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Pentru Zilele Municipiul
Turda au fost alocate
două miliarde de lei vechi

De Zilele Turzii vor fi premiaţi angajaţii
cu “vechime” ai Primăriei Turda
Primarul Tudor Ştefănie a declarat cu ocazia
unei conferinţe de presă că pentru ediţia din
acest an a zilelor oraşului organizatorii au pregătit surprize deosebite pentru cei care vor lua
parte la manifestări.
O noutate în acest sens ar ﬁ premierea celor
113 angajaţi ai primăriei cu o vechime de peste
10 ani în activitate.
Decernarea diplomelor de ﬁdelitate se va face
sâmbătă 31 august de la orele 17 la secena situată în centrul oraşului.
Evenimentul este parte a programului intitulat
„Fidelitate”- spectacol muzical-poetic cu Corul
Armonia, Cercul de educaţie „Pro Patria” ale Casei
de Cultură şi formaţia de muzică uşoară Napoca a
Şcolii Populare de Arte Cluj.
Daciana Derda

Mandat special pentru un reprezentant
al CL Turda la Compania de Apă Arieş
Proiectul elaborat la iniţiativa consilierului
PSD, Emil Molnar a întrunit girul forului deliberativ la şedinţa extraordinară desfăşurată la Turda.
Documentul prevede acordarea unui mandat
special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. Compania de Apă Arieş S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
În acest sens a fost desemnat Farcaş Traian să
reprezinte forul deliberativ în AGA de la societatea respectivă.

La Turda ia fiinţă un nou centru
de informare turistică
Municipalitatea turdeană a organizat o conferinţă de presă în care
a oferit detalii despre evenimentul de amploare programat la ﬁnele
acestei luni, zilele oraşului.
Potrivit primarului Tudor
Ştefănie, suma alocată de la buget pentru manifestare se ridică
la 2 miliarde de lei vechi, deocamdată sponsorii întârzie să
apară aşa că organizatorii se bazează pe fondurile proprii şi pe
banii rezultaţi din chirie.
„Sper să nu avem deficienţe
organizatorice, să oferim activităţi care să fie apreciate de participanţi. Toate contractele şi
toate achiziţiile se fac în limita
celor 30.000 de euro prevăzuţi
de legislaţia în vigoare, ca şi limită maximă de achiziţie... Mai
preconizăm între 800 milioane
lei vechi şi un miliard din chirii,
ne bazăm în principiu doar pe
contravaloarea chiriilor şi sume

din bugetul local“, transmite
primarul Ştefănie.
Edilul şef a făcut o trecere în
revistă a activităţilor, începând
cu deschiderea festivă din sala
mare a primăriei Turda şi terminând cu jocul de artificii de la
finalul evenimentului.
Circulaţia prin centrul oraşului va fi blocată de la troiţa din
faţa primăriei, până la statuia
lui Avram Iancu, devierea acesteia urmând să se facă pe strada
Raţiu- Bariţiu cu ieşire spre
parcul din Turda Nouă.
Numărul autobuzelor STP va
fi suplimentat în funcţie de fluxul populaţiei care va participa
la activităţi. Expo Flora are deja 70 de expozanţi, iar comerci-

anţii au început să facă solicitări de închiriere a domeniului
public.
Din comitetul de organizare
al Zilelor Turzii fac parte 11 persoane, angajaţi ai primăriei Turda din cadrul serviciilor de specialitate.
Numele noi apărute în programul organizatorilor sunt
Cargo, Aminda& Hazard şi
Pepe.
Cap de afiş a actualei ediţii a
Zilelor oraşului rămâne Ştefan
Bănică Jr. Cu ocazia Zilelor Turzii vor mai concerta formaţiile
Desperado, Direcţia 5 şi Şuie
Paparude, Adrian Sărmăşan dar
şi numeroşi solişti de muzică
populară.
Daciana Derda

Vezi programul Zilelor Municipiului Turda în Pagina 3

Consilierii au discutat despre adoptarea studiului de fezabilitate şi a proiectului privind înﬁinţarea “Centrului Naţional de Informare şi promovare Turistică Turda” precum şi a cheltuielilor legate de proiect. Acesta are ca amplasament
Piaţa Republicii nr.38, iar consilierii locali sunt
aşteptaţi să aprobe contribuţia proprie la implementarea proiectului în valoare de 10.234,36 lei
– reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului în cazul ﬁnanţării acestuia
prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.
Valoarea totală a investiţiei depăşeşte 605.000
lei. Durata de execuţie a lucrărilor este de 6 luni.
Serviciul de Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale al Primăriei Turda a pregătit acest proiect spre ﬁnanţare, având ca rezultat promovarea
potenţialului turistic al arealului ce cuprinde
municipiul Turda şi zonele limitrofe prin crearea
unui Centru Naţional de Informare Turistică, în
scopul dezvoltării turismului şi a creşterii numărului de turişti. Se doreşte construirea bazei materiale şi a sistemului logistic necesar pentru stocarea, transmiterea informaţiilor şi crearea bazelor de date cu informaţii turistice.
Asigurarea promovării inteligente prin digitalizarea şi maparea obiectivelor turistice prezente
pe arealul ce cuprinde Turda şi localităţile învecinate, pentru a creşte gradul de acces la informaţii a turiştilor, atât în mediul online cât şi pe
dispozitivele mobile, sunt alte beneﬁcii ale obiectivului ce va lua ﬁinţă în oraşul nostru.
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Organigrama Primăriei Turda
nu a suferit modificări importante
Consilierii locali au aprobat în unanimitate organigrama, numărul de posturi şi statul de funcţii pentru aparatul
de specialitate al Primarului
Municipiului Turda, serviciile şi instituţiile publice aﬂate
în subordinea Consiliului Local al oraşului nostru.
Potrivit şefului serviciului
Resurse Umane – Carmen
Kollar – principalul document care stătea la baza necesităţii aprobării unui astfel
de proiect de hotărâre este şi
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind
asigurarea funcţionalităţii
administraţiei publice locale.
La începutul anului au fost
aprobate pentru Turda un
număr total de 475 posturi
din care 324 ocupate, iar 151
vacante.
S-a propus reorganizarea
Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar care are aprobate 70 de
posturi din care vacante 23,
prin desﬁinţarea acestui serviciu şi personalităţile lui jurudice şi preluarea posturilor
ocupate în cadrul aparatului
de specialitate al primarului
şi în cadrul celor două servi-

cii ce vor trece în subordinea
Consiliului Local, respectiv
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de urgenţă şi Serviciul
Public Administrare Pieţe şi
Obor.
La SVSU au fost cuprinse 14
posturi din care unul este vacant, pentru Serviciul Public
Administrare Pieţe şi Obor 13
posturi şi unul vacant.

