initiativa 
dlui. viceprimar Varo Grigore Lucian.

Având în vedere raportul de specialitate comun al personalului 
de specialitate din cadrul aparatului permanent al Consiliului Lo-
cal Turda, precum şi din cadrul Primăriei Municipiului Turda;

Ţinând cont de prevederile art. I alin. 2 lit. b O.U.G. nr. 26/20012 
privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întări-
rea disciplinei fi nanciare şi de modifi care şi completare a unor 
acte normative

În temeiul prevederilor art. 36 alin 1 şi 9, art. 45 alin. 1 şi 2, pre-
cum şi ale art. 115 alin 1 lit. b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6 din Legea admi-
nistraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de servicii de consultanţă şi re-

prezentare a intereselor Consiliului Local Turda în dosarul nr. 
1325/33/2013.

Art. 2. Se împuterniceşte preşedintele de şedinţă să reprezinte 
interesele Consiliului Local Turda şi să semneze în numele şi pe 
seama acestuia, contractul de asistenţă juridică.

Art. 3. Cheltuielile legate de aceste servicii se vor suporta din 
bugetul local.

Art. 4. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează Primarului Municipiului Turda, Secretarului 
Municipului Turda, Direcţiei Economice şi personalului de specia-
litate din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Turda.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Molnar Emil SECRETARUL municipiului TURDA,
 Jr. Paula POPA
VOTURI:  pentru 17
  împotriva -
  abţineri 2
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul de consilieri prezenti este 19.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 68
din data de 27.03.2014
privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a spatiului situat 

administrativ în
municipiul Turda, str. Castanilor, nr. 6 în favoarea Asociaţiei 

Handicapaţilor
Neuromotori „Oameni pentru Oameni“ Turda
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ex-

traordinara in data de 27.03.2014;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea 

darii in folosinta gratuita a spatiului situat administrativ in muni-
cipiul Turda, str. Castanilor, nr. 6 in favoarea Asociatiei Handica-
patilor Neuromotori „Oameni pentru Oameni“ Turda, elaborat 
din initiativa Primarului Municipiului Turda, dl. Tudor Ştefănie;

Având în vedere raportul de specialitate al SEPGIS şi avizul co-
misiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si 
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si pri-
vat, protectia mediului si investitii;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normati-
ve, republicată, cu modifi cările si completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 874 din Noul Cod Civil, art. 
36, alin l, alin. 2, lit. c, alin 5. lit a, art. 45, alin. 3 şi alin. 6, ale art. 115, 
alin. 1, lit. b, art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publică locală – republicată şi ale Regulamentului de organizare şi 
functionare a Consiliului Local al Municipiului Turda;

HOTĂRĂŞTE:
Art. l. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o durata de 5 ani 

a imobilului situat administrativ în municipiul Turda, str. Casta-
nilor, nr. 6 în favoarea Asociaţiei Handicapaţilor Neuromotori 
„Oameni pentru Oameni“ Turda.

Art. 2. Predarea – primirea se va face pe baza de protocol care va 
fi  încheiat în termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art. 3. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei se încredintează 
Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Tur-
da, Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS, Direcţiei Economice, 
Asociaţiei Handicapaţilor Neuromotori „Oameni pentru Oa-
meni“.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Molnar Emil SECRETARUL municipiului TURDA,
 Jr. Paula POPA
VOTURI: pentru 19
  împotriva -
  abţineri -
Numărul total al consilierilor este 21.
Numărul de consilieri prezenti este 19.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 69
din data de 27.03.2014
privind aprobarea proiectului
„Valori tradiţionale în context intercultural la Turda”,
a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, precum şi a 

cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ex-

traordinară din data de 27.03. 2014;



Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul 
municipiului Turda, Tudor ŞTEFĂNIE, cu privire la aprobarea 
proiectului „Valori tradiţionale în context intercultural la Turda” 
vizând restaurarea, conservarea şi extinderea imobilului, cu ame-
najarea parcelei aferente, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 5, 
Turda, în vederea conversiei în secţie etnografi că a Muzeului de 
Istorie Turda, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, 
precum şi a cheltuielilor legate de proiect”;