S-a mai propus de asemenea reducerea unui număr de
58 de posturi vacante din toate structruile care fac obiectul acestor reduceri...dintre
acestea 36 sunt de la primărie, 22 de la unităţile subordonate, titularul postului de
director executiv adjunct de
la Serviciul API va primi un
alt post de conducere în

structura aparatului de specialitate al primarului. De
asemenea, s-a păstrat în toate structurile un număr de 95
de posturi vacante care fac
obiectul excepţiilor prevăzute în ordonanţă la art.1 adică
poliţia locală, evidenţa populaţiei... etc, explică şeful serviciului resurse umane de la
Primăria Turda.

După modificările apărute în urma ordonanţei guvernamentale numărul maxim de posturi ajunge la
416, din care 321 sunt ocupate.
Pentru aparatul de specialitate al primarului au fost
aprobate 206 postrui din
care 140 sunt ocupate şi 66
vacante.
Daciana Derda

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local
şi-au modificat uşor componenţa
Intrarea în Consiliul Local
a Dorei Arion de la PSD în locul lui Matei Cristian a dus şi
la modiﬁcarea componenţei
Comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al municipiului Turda.
Noul consilier a fost repartizat la comisiile 2 şi 4, respectiv
– “administaţie publică locală,
servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine
publică şi apărare” , în cazul
comisiei 4 ocupând funcţia de
preşedinte al comisiei de muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, drepturile şi li-

bertăţile fundamentale ale cetăţenilor, culte, minorităţi. În
acelaşi context, consilierul
Emil Molnar a luat locul colegului său de partid la şeﬁa comisiei de buget-ﬁnanţe, prognoze economice, investiţii.
Iată noua structură a comisiilor de specialitate ale CL:
Comisia nr. 1 -“buget-ﬁnante, prognoze economice,
investiţii” va avea următoarea componenţă:
- Molnar Emil – preşedinte
- Felezeu Cristian George –
secretar
- Nemeş Lucian Bogdanmembru

- Bichiş Sorin Viorel- membru
- Toţăzan Pavel Eugen –
membru
Comisia nr. 2- “administaţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ,
agricultură, asocieri, relaţii
cu publicul, juridic, ordine
publică şi apărare” va avea
următoarea componenţă:
- Crişan Rozalia – preşedinte
- Arion Dorina- secretar
- Roş Nicolae – membru
- Florea Daniela – membru
- Iurean Victoria – membru
Comisia nr. 3- “Urbanism
şi amenajarea teritoriului,
administrarea domeniului

public şi privat, protecţia mediului, investiţi” va avea următoarea componenţă:
- Micu Ovidiu Dorel – preşedinte
- Molnar Emil – secretar
- Varo Grigore Lucian –
membru
- Bichiş Sorin – membru
- Bugnar Florin Vasile –
membru
Comisia nr. 4 – “Munca şi
protecţie socială, protecţia copilului, drepturile şi libertăţile
fundamentale ale cetăţenilor,
culte, minorităţi” va avea următoarea componenţă:
- Arion Dorina – preşedinte

- Felezeu Cristian George –
secretar
- Costişor Nicolae Vasile –
membru
- Csep Leylla – membru
- Băginean Elena – membru
Comisia nr. 5 – “Învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism” va avea
următoarea componenţă:
- Corpodean Dorel – preşedinte
- Dobra Mariana – secretar
- Panait Radu Nicolae –
membru
- Adamosy Margareta Clara
– membru
- Căţănaş Paul Aurel – membru
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Programul Zilelor Municipiului Turda
Ediţia a XIII-a, 30 august - 1 septembrie 2013
VINERI 30 AUGUST 2013
 Primăria Municipiului
Turda – Sala Mare a Consiliului Local
Ora 10.00
- Deschiderea oﬁcială a celei
de-a XIII-a ediţii a Zilelor
Municipiului Turda

- Festivalul Muzicii de Fanfară „ POTAISSA” -ediţia a
III-a 2013
Participă formaţiile : Promenada, Transilvania, Jump, Potaissa
- Antren cu formaţia de majorete a Clubului Copiilor
 Concerte
- Ora 19,00 – recital folk –
Adrian Sărmăşan
- Ora 20.00- formaţia Desperado
- Ora 21.00 – Ştefan Bănică jr.

 Poarta Oraşului

Ora 11.00
- Primirea delegaţiei oﬁciale
- Parada portului popular –
centrul pietonal

DUMINICĂ 1 SEPTEMBRIE 2013
 Salina Turda
Ora 10.00
- Vernisajul Expoziţiei Taberei de Creaţie “Cultura fără
frontiere”

 Scena centrul pietonal

Orele 11.15 -13.00
- Festivalul de Folclor „Chemarea Munţilor”-editia a VIII-a
- Spectacol folcloric cu ansamblurile: Datina Turdeană,
Crăişorii, Comori Ardelene,
Muguri de pe Arieş, Popular,
Fiii Motilor
Orele 18.00 -20.00
- Muzică populară cu solişti
locali: Oana Venţel, Alina Răcean, Crina Praţa, Alexandru
Făgădar, Aurel Şuteu, Grupul
vocal Crăişorii
 Concerte
- Ora 20.00: Aminda & Hazard
- Ora 21.00: Formaţia Cargo
 Parcul Teilor, cartierul
Oprişani
Ora 11.00
- Matineu “Vacanţa”- jocuri
şi concursuri pentru copii –
Clubul Copiilor
- Face-painting pentru copii
- Demonstraţii de dresaj canin

 Parcul Teilor, cartierul Oprişani

Ora 11.00
- Matineu Vacanţa-jocuri şi
concursuri pentru copii-Clubul Copiilor

- „O viaţă” – Premierea cuplurilor care au împlinit 50
de ani de căsătorie
- Program folcloric cu formaţia Veteranii jocului popular
Ora 17.00
- „Fidelitate” – spectacol muzical-poetic cu Corul Armonia, Cercul de educaţie, Pro
Patria ale Casei de Cultură şi
formaţia de muzică uşoară
Napoca a Scolii Populare de
SÂMBĂTĂ 31 AUGUST 2013
Arte Cluj, pentru personalul
 Primăria Municipiului Turda Primăriei cu vechime de peste 10 ani
Ora 10.00

Ora 12.00
- Expo Flora 2013, Ediţia a
XIII-a
Expoziţie de pictură cu tematică ﬂorală
Expoziţie de artă Origami
Ora 19.00
- Decernarea premiilor „Expo Flora”
- Program muzical cu formaţia
„Simpatix” a Casei de Cultură

Galeria de Artă a Municipiului Turda
Ora 16.00
- Expoziţie de artă plastică-Societatea culturală Filarmonia Turda, Casa de
Cultură, Şcoala Populară de
Arte Cluj


 Scena centrul pietonal
Orele 12.00 -13.,00
- Spectacol muzical coregraﬁc cu formaţiile Simpatix,
Duet Song, ale Casei de Cultură, Formaţia de dans sportiv Potaissa, Formaţia de majorete a Clubului Copiilor

 Concerte
- Ora 19.00 – formatia Suie
 Scena centrul pietonal
Paparude
Orele 11.00 -12.00
- Ora 20.00 – recital Pepe
- Program folcloric cu forma- - Ora 21.00 – formaţia Directia 5
ţii locale: Datina Turdeană,
Ora 22,00
Comori Ardelene, Crăişorii
FOC DE ARTIFICII
Orele 12.00 – 13.00