Având în vedere expunerea de motive a primarului municipiu-
lui Turda şi raportul de specialitate al Serviciului Finanţări Exter-
ne şi Relaţii Internaţionale prin şef serviciu Codruţa BUNGĂR-
DEAN, înregistrat sub nr. 7070/19.03.2014, prin care se funda-
mentează necesitatea şi oportunitatea accesării Mecanismului 
Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, prin Pro-
gramul Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi na-
tural şi se constată indicatorii tehnico-economici ai investiţiei re-
zultaţi din documentaţia tehnică;

Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local nr. 1 (Buget fi nanţe, prognoze economice, investiţii), nr. 3 
(Urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului 
public şi privat, protecţia mediului, investiţii) şi nr. 5 (Învăţământ, 
cultură, sănătate, tineret, sport şi turism);

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată;

În conformitate cu prevederile art. 36, aliniatul 2, litera b şi ali-
niatul 5, litera c şi art. 115 din Legea nr. 215/2001, privind adminis-
traţia publică locală, republicată şi ale Regulamentului de funcţio-
nare al Consiliului Local;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă proiectul cu titlul „Valori tradiţionale în con-

text intercultural la Turda” vizând restaurarea, conservarea şi ex-
tinderea imobilului, cu amenajarea parcelei aferente, situat în 
Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 5, Turda, în vederea conversiei în secţie 
etnografi că a Muzeului de Istorie Turda şi participarea Munici-
piului Turda la cheltuielile legate de acest proiect astfel:

• Se aprobă valoarea totală a proiectului „Valori tradiţionale în con-
text intercultural la Turda” vizând restaurarea, conservarea şi extin-
derea imobilului, cu amenajarea parcelei aferente, situat în Piaţa 1 
Decembrie 1918 nr. 5, Turda, în vederea conversiei în secţie etnografi-
că a Muzeului de Istorie Turda, în sumă maximă de 2.001,254 mii lei.

• Se aprobă susţinerea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în 
condiţiile stipulate de Ghidul solicitantului cu privire la prevede-
rile referitoare la plăţi, ca şi a cheltuielilor neeligibile ori a cheltu-
ielilor conexe generate de implementarea cu succes a proiectului.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului, 
pe baza documentaţiei întocmite pentru obiectivul „Valori tradiţi-
onale în context intercultural la Turda” vizând restaurarea, con-
servarea şi extinderea imobilului, cu amenajarea parcelei aferen-
te, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 5, Turda, în vederea conver-
siei în secţie etnografi că a Muzeului de Istorie Turda, indicatori 
cuprinşi în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Primarului, Secretarului municipiului Turda, Ser-
viciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale, Direcţiei Eco-
nomice, Direcţiei Tehnice şi Compartimentului Achiziţii Publice, 
Muzeului de Istorie Turda.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului, Secretarului 
municipiului Turda, Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii In-
ternaţionale, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice şi Comparti-
mentului Achiziţii Publice, Muzeului de Istorie Turda.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Molnar Emil SECRETARUL municipiului TURDA,
 Jr. Paula POPA

VOTURI : pentru 19
împotriva -
abţineri -

Numărul total al consilierilor este 21.
Numărul de consilieri prezenti este 19.

monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Turda 7

La fel ca în fi ecare an, în săptămâna premergătoare 
Sărbătorii Pascale, Consiliul Local și Primăria Municipiului 
Turda în colaborare cu Casa de Cultură Turda organizează 
Surprizele Iepurașului. Ajunsă deja la ediţia a V – a, 
activitatea este una dintre cele mai așteptate de către 
cei mici. Astfel, invităm copiii în Parcul Tineretului, miercuri 
16 aprilie 2014, începând cu ora 11.00, să ia parte la 
“vânătoarea de ouă”, concursuri și alte surprize.Activitatea 
este susţinută de numeroși sponsori și parteneri.

De asemenea, pe data de 17 aprilie 2014, începând 
cu ora 8.00, în centrul pietonal va fi organizată o 
expoziţie cu vânzare de animale mici și păsări, 
organizată în colaborare cu asociaţiile de crescători 
de animale din zonă.

Vă aşteptăm!

Acţiunea “LUNA CURĂŢENIEI” la nivelul municipiului 
Turda este în plină desfășurare. Asociaţiile de proprietari/
locatari, agenţi economici/instituţiile publice și persoane 
fi zice au răspuns apelului nostru și s-au implicat în 
activităţile de bună gospodărire și înfrumuseţare a 
municipiului, demarate de Primăria Municipiului Turda.

La capitolul SALUBRITATE: zilnic, străzile (suprafeţele 
carosabile) se matură astfel:

mecanic – 26.781 mp

manual – 37.270 mp

întreţinere curăţenie: 27.392 mp

manual trotuare: 50.971 mp

curaţare manuală rigole: 10.004 mp

Până acum au fost desfi inţate mai multe minirampe 
de deșeuri, înfi inţate ilegal pe str. Panait Cerna, B. 
Lăutaru și Margaretelor. Se estimează aproximativ 750 
mc de deșeuri care trebuie încărcate și transportate la 
rampă, rezultate din desfi inţarea acestor minirampe 
ilegale de deșeuri, de pe întreaga suprafaţă a 
municipiului. Tot la acest capitol este programată 
schimbarea și repararea coșurilor pentru reziduuri 
stradale, precum și executarea unei ample acţiuni de 
decolmatare și igienizare a cursului Văi Racilor și Valea 
Fânaţelor. De asemenea, s-a acţionat pe str. Salinelor, 
str. Ana Ipătescu și sub podul de pe DN 1, str. Fabricii 
(platoul dintre liniile de cale ferată).

În urma somaţiilor aplicate de Poliţia Locală, pe 
străzile: Castanilor, Salinelor, Avram Iancu, Andrei 
Mureșanu, Clujului, Traian, Libertăţii și Piaţa Romană 
s-a efectuat salubrizarea zonelor conform HCL 212/2005, 
ca atare nu au fost aplicate sancţiuni.

Tot în urma verifi cărilor poliţiștilor locali s-a intervenit 
pe domeniul public în zona lacului Ciky, la intersecţia 
str. Castanilor cu Frăgăriște, str. Castanilor nr. 25B, str. 
Rapsodiei nr. 3B, precum și în zona verde dintre G-ral 
Dragalina și Traian.

La capitolul ÎNTREŢINERE STRĂZI s-au efectuat lucrări 
specifi ce de reprofi lare și împietruire străzi neasfaltate 
sau de fi nalizare a unor lucrări rămase din 2013. Se 
are în vedere și repararea sau înlocuirea semnelor de 
circulaţie de pe raza municipiului Turda, precum și 
refacerea marcajelor rutiere.

La capitolul ZONE VERZI: executarea lucrărilor specifi ce 
de întreţinere și plantare a zonelor verzi de pe întreaga 
suprafaţa a Turzii, lucrări de reparare și întreţinere a 
mobilierului urban din parcurile municipiului, precum 
și lucrări de toaletare a vegetaţiei din parcuri și de pe 
zonele verzi din Turda.

La capitolul ASOCIAŢII DE PROPRIETARI, în colaborare 
cu Poliţia Locală, se va urmări îndeaproape modul în 
care reprezentanţii asociaţiilor de proprietari își vor 
îndeplini obligaţiile în ceea ce privește igienizarea 
zonelor din jurul blocurilor de locuinţe. La fel se va 
proceda și în zonele cu case de locuit și în zonele cu 
agenţi economici. Până acum, au fost transmise în total 
2012 somaţii, atât pentru asociaţii cât și pentru agenţii 
economici și case individuale, dar care vor deveni 
sancţiuni numai în cazul în care un vor fi  remediate 
problemele constatate.

Mulţumim turdenilor care au răspuns pozitiv apelului 
nostru de a ne susţine efortul de bună gospodărire şi 
înfrumuseţare a municipiului, împreună cu ei reuşind 
să ne atingem ţelul de a deveni o localitate turistică, 
primitoare şi ospitalieră pentru cei care ne vizitează.

INFORMARE

INFORMARE PRIVIND
„LUNA CURĂŢENIEI“, 2014

La fel ca în fi ecare an, înaintea Sărbătorilor Pascale, 
pentru a veni în sprijinul persoanelor care doresc să 
cumpere și să sacrifi ce miei, Primăria Municipiului Turda 
a amenajat puncte temporare de sacrifi care în oborul 
gestionat de Administraţia Pieţelor și Oborului Turda.