Nume noi la Zilele Turzii: Cargo, Aminda & Hazard şi Pepe!
Reprezentanţii administraţiei locale turdene au deﬁnitivat programul zilelor oraşului,
deschiderea oﬁcială a evenimentului va avea loc în Sala
Mare a Primăriei, vineri, 30
august, de la ora 10.
Numele noi apărute în programul organizatorilor sunt Cargo,
Aminda& Hazard şi Pepe.
Cap de aﬁş a actualei ediţii a
Zilelor oraşului rămâne Ştefan
Bănică Jr. Cu ocazia Zilelor
Turzii vor mai concerta formaţiile Desperado, Direcţia 5
şi Şuie Paparude, Adrian Sărmăşan dar şi numeroşi solişti
de muzică populară.
După deschiderea oﬁcială a
celei de-a XIII-a ediţii a Zilelor
Municipiului Turda şi primirea delegaţiei oﬁciale pe zona
centrală are loc parada portu-

lui popular, inaugurarea Târgului Meşteşugarilor şi Artizanilor populari şi prezentarea
ofertei ONG locale.
Locaţia Expo Flora din acest
an a fost stabilită la Colegiul
DR.I.Raţiu.
Festivalul de Folclor „Chemarea Munţilor”- ediţia a VIII-a, spectacol folcloric cu ansamblurile: Datina Turdeană,
Crăişorii Comori Ardelene, Muguri de pe Arieş, Popular, Fiii
Moţilor, Steluţe; Compania de
teatru ”Famous dance” echilibristică pe catalige, paradă costume de epocă, statui vii; concerte Aminda& Hazard şi Cargo
sunt doar cateva din reperele
primei zile a manifestărilor.
Sâmbătă 31 august vor ﬁ
premiate cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsnicie, un

program folcloric cu formaţii
locale; festivalul Muzicii de
Fanfară „ POTAISSA” – ediţia
a III-a; expoziţie de artă plastică-Societatea culturală Filarmonia Turda, Casa de Cultură,
Şcoala Populară de Arte Cluj;
recital de muzică şi poezie cu
Asociaţia Turda Tin; „Fidelitate”- spectacol muzical-poetic
cu Corul Armonia, Cercul de
educaţie „Pro Patria” ale Casei
de Cultură şi formaţia de muzică uşoară Napoca a Şcolii Populare de Arte Cluj, pentru
personalul Primăriei cu vechime de peste 10 ani; concerte
Adrian Sărmăşan, formaţia
Desperado şi Ştefan Bănică
JR. vor asigura buna dispoziţie
a evenimentului.
În ultima zi, duminică, sunt
programate o serie de activi-

tăţi dedicate copiilor având ca
locaţie Parcul Teilor; Salina
Turda vine cu expoziţia taberei de Creaţie “Cultura fără
frontiere”; spectacol muzical
coregraﬁc cu formaţiile Casei
de Cultură; seara se încheie cu
concertele formaţiei Şuie Paparude; recital Pepe şi Direcţia 5.
Daciana Derda
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Pe scurt
Mai multe ONG-uri
turdene îşi vor prezenta
oferta de Zilele Turzii
Organizatorii zilelor Turzii au rezervat în programul din acest an
un loc special ONG-urilor din localitate. Acestea își vor prezenta
oferta odată cu inaungurarea
Târgului Meșteșugarilor și
Artizanilor populari, pe data de
30 august. Potrivit Codruţei
Bungărdean, șef serviciu Finanţări
Externe și Relaţii Internaţionale
din cadrul Primăriei Municipiului
Turda, vor ﬁ disponibile zece standuri pentru asociaţii și fundaţii.
Locaţia rezervată acestora este
parcul muzeului. Printre
ONG-urile care au conﬁramt deja
participarea se numără SLOW
Food Turda, Fudaţia Speranţa
Diabeticilor, Asociaţia Pacienţilor
cu Afecţiuni Hepatice APAH-RO,
Fundaţia Doriana, Păstrătorii
Tradiţiilor, Clubul de Dans Sportiv
Potaissa Turda, Fundaţia de
Ecologie și Turism Potaissa“.

Expo Flora deschisă
până la ora 20
Ediţia cu numărul XIII a expoziţiei
ﬂorale din acest an reunește
aproape 100 de horticultori și ţară și chiar străinătate. Locaţia
evenimentului a fost stabilită la
Colegiul Tehnic DR.I.Raţiu Turda,
având ca perioadă de desfășurare
30 august – 1 septembrie.
Organizatorii au stabilit și programul Expo Flora 2013: vineri 30
august, expoziţia este deshisă în
intervalul 13-20; sâmbătă 31 august între 10-20, la fel și duminică 1 septembrie. Spaţiul pus la
dispoziţie de Colegiul Dr. I. Raţiu
este unul generos, aproximativ
550 mp, din care 250 mp în interior. Pe lângă expoziţia ﬂorală va
mai exista și o prezentare de artă
– origami, dar și un vernisaj al
unei expoziţii cu tematică ﬂorală.

Festivalul de Folclor
„Chemarea Munţilor”
a ajuns la ediţia a VIII-a
Spectacole și o paradă a portului
popular sunt programate pentru
vineri 30 august de la ora 11,
când are loc deschiderea
Festivalul de Folclor „Chemarea
Munţilor”. Iniţiatorul activităţii,
Casa de Cultură din Turda transmite că în acest an participanţii
provin de la Turda, Mihai Viteazu
și Tureni. „Din Turda avem
Datina Turdeană, Crăișorii,
Comori Ardelene, Muguri de pe
Arieș. De la Mihai Viteazu, Fii
Moţilor, Izvorașul Turenilor din
Tureni și Ansamblul Popular de
la Școala Populară de Arte din
Cluj. Inaugurarea festivalului are
loc vineri odată cu primirea delegaţiei oﬁciale la poarta orașului“, a declarat pentru Radio
Transilvania, Felicia Răcean, directorul Casei de Cultură.
Manifestarea va ţine aproximativ
două ore. Pentru acest an organizatorii au pus accentul pe ansamblurile locale în vederea promovării folclorului zonal.
(Grupaj realizat de Daciana Derda)
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IPS Andrei, prezent la Turda la
comemorarea voievodului Mihai Viteazu
Mihai Viteazul a fost comemorat vineri, 9 august
2013, la Mănăstirea Mihai
Vodă din Turda. Evenimentul a avut loc la împlinirea a
412 ani de la trecerea la cele
veşnice a voievodului şi la
aniversarea a 16 ani de la începerea demersurilor pentru construirea mănăstirii
ce-i poartă numele.
La această sărbătoare a
fost prezent ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, al
Clujului, Maramureşului şi
Sălajului, care a oﬁciat de la
ora 9 30 pe altarul de vară a
mănăstirii, Sfânta Liturghie.
Ierarhul a fost înconjurat de
un sobor de peste 40 de preoţi din care au făcut parte
exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, Arhimandritul Dumitru Cobzaru
şi protopopul de Turda, pr.
Daniel Crişan.
Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corala
„Teoﬁlos” a preoţilor turdeni, dirijată de preotul Sebastian Zăhan şi Corala
“Maria” din Sebeş, Alba,
condusă de Mihai Popa.