Eforturile noastre au fost stopate ca urmare a interdicţiei 
impuse de către Direcţia Sanitar Veterianară și pentru 
Siguranţa Alimentelor Cluj, prin adresa 
nr.4002/410/06.03.2014, care prevede ca în perioada 
Sărbătorilor Pascale 2014, sacrifi carea mieilor destinaţi 
consumului public să se facă numai în unităţi de abatorizare 
autorizate sanitar veterinar. Măsura are la bază 
obligativitatea respectării legislaţiei sanitar veterinare 
a U.E. care stabilește cerinţe specifi ce de igienă pentru 
produsele de origine animală.

Decizia a creat nemulţumire în rândul populaţiei, 
mulţi dintre cetăţenii noștri și-au exprimat dezamăgirea 
faţă de numărul redus(două) și localizarea abatoarelor 
autorizate.

În aceste condiţii, pentru a facilita sacrifi carea mieilor 
într-un perimetru cât mai accesibil turdenilor care doresc 
să respecte tradiţia, vom face demersuri pentru a obţine 
o derogare de la această decizie.

Primarul municipiului Turda,
Tudor Ştefănie

PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI PUBLICE
PENTRU ÎNCHIRIEREA UNOR TERENURI PĂŞUNI

PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TURDA
PENTRU PĂŞUNATUL ANIMALELOR

Municipiul Turda cu sediul în Turda, str. Pţa 1 Decembrie 
1918, nr. 28 , face cunoscut că în ziua de 16.04.2014 , 
ora 12, sala de protocol a Primăriei Municipiului Turda 
va avea loc licitaţia publică pentru închirierea unor 
terenuri pășuni, proprietatea privată a municipiului Turda 
pentru pășunatul animalelor.

1. Denumirea imobilului, caracteristici principale: 
Terenul se afl ă în intravilanul Municipiului Turda, aparţine 
domeniului privat al Municipiului Turda, înscris în cf 
54390 Turda, nr. top. 4234/1/2/1/1/1/1 situat în zona 
cu denumirea toponimicî Mogyoros.

2. În vederea participării la licitaţie ofertanţii pot 
achiziţiona caietul de sarcini al licitaţiei achitând 
contravaloarea acestuia, în cuantrum de 50 lei la casieria 
centrală sau ghișeele Direcţiei Impozite și Taxe din cadrul 
Primăriei Mun. Turda .

3. Ofertanţii vor depune până la data de 15.04.2014 
inclusiv, ora 15.00 următoarele acte :

-  cerere de participare la licitaţie; se obţine de la cam. 
25 din cadrul Primăriei Mun. Turda.

- copie după actul de identitate;
-  copii de pe documentele din care rezultă înregistrarea 

în Registrul Naţional al Exploataţiilor;
-  copii de pe pașapoartele tuturor animalelor deţinute, 

eliberate de către medicul veterinar, precum și copii 
de pe documente din care să reiasă și numărul de 
crotaliu al fi ecărui animal deţinut în proprietate.

-  adeverinţă de la Registrul Agricol din care să reiasă 
numărul de animale deţinut;

-  declaraţie pe proprie răspundere de asigurare a unei 
încărcături minime de 0,3 UVM /ha pentru suprafaţa 
solicitată;

-  certifi cat fi scal care să ateste lipsa datoriilor faţă de 
bugetul local al Municipiului Turda;

-  xerocopie dupa chitanţele care atestă plata taxei de 
participare la licitaţie(în cuantum de 100 Ron),a 
garanţiei de participare la licitaţie (în cuantum de 
500 lei) și a caietului de sarcini (în cuantum de 50 
Ron).

4. Documentele enumerate se vor depune într-un plic 
închis, format A4 însoţit de cererea de participare la 
licitaţie. În plicul închis (format A4 ) se va depune și 
oferta fi nanciară, într-un plic închis.

5.Preţul de pornire al licitaţiei este de 400 lei/ha/an.
PRIMAR

TUDOR ŞTEFĂNIE

Comunicat de presă

ANUNŢ

Biblioteca Municipală «Teodor Murăşanu» vă invită să 
admiraţi, pe tot parcursul lunii aprilie, expoziţia de fotografi e 
“Natura artis magistra”afl ată în holul sediului central al 
instituţiei.

Fotografi ile îi aparţin lui Tudor Mihai Morar. Autorul 
expoziţiei este absolvent al Colegiului de Turism din cadrul 
Facultatii de Geografi e a UBB Cluj-Napoca (2003), al 
Facultatii de Geografi e de la UBB Cluj-Napoca (2006) și a 
unui Master în Turism (2007), în cadrul aceleași facultăţi.