Slujba a fost urmată de un
parastas pentru domnitorul
Mihai Viteazul, ocrotitorul
aşezământului monahal de la
Turda, oﬁciat la mormântul
voievodului, aﬂat în apropierea mănăstirii. Cu acest prilej Mitropolitul Clujului a
sﬁnţit şi crucea ce a fost aşe-

zată pe monumentul ridicat
în memoria domnitorului
Mihai Viteazul.
În cadrul cuvântului de învăţătură Mitropolitul Andrei
al Clujului a evidenţiat virtuţile marelui voievod Mihai
Viteazul. Programul comemorativ de la Mănăstirea Mi-

hai Vodă de la Turda a continuat cu prezentarea unei scenete istorice şi depunerea de
coroane de ﬂori din partea
oﬁcialităţilor la monumentul
închinat marelui voievod.
Manifestările s-au încheiat
cu parada organizată de Garnizoana Militară din Turda.

Reprezentanţii Ministerului Agriculturii au făcut
un popas şi la Staţiunea de Cercetare Turda
Secretarul de stat din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale, Daniel Botănoiu, s-a aﬂat la Turda.
Periplul prin orasul de pe
Arieş a început la Staţiunea
de Cercetare şi Dezvoltare
Agricolă (SCDA) din Turda.
Aici demnitarul s-a întâlnit
cu conducerea societăţii, ﬁind întâmpinat de directorul
SCDA, Ioan Haş.
Cu această ocazie au fost
aduse la cunoştinţa oﬁcialităţilor problemele cu care se aceastea cea mai gravă ﬁind o suprafaţă mult diminuată,
confruntă staţiunea de cerce- cea a retrocedărilor, din cau- de la 2.000 de hectare , la
tare de la Turda printre za cărora unitatea a rămas cu aproximativ 570.

Lipsa unei salarizări corespunzătoare şi „migraţia“ specialiştilor din domeniu au fost alte subiecte
abordate.
Reamintim că staţiunea de
la Turda este a doua unitate
de cercetare în domeniul
agricol din România, după institutul de la Fundulea.
De la Turda reprezentanţii Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltarii Rurale, au plecat
la Bădeni unde s-au întâlnit
cu aproximativ 400 de agricultori şi fermieri din zonă.
Daciana Derda

Comercianţii sunt invitaţi să vină cu solicitări
de închiriere a domeniului public de la Turda
Municipalitatea aşteaptă
comercianţii să depună oferte pentru închirierea domeniului public de Zilele Turzii.
Eveneimentul se va desfăşura în perioada 30 august-1
septembrie.
Agenţii economici şi persoanele ﬁzice care doresc să
desfăşoare activităţi comerciale cu ocazia Zilelor Muni-

cipiului Turda trebuie să solicite închirierea domeniului
public în baza HCL 187/
30.07.2013 la tariful de 15 lei/
mp/zi la care se adaugă plata
cheltuielilor cu energia electrică. Solicitările se depun la
Registratura Primăriei sau
prin fax 0264/317081.
Persoane de contact: Ginel
Călugăr – 0264/313160 int.133

şi Anca Cheregi – 0264/313160
int.188.
Chiriaşii care vor amplasa
bucătării mobile, terase pentru alimentaţie publică, sunt
obligaţi să asigure protejarea
spaţiului închiriat prin folii
de protecţie, astfel încât să
nu degradeze sau să păteue
locul atribuit. În prezent,
conform unei decizii a Consi-

liului Local Turda, prin care
se urmăreşte stimularea întreprinzătorilor pentru a
deschide terase, se plăteşte
un leu pe metru pătrat pe lună, dar acum hotărârea respectivă a fost modiﬁcată în
sensul că, toţi deţinătorii de
terase vor plăti pe durata evenimentului (nr. zilele Turzii)
15 lei/zi/mp.
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12 ONG-uri locale participă la
târgul „Parteneri pentru Turda,
voluntari pentru comunitate”!
Primăria Turda a făcut public detaliile evenimentului
care reuneşte organizaţiile
nonguvernamentale din oraşul nostru, desfăşurat sub
egida: „Parteneri pentru Turda, voluntari pentru comunitate”.
Cu prilejul Zilelor Municipiului Turda, Primăria Municipiului Turda organizează
un târg al organizaţiilor
non-guvernamentale „Parteneri pentru Turda, voluntari
pentru comunitate”, completat de un târg restrâns al meşteşugarilor, manufacturierilor şi artizanilor locali, în perioada 30 august – 1 septembrie 2013, între orele 10.00 –
17.00, în parcul situat în proximitatea muzeului de istorie.
Şi-au anunţat participarea: Asociaţia Slow Food
Turda, Fundaţia Doriana
Turda, Organizaţia „Photo
România”, Asociaţia ASCITUROS Turda – Oraşe Înfrăţite, Fundaţia pentru Turism
şi Ecologie „Potaissa”, Asociaţia „Păstrătorii Tradiţiei”,
Asociaţia Pacienţilor cu
Afecţiuni Hepatice din România – APAH-RO, ﬁliala
Cluj, Federaţia Asociaţiilor
Diabeticilor din România,
Asociaţia „Speranţa Diabeti-

Laparoscopia a debutat
cu succes la Turda!

cilor” Turda, Clubul de dans
sportiv „Potaissa”, Asociaţia
„Oameni pentru oameni”.
Alături
de
„oferta”
ONG-urilor, se vor prezenta
artizani şi meşteri populari
locali, păstrători ai tradiţiilor
locale, pregătiţi să ofere produse şi bucate tradiţionale,
suveniruri.
Activităţile vizează gastronomia tradiţională şi educarea gusturilor, activităţi şi
proiecte destinate tinerilor
turdeni, activităţi de susţinere a principiilor de bază privind sănătatea publică, precum şi iniţiative de promova-

re a speciﬁcului local şi a
meşteşugurilor tradiţionale,
prin intermediul unei expoziţii de machete şi miniaturi
speciﬁce menite a ilustra coordonatele zonei.
“Prin organizarea acestui
eveniment, lansăm o invitaţie deschisă la voluntariat,
dialog şi implicare comunitară, invitându-i pe turdeni şi
pe toţi cei care ne vizitează
municipiul în aceste zile de
sărbătoare să acorde atenţie
acestei zone, îndreptându-se
de asemenea şi spre Muzeul
de Istorie “ transmite primarul Tudor Ştefănie.

Conducerea
spitalului
municipal din Turda a organizat o conferinţă de presă în care s-au prezentat
rezultatele primelor operaţii laparoscopice realizate
cu succes de la începutul
lunii august.
Prima operaţie de acest
gen din Turda s-a desfăşurat pe data de 1 august. Până acum şapte persoane au
ales această metodă chirugicală, toate optând pentru
laparoscopie în cazul extirpării vezicii biliare.
Potrivit medicilor turdeni, pacienţii care optează
pentru operaţia prin laparoscopie beneficiază de mai
puţine zile de spitalizare,
aproximativ 3-4 zile de internare, perioada de recuperare fiind redusă la jumătate comparativ cu operaţia
clasică.

“Am avut şapte intervenţii laparoscopice, pentru
îndepărtarea unor caliculi
de pe colecist. Operaţiile au
decurs cu succes şi suntem
de părere că intervenţiile
laparoscopice sunt mult
mai avantajoase decât cele
clasice. Singura condiţie
pentru înlăturarea posibilelor complicaţii ar fi ca pacienţii să vină la operaţie
din timp, nu când sunt în
stare gravă”, a declarat chirurgul Lucian Martinovici.
Potrivit directorului unităţii medicale, Vasile Grumaz, metoda poate fi aplicată cu succes şi în cazul unor
probleme de ordin ginecologic, intervenţii chirurgicale
pentru herniile diafragmatice şi în curând pacienţii cu
afecţiuni ortopedice vor beneficia de acest tip de operaţie.
Daciana Derda

Pe scurt
Transilvania Fest se
mută la Cluj-Napoca
Festival itinerant de cultură și mâncare, Transilvania Fest revine în
2013 în inima Transilvaniei, la
Cluj-Napoca! Organizat în perioada
20-22 septembrie în Piaţa Unirii,
împreună cu Consiliul Judeţean Cluj
prin Asociaţia „Produs de Cluj” și
Primăria Municipiului Cluj-Napoca,
festivalul promovează spiritul multicultural al Transilvaniei, tradiţiile,
cultura și spiritul culinar al zonei cu
scopul creșterii aﬂuxului de turiști
din ţară și din străinătate. Aﬂat în
acest an la a VIII-a ediţie,
Transilvania Fest creează legături
între meșteșugurile și tradiţiile străvechi din regiunea Transilvaniei și
lumea de azi. Pentru acest an, evenimentul include atât standurile
meșteșugarilor și producătorilor,
cât și o secţiune dedicată organizaţiilor din zona Transilvaniei a căror
activitate este concentrată pe turism cultural, patrimoniu, educaţie
sau mediu, evenimente dedicate
copiilor, program la scena de dansuri și cântece tradiţionale, precum
și cinema în aer liber. Aﬂat sub
Înaltul Patronaj al ASR Principesa
Margareta a României și Înaltul
Patronaj internaţional al ASR
Prinţul Charles de Wales,
Transilvania Fest susţine producătorii în păstrarea metodelor agricole
tradiţionale și militează pentru păstrarea și promovarea patrimoniului
cultural imaterial al regiunii.
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Hotărârile Consiliului Local Turda
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 190
din data de 09.08.2013
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
proiectului
„Centrul Naţional de Informare şi Promovare
Turistică (CNIPT) Turda”
precum şi a cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de
09.08.2013;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Turda, Tudor Ştefănie, cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, a proiectului „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) Turda”,
precum şi a cheltuielilor legate de proiect”;
Având în vedere expunerea de motive a primarului municipiului Turda şi raportul de
specialitate al Serviciului Finanţări Externe
şi Relaţii Internaţionale prin şef serviciu Codruţa BUNGĂRDEAN, înregistrat sub nr.
14648/05.08.2013, prin care se fundamentează necesitatea şi oportunitatea accesării Fondurilor Structurale corespunzătoare Axei 5,
DMI 5.3 din Programul Operaţional Regional
şi se constată indicatorii tehnico-economici ai
investiţiei;
Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1 (Buget finanţe,
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 aliniatul 5, litera c şi art. 115 din
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi ale Regulamentului de
funcţionare al Consiliului Local;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru
„Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) Turda”, cu indicatorii tehnico-economici cuprinşi în Anexa 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă proiectul cu titlul „Centrul
Naţional de Informare şi Promovare Turistică
(CNIPT) Turda” şi participarea Consiliului Local
al Municipiului Turda la cheltuielile legate de
acest proiect astfel:
•
Se aprobă contribuţia proprie la implementarea proiectului „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) Turda” în
valoare de 10.234,36 lei (2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului), în cazul ﬁnanţării
acestuia prin Programul Operaţional Regional
2007 – 2013, Axa 5, DMI 5.3.
•
Se aprobă suportarea cheltuielilor neeligibile generate de implementarea cu succes a proiectului, inclusiv a cheltuielilor conexe, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, cheltuieli generate de implementarea proiectului conform
planului de acţiune.
Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale, Direcţiei Tehnice, Compartimentului
Achiziţii Publice şi Direcţiei Economice.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică PrimaHOTĂRĂŞTE:
rului municipiului Turda, Serviciului Finanţări
Art. 1. Se aprobă organigrama, numărul total
Externe şi Relaţii Internaţionale, Direcţiei Tehnice, Compartimentului Achiziţii Publice şi Di- de posturi şi statele de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Primarului Municipiului Turda,
recţiei Economice.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
serviciile şi instituţiile publice aflate în subordiFelezeu Cristian George
nea Consiliului Local al Municipiului Turda (BiCONTRASEMNEAZĂ blioteca municipală Teodor Murăşanu, Muzeul
SECRETARUL municipiului TURDA de Istorie, Casa de Cultură, Serviciul Voluntar
Jr. Paula Popa pentru Situaţii de Urgenţă, Serviciul Public AdVOTURI :
- pentru 18
ministare Pieţe şi Obor, Teatrul municipal, Ser- împotriva viciul Public Parc Zoologic şi de Agrement), con- abţineri form anexelor care fac parte integrantă din preNumărul total al consilierilor este 21.
zenta hotărâre.
Numărul consilierilor prezenţi este 18.
Art. 2. Începând cu data prezentei hotărâri,
HCL nr. 108/2001, prin care s-a aprobat înfiinţaROMÂNIA
rea Serviciului Public Administrarea PatrimoJUDEŢUL CLUJ
niului Imobiliar Turda, precum şi orice alte preMUNICIPIUL TURDA
vederi contrare îşi încetează aplicabilitatea.
CONSILIUL LOCAL
Art. 3. Preluarea activului şi pasivului patrimonial
al Serviciului Public Administrarea PaHOTĂRÂREA NR. 191
trimoniului Imobiliar Turda, de către aparatul
din data de 09.08.2013
de specialitate al Primarului municipiului Turprivind aprobarea organigramei, numărului da şi serviciile publice rezultate din reorganizatotal de posturi şi statelor de funcţii
re, se va face prin semnarea protocoalelor de
pentru aparatul de specialitate al Primarului predare-primire.
Municipiului Turda, serviciile şi instituţiile puArt. 4. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a
blice aflate în subordinea Consiliului Local al prezentei hotărâri se încredinţează Primarului
Municipiului Turda
municipiului Turda, Secretarului municipiului
Consiliul Local al Municipiului Turda întru- Turda, Serviciului Relaţii Publice şi Resurse
nit în şedinţa extraordinară din data de Umane, precum şi serviciilor şi instituţiilor pu09.08.2013;
blice subordonate.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre ini- PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
ţiat de Primarul Municipiului Turda, Ştefănie Felezeu Cristian George
CONTRASEMNEAZĂ
Tudor cu privire la aprobarea organigramei, nuSECRETARUL municipiului TURDA
mărului total de posturi şi statelor de funcţii
Jr. Paula Popa
pentru aparatul de specialitate al Primarului
VOTURI
:
pentru
12
Municipiului Turda, serviciile şi instituţiile pu- împotriva blice aflate în subordinea Consiliului Local al
- abţineri 6
Municipiului Turda;
Numărul
total
al consilierilor este 21.
În temeiul prevederilor OUG 77/2013, penNumărul consilierilor prezenţi este 18.
tru stabilirea unor măsuri privind asigurarea
funcţionalităţii administraţiei publice locale,
ANUNŢ CONCURS
a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA.
ORGANIZEAZĂ CONCURS
subordinea, sub autoritatea sau în coordonaÎN
DATA
DE 11 SEPTEMBRIE, ORELE 11,00
rea Guvernului ori a ministerelor, în baza căPENTRU OCUPAREA POSTULUI :
reia se reduc posturile vacante din cadrul unităţii administrativ-teritoriale a Municipiului
CONSILIER I/asistent
Turda, cu unele excepţii prevăzute la art. 1 din
– 1 post-durată nedeterminată
actul normativ amintit, precum şi prevederiCondiţii speciﬁce de participare
lor legii 188/1999, privind Statutul funcţiona– studii superioare– specializare asistenţă socială,
rilor publici;
– minim 1an vechime în specialitatea studiilor
Având în vedere raportul de specialitate al
Probele pentru concurs sunt stabilite astfel:
- proba scrisă se va susţine în data de 11 septembrie
Serviciului Relaţii Publice şi Resurse Umane,
2013, orele 11,00
înregistrat la nr. 14371/30.07.2013, prin care se
- proba de interviu se va susţine în data de 13 septembrie
solicită aprobarea organigramei, numărului to2013, orele 11,00
tal de posturi şi statelor de funcţii pentru aparaActe necesare la dosar:
tul de specialitate al Primarului Municipiului
o formularul de înscriere
o copia actului de identitate;
Turda, serviciile şi instituţiile publice aflate în
o copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă
subordinea Consiliului Local al Municipiului
efectuarea unor specializări;
Turda, în vederea încadrării în prevederile legao cazierul judiciar
le, exceptând capitolele bugetare care nu fac
o adeverinţa care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
obiectul reducerilor posturilor vacante şi anuderulării concursului de către medicul de familie al
me: Învăţământ, finanţat din bugetele locale, Săcandidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
nătate şi Asigurări şi asistenţă socială, indifeo declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care
rent de sursa de finanţare, precum şi avizul ANsă ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică
FP nr. 29058/29.07.2013;
Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă
Ţinând cont de avizul Comisiilor de speciali- însoţite de documentele originale, care se certiﬁcă pentru
tate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local al munici- conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de
concurs, sau în copii legalizate.
piului Turda;
Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de
În temeiul prevederilor art. 63 din Legea nr.
Asistenţă Socială Turda, Compartimentul Resurse Umane
215/2001, privind administraţia publică locală, pană in data 2 septembrie 2013 , orele 13.00. Dosarele
se vor veriﬁca de către comisia de concurs iar rezultatele
republicată;
În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 2, selectării dosarelor se vor aﬁşa la sediul instituţiei.
Informaţii suplimentare şi bibliograﬁa necesară se pot obţine
lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 45 din legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republica- de la Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317137.
tă şi al Regulamentului de funcţionare al Consi- Director
Napău Denisa
liului Local;