 Tudor Mihai Morar a descoperit fotografi a în anul 2007, 
când, după fi nalizarea studiilor, a plecat la muncă în Olanda. 
Acolo și-a achiziţionat primul aparat foto compact, cu care 
a început să înveţe și să experimenteze fotografi a de peisaj.

Nu are studii de specialitate în fotografi e, fi ind un 
autodidact. Natura este cea care îl inspiră în special muntele, 
de unde și titlul expozitiei “Natura artis magistra”.

Din anul 2012 a transformat fotografi a într-un mod de 
viaţă, lucrând ca fotograf la Fotolux Turda.

În cadrul expoziţiei foto prezintă lucrări realizate între 
2008-2010 în Romania, cu excepţia apusurilor de soare, care 
sunt realizate în Olanda. Fotografi ile sunt realizate cu aparate 
foto compacte, de tip bridge, scopul expoziţiei fi ind tocmai 
acela de a evidenţia faptul că persoana din spatele camerei 
determina valoarea unei fotografi i, și nu valoarea aparatului.

Tudor Mihai Morar este de părere că geneza unei imagini 
nu se termină odată cu declanșarea. Fiecare fotografi e 
necesită o minimă post procesare, corectarea unor tonuri, 
o temperatură de culoare corectă. Pentru el, o fotografi e 
nu “se trage”, se face. Este datoria oricărui fotograf să-și 
termine munca începută și nu doar să apese pe declanșator, 
cel mai important lucru fi ind pasiunea, adică să te iei la 
întrecere cu tine insuţi, să sari peste proprile stachete și 
să-ti depășești proprile « recorduri », să realizezi imagini 
de care să fi i mândru.
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Biblioteca Municipală 
«Teodor Murăşanu» vă invită 
să admiraţi, pe tot parcursul 
lunii aprilie, expoziţia de fo-
tografi e “Natura artis magis-
tra” afl ată în holul sediului 
central al instituţiei.

Fotografi ile îi aparţin lui 
Tudor Mihai Morar. Autorul 
expoziţiei este absolvent al Co-
legiului de Turism din cadrul 
Facultatii de Geografi e a UBB 
Cluj-Napoca (2003), al Facul-
tatii de Geografi e de la UBB 
Cluj-Napoca (2006) şi a unui 
Master în Turism (2007), în 
cadrul aceleaşi facultăţi.

Tudor Mihai Morar a des-
coperit fotografi a în anul 
2007, când, după fi nalizarea 
studiilor, a plecat la muncă în 
Olanda. Acolo şi-a achiziţio-
nat primul aparat foto com-
pact, cu care a început să în-
veţe şi să experimenteze fo-
tografi a de peisaj.

Nu are studii de specialita-
te în fotografi e, fi ind un auto-

didact. Natura este cea care îl 
inspiră în special muntele, de 
unde şi titlul expozitiei “Na-
tura artis magistra”.

Din anul 2012 a transfor-
mat fotografi a într-un mod 
de viaţă, lucrând ca fotograf 
la Fotolux Turda.

În cadrul expoziţiei foto 
prezintă lucrări realizate în-
tre 2008-2010 în Romania, cu 
excepţia apusurilor de soare, 

care sunt realizate în Olanda. 
Fotografi ile sunt realizate cu 
aparate foto compacte, de tip 
bridge, scopul expoziţiei fi ind 
tocmai acela de a evidenţia 
faptul că persoana din spatele 
camerei determina valoarea 
unei fotografi i, şi nu valoarea 
aparatului.

Tudor Mihai Morar este de 
părere că geneza unei imagini 
nu se termină odată cu de-
clanşarea. Fiecare fotografi e 
necesită o minimă post proce-
sare, corectarea unor tonuri, o 
temperatură de culoare co-
rectă. Pentru el, o fotografi e 
nu „se trage”, se face. Este da-
toria oricărui fotograf să-şi 
termine munca începută şi nu 
doar să apese pe declanşator, 
cel mai important lucru fi ind 
pasiunea, adică să te iei la în-
trecere cu tine insuţi, să sari 
peste proprile stachete şi să-ti 
depăşeşti proprile «recor-
duri», să realizezi imagini de 
care să fi i mândru.