7

monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Turda

SCRISOARE DE MULŢUMIRE
Pe această cale doresc să îmi exprim public
recunoştinţa şi gratitudinea faţă de organizatorii
festivităţilor comemorative găzduite vineri, 9
august, de Mănăstirea Mihai Vodă, eveniment care,
ca de ﬁecare dată, conﬁrmă implicarea membrilor
comunităţii turdene în cinstirea eroilor neamului.
Prezenţa în număr mare a turdenilor a arătat
că Marele Voievod Mihai Viteazu face parte din
conştiinţa, suﬂetul şi credinţa noastră românească.
Mulţumesc tuturor celor care au onorat invitaţia
de a ﬁ alături de noi la această manifestare, acţiune
care a devenit un element de identitate locală.
Mulţumesc, în mod special turdenilor, care
în ﬁecare an, prin prezenţa lor au arătat respect
pentru tradiţie şi istorie, dar mai ales pentru cel
care a realizat prima unire a Principatelor Române.
Primar
Tudor ŞTEFĂNIE

MUNICIPIUL TURDA
MUZEUL DE ISTORIE
Str. B. P. Haşdeu, nr. 2
Tel/fax: 0264-311826
muzeuturda@yahoo.com
TÂRG DE ARTĂ ŞI ANTICHITĂŢI ÎN PREMIERĂ LA
“PALATUL PRINCIAR” DIN TURDA
În perioada 30 august-1 septembrie 2013 Muzeul de
Istorie Turda în colaborare cu Mladzsi Zoltan organizează
în premiera Târgul de Artă şi Antichităţi la Turda, în
contextul desfăşurării zilelor municipiului. Timp de trei
zile colecţionarii şi iubitorii de artă si obiecte vechi vor
avea prilejul sa descopere si sa achizitioneze tablouri
ale pictorilor romani, obiecte de mobilier taranesc, vase
ceramice, argintarie, bijuterii si multe alte obiecte ce
poarta patina timpului. La standurile amenajate in curtea
„Palatului Princiar” vor ﬁ expuse si creaţiile artistice ale
tinerilor artizani turdeni, realizate in cadrul activităţilor
de pedagogie muzeală.

Anunţ Biblioteca Municipală „Teodor Murăşanu”
Sediul central al Bibliotecii Municipale „Teodor
Murăşanu” îşi reia activitatea cu publicul, conform
anunţului iniţial, din data de 16 august. Orarul va ﬁ cel
normal, de la 730 la 19.
Până la sfârşitul acestei luni în holul bibliotecii se aﬂă
expoziţia de pictură a Mariei Oniş. Absolventă a Facultăţii
de Litere din Cluj Napoca, Maria Oniş îşi dezvoltă în
prezent talentul de artist plastic urmând Şcoala Populară
de Artă unde este cursantă în anul III.
Este membră a Asociaţiei Artiştilor Plastici din
Cluj-Napoca şi membră a Societăţii Culturale „Filarmonia”
Turda.
Expoziţiile sale personale au putut ﬁ admirate în
multe instituţii ale oraşului:
„Jocul de culori”, în anul 2006, la Primăria
Municipiului Turda; ”Culori de primăvară” , în 2007,
„Dincolo de umbre”, în 2008, expoziţie de fotograﬁe
în 2009, toate la Centrul de Informare Turistică Turda;
în anul 2009 expoziţie la Galeria Municipiului Turda, în
2010, 2011, 2012, expoziţii de fotograﬁe şi pictură la
Biblioteca Municipală.
A participat la expoziţii de grup în Turda, Cluj-Napoca,
Târgu-Mureş, Sighişoara, Satu Mare, Bucureşti-la sala
Radio şi la sala Dalles, precum şi în taberele de creaţie de
la Râşca, Mărişel, Sighişoara.
Lucrările sale se aﬂă în colecţii particulare din
România, Italia, Spania, Austria, Franţa, S.U.A.

PRIMĂRIA
DIRECŢIA TEHNICĂ
C.A.A.S.T.P.L.
NR. 15675/26.08.2013

ANUNŢ PUBLIC
În perioada 30 august - 1 septembrie 2013 în
municipiul Turda se va desfăşura Ediţia a-XIII-a a
ZILELOR MUNICIPIULUI TURDA.
Circulaţia autovehiculelor se va închide cu acordul Poliţiei, în
perioada 29.08.2013 ora 09.00- 02.08.2013 ora 07.00 astfel :
• str. Bucovinei cu str. A. Mureşan pentru a interzice accesul
pe str. A. Mureşan ;
• intersecţia str. Libertăţii cu str. Dr. Ioan Raţiu pentru a interzice
accesul pe str. Libertăţii cu excepţia riveranilor;
• str. George Coşbuc cu str. P-ţa Republicii pentru a nu
permite accesul în P-ţa Republicii;
• str. P-ţa 1 Decembrie 1918 în zona BCR, se va închide
circulaţia spre P-ţa Republicii, lăsând liberă circulaţia în
sensul giratoriu din faţa BCR.;
• str. George Coşbuc cu str. Dr. I. Raţiu, pentru a interzice
accesul pe str. George Coşbuc;
• str. Andrei Şaguna cu str. Gelu pentru a impiedica accesul
pe str. Saguna;
• De asemenea pe străzile Axente Sever şi Gh. Lazăr se va
circula pe două sensuri pentru perioada de mai sus pentru
a permite accesul şi ieşirea din zona.
Autobuzele de transport local de călători vor circula pe str.
Dr. I. Raţiu pe ambele sensuri având următoarele staţii de
înbarcare-debarcare:
Direcţia MICRO III-TURDA NOUĂ
2.1 -nr. 26, în faţa Căminului Militar de Garnizoană Turda;
2.2 -nr.66, vis-a-vis de Grădiniţa cu program prelungit ”Dr.
Ioan Raţiu”;
2.3.-nr.110, în dreptul S.C.”OPEN DOR”
Direcţia TURDA NOUĂ-MICRO III
2.4 - strada Dr. I. Raţiu nr.107, imediat după intersecţia
străzii Dr. I. Raţiu cu str.Horea;
2.5. -nr.71, în dreptul Grădiniţei cu program prelungit ”Dr.
Ioan Raţiu”;
2.6. -nr.23, în dreptul “Clubului Copiilor”-Turda.
Se vor înﬁinţa de asemenea încă două staţii temporare
la adresele:
- str. Avram Iancu, la nr. 5, în faţa fostului magazin “Zidul
chinezesc”;
- str. Castanilor nr. 1, în faţa fostului cinematograf “Fox”;
Autobuzele de transport local de călători vor circula din
Turda Nouă spre cart. Oprişani,( liniile 10,12,13 şi 18-care intră
în zona industrială), prin staţia temporară din zona centrală
situată pe str. Castanilor nr. 1, în faţa fostului cinematograf “Fox”
după care vor trece pe la Spitalul Municipal , pe str. Bucovinei,
şi str. Dr. I. Raţiu , P-ţa Romană spre Oprişani, respectiv zona
industrială, iar autobuzele care vor urca în cartierul BAI, vor opri
în staţia temporară de pe str. Avram Iancu, nr. 5, în faţa fostului
magazin “Zidul Chinezesc”;
Programul de circulaţie al autobuzelor va ﬁ următorul:
În data de 29.08.2013 program normal Luni-Vineri.
În data de 30.08.2013 program normal Luni-Vineri având:
Curse cu plecare din MICRO 3 între orele 20.50-23.20
la orele:
20.50;20.55*;21.00;
21.10*;21.20;
21.30*;21.40;
21.50 *;22.00; 22.10*;22.20*;22.25; 22.40*;22.50;
23.00*;23.10*;23.20*;
Curse cu plecare din zona Teatrului Municipal (str.
Castanilor nr. 1) în faţa fostului cinematograf Fox) între orele
21.20 -24.00 la orele:
21.20; 21.25*; 21.35; 21.40*; 21.45; 21.55; 22.05*; 22.15;
22.25*; 22.35*; 22.40; 22.50; 22.55; 23.00*; 23.15;
23.25*; 23.35; 23.25*; 23.35; 23.45*; 23.55*; 24.00*;
În data de 31.08.2013 şi 01.09.2013 program normal
Sâmbătă- Duminică, având:
Curse cu plecare din MICRO 3 între orele 21.00-23.35 la orele:
21.00; 21.20; 21.30*; 21.35*; 21.40; 21.50*; 22.00; 22.10*;
22.20; 22.40*; 22.50*; 23.00*; 23.10*; 23.20*; 23.35*;
Curse cu plecare din zona Teatrului Municipal (str.
Castanilor nr. 1) în faţa fostului cinematograf Fox) între orele
21.00 -00.05 la orele:
21.00;21.05;21.10*;21.20;21.35;21.40;21.45*;21.55;2
2.05*; 22.15;22.20*;22.25*;22.35;22.45*22.50; 23.05;
23.15*;23.25*; 23.35*;23.45*;23.55*;00.05*;
* – Curse suplimentare programului normal de lucru.
ŞEF SERVICIU
CĂLUGĂR GINEL