Oferta Bibliotecii Municipale 
„Teodor Murăşanu“ pentru luna aprilie

Săptămâna „Şcoala altfel“ 
la Muzeul de Istorie Turda

Săptămâna “Şcoala altfel” a 
debutat luni, 7 aprilie 2014, la 
Muzeul de Istorie Turda. Pes-
te 400 de elevii au benefi ciat 
de tururi ghidate în expoziţia 
permanentă a muzeului, care 
prezintă o sală a migraţiilor 
reorganizată şi completată cu 
noi exponate. Nu în ultimul 
rand, copiii au avut ocazia să 
admire lucrările cu tematică 
diversă din cadrul expoziţiei 
temporare de pictură “Pârâul 
sub cerul iernii” a artistului 
turdean Cornel Vana.

În premieră, Muzeul 
Turda în parteneriat cu 
Fundaţia Raţiu pentru De-
mocraţie, organizează ghi-
daje teatrale menite să sur-
prindă într-o manieră in-
teractivă episoade ale isto-
riei locale. Participanţii au 
posiblitatea de a-şi dezvol-
ta imaginaţia privind cum 
personajele istorice prind 
viaţă în sălile Palatului 
Princiar şi vor afla poves-
tea exponatelor de la trupa 
de actori a Atelierului de 

Teatru Ioan Raţiu, coordo-
naţi de Cornel Miron.

Totodată elevii turdeni au 
avut ocazia ca, sub îndruma-
rea muzeografi lor, să deprin-
dă tehnicile tradiţionale pri-
vind decorarea ouălor de 
Paşti prin metoda încondeie-
rii cu ceară de albine. Activi-
tăţile organizate au avut me-
nirea de a accesibiliza infor-
maţia istorică pentru public 
şi de a transforma muzeul în-
tr-un spaţiu atractiv, creativ 
şi familiar.

Misiunea Bibliotecii Muni-
cipale „Teodor Murăşanu” este 
să încurajeze şi să susţină lec-
tura de la cea mai mică vârstă şi 
nu doar prin intermediul colec-
ţiilor, al animaţiilor culturale şi 
a serviciilor pe care le oferă co-
munităţii locale ci şi dăruind 
cărţi, ori de câte ori este posibil. 
Acesta este motivul pentru care 
s-a alăturat şi la cea de-a doua 
ediţie a „Zâmbetului din cutiu-
ţă”, activitate caritabilă organi-
zată în parteneriat de către 
Asociaţia „Împreună pentru 
voi”, reprezentată prin Dana 
Paşca, Biblioteca Municipală 
„Teodor Murăşanu”, Grădiniţa 
„Sfânta Maria”, reprezentată de 
director Gabriela Trif şi prof. 
Rodica Trif, Grădiniţa „Pri-
chindelul Isteţ”, reprezentată 
de director Stanca Fagadar şi 
prof. Mirela Pop şi Grădiniţa 
„Poiana cu Castani”, reprezen-
tată de director Felicia Simon. 
În 10 aprilie, în holul clădirii 

fostului internat al Liceului „Li-
viu Rebreanu”, copiii de la Gră-
dinţia Socială „Acoperământul 
Maicii Domnului”, de la Grădi-
niţa şi Şcoala Waldorf au venit 
să primească de la reprezentan-
ţii partenerilor mai sus menţio-
naţi „cutii zâmbitoare”. Acestea 
au fost pregătite şi dăruite de 
copiii de la Grădiniţele „Sfânta 
Maria”, „Prichindelul Isteţ” şi 
„Poiana cu castani”, care au 
adunat jucării, îmbrăcăminte, 
rechizite, cărţi. Din partea be-
nefi ciarilor, alături de copii, au 
fost prezente prof. Iulia Sămăr-
tinean (Gr. Socială Acopera-
mântul Maicii Domnului), prof. 
Diana Soporan (Grădiniţa Wal-
dorf ) şi prof. Tinelia Todea 
(Şcoala Waldorf )

Biblioteca Municipală a dă-
ruit câte o carte ilustrată, cu bas-
me de Charles Perrault şi fraţii 
Grimm, pentru fi ecare din cele 
trei instituţii, pentru a fi  utilizate 
la activităţile lor de lectură.

Zâmbetul din cutiuţă