ANUNŢ
TÂRGUL ORGANIZAŢIILOR
NONGUVERNAMENTALE LOCALE
„PARTENERI PENTRU TURDA,
VOLUNTARI PENTRU COMUNITATE”
TÂRGUL MEŞTEŞUGARILOR, MANUFACTURIERILOR
ŞI ARTIZANILOR POPULARI
Locaţia: Parcul Muzeului Municipal de Istorie
30 august – 1 septembrie 2013, orele 10.00 – 17.00
Cu prilejul Zilelor Municipiului Turda, Primăria
Municipiului Turda organizează un târg al organizaţiilor
non-guvernamentale „Parteneri pentru Turda, voluntari
pentru comunitate”, completat de un târg restrâns al
meşteşugarilor, manufacturierilor şi artizanilor locali, în
perioada 30 august – 1 septembrie 2013, între orele 10.00
– 17.00, în parcul situat în proximitatea muzeului de istorie.
Mulţumim partenerilor care ne sunt alături în acest
demers: Asociaţia Slow Food Turda, Fundaţia Doriana
Turda, Organizaţia „Photo România”, Asociaţia ASCITUROS
Turda – Oraşe Înfrăţite, Fundaţia pentru Turism şi Ecologie
„Potaissa”, Asociaţia „Păstrătorii Tradiţiei”, Asociaţia
Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România – APAH-RO,
ﬁliala Cluj, Federaţia Asociaţiilor Diabeticilor din România,
Asociaţia „Speranţa Diabeticilor” Turda, Clubul de dans
sportiv „Potaissa”, Asociaţia „Oameni pentru oameni”.
Activităţile pe care le-am pregătit vizează gastronomia
tradiţională şi educarea gusturilor, activităţi şi proiecte
destinate tinerilor turdeni (turism, ecologie, voluntariat,
hobby), activităţi de susţinere a principiilor de bază privind
sănătatea publică, precum şi iniţiative de promovare a
speciﬁcului local şi a meşteşugurilor tradiţionale, prin
intermediul unei expoziţii de machete şi miniaturi speciﬁce
menite a ilustra coordonatele zonei.
Alături de „oferta” ONG-urilor, se vor prezenta artizani
şi meşteri populari locali, păstrători ai tradiţiilor locale,
pregătiţi să ofere produse şi bucate tradiţionale, suveniruri.
Prin intermediul activităţilor propuse ne dorim să
păstrăm linia tradiţională a târgului meşteşugăresc pe care
îl oferim turdenilor de doi ani şi jumătate, menit să sprijine
şi să încurajeze artizanii şi meşteşugarii turdeni sau din
localităţile învecinate şi să susţină perpetuarea tradiţiilor
speciﬁce zonei noastre.
Prin organizarea acestui eveniment, lansăm o invitaţie
deschisă la voluntariat, dialog şi implicare comunitară,
invitându-i pe turdeni şi pe toţi cei care ne vizitează municipiul
în aceste zile de sărbătoare să acorde atenţie acestei zone,
îndreptându-se de asemenea şi spre Muzeul de Istorie .
Vă aşteptăm să participaţi la toate aceste evenimente
pe care ne-am propus să le organizăm de o manieră cât mai
atractivă şi prin care să ne sărbătorim împreună oraşul.
PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA,
TUDOR ŞTEFĂNIE

ANUNŢ
Comisia Europeană a lansat recent o consultare
publică pe baza căreia se vor identiﬁca opţiunile cheie
pentru deﬁnirea noilor obiective în problematica
deşeurilor.
Consultarea publică lansată de Comisia Europeană
este deschisă până la data de 10 septembrie 2013,
ea putând ﬁ accesată utilizând link-ul http://www.
wastetargetsreview.eu.
Având în vedere importanţa acestei acţiuni rugăm
ONG-urile interesate, operatorii de servicii din domeniul
deşeurilor, producătorii de deşeuri şi publicul larg
să acceseze link-ul de mai sus şi să ia parte la această
consultare publică.
PRIMAR
TUDOR ŞTEFĂNIE
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Pe scurt
Târg de artă
şi antichităţi
la Zilele Turzii
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Primul concert de operetă la Salina Turda!

Prim-sopranele
Amelia
Antoniu şi Bianca Ionescu,
artiste consacrate ale TeaEvenimentul este unul inedit pentru trului Naţional de Operetă
orașul nostru, iată că organizatorii
”Ion Dacian” din Bucureşti,
zilelor orașului s-au gândit să diver- au evoluat în premieră absosiﬁce activităţile din acest an și un
lută, pe scena amﬁteatrului
nou punct de reper pe harta evenidin Salina Turda în cadrul
mentului este târgul de antichităţi
unui concert de operetă, pus
organzat în colaborare cu muzeul
sub semnul exuberanţei şi al
de istorie din Turda și un colecţiooptimismului.
nar privat. În perioada 30 auSalina Turda marchează
gust-1 septembrie 2013 Muzeul
prin
acest eveniment, a doua
de Istorie Turda în colaborare cu
Mladzsi Zoltan organizează în pre- experienţă inedită după primiera Târgul de Artă și Antichităţi
ma proiecţie din România a
la Turda, în contextul desfășurării
unui ﬁlm la 80 de m adâncime.
zilelor municipiului. Timp de trei
”După concertul spectacuzile colecţionarii și iubitorii de artă los susţinut luna trecută de
și obiecte vechi vor avea prilejul
fanfara Szarvasi, am decis să
saă descopere si sa achizitioneze
aducem pe scena din mina
tablouri ale pictorilor romani,
Rudolf două dintre cele mai
obiecte de mobilier ţărănesc, vase
apreciate voci de operă ale
ceramice, argintărie, bijuterii și
României pentru un spectamulte alte obiecte ce poartă paticol memorabil, conferit de
na timpului. La standurile amenaacustica impresionantă a lojate în curtea „Palatului Princiar”
cului şi repertoriul ales.
vor ﬁ expuse și creaţiile artistice
Spectatorii au audiat o selecale tinerilor artizani turdeni, realizate în cadrul activităţilor de peda- ţie de operete şi musical-uri
gogie muzeală, informează reprepline de jovialitate, optimism
zentanţii municipalităţii.

Studiile universitare
prezintă interes pentru
viitorii studenţi
de la Turda
Peste 20 de persoane s-au înscris la
Turda la Colegiul Emil Negruţiu în
cadrul platformei de învăţământ
superior al Universităţii „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Centrul de Învăţământ la Distanţă
oferă o alternativă pentru a-și vedea visul împlinit. Universitatea „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia le
oferă oportunitatea de a se pregăti
profesional în diverse domenii de
activitate. Oﬁcialii universităţii au
transmis că pe parcursul acesti veri,
doritorii se mai pot înscrie la specializările disponibile la Turda, până
acum s-a optat pentru asitenţă socială, contabilitate și economia comerţului. Înscrierile au început din
15 iulie, existând atât forma fără
taxă, cât și cea cu taxă. În acest din
urmă caz, taxa anuală este de
1.900 de lei.
(D.D.)

A fost stabilită data
festivalului de teatru
de la Turda
Pe pagina de Facebook a Teatrului
Municipal din Turda au apărut elemente noi legate de a doua ediţie
a festivalului de teatru ce se va desfășura în orașul nostru în luna octombrie. Teatru pe Drumul Sării,
Festival de Teatru și Arte
Performative ediţia a doua va avea
loc în perioada 16-18 octombrie la
Turda. Partenerii evenimentului
sunt Teatrul Municipal Turda,
Primăria și Consiliul Local Turda,
dar și Consiliul Judeţean Cluj.
Evenimentul coincide cu împlinirea
a 65 de ani de existenţă neîntreruptă a instituţiei teatrale din municipiul de pe Arieș.
Festivalul se adresează atât comunităţii locale, cât și comunităţii profesionale a actorilor și studenţilor,
care au ocazia să se întâlnească cu
profesioniști renumiţi ai scenei contemporane.

sau dramatism, au trăit cu siguranţă o experienţă unică în
faţa unei scene neconvenţionale”, justiﬁcă Vasile Nemeş,
directorul general al Salinei
Turda, demersul organizatorilor evenimentului.
Că iniţiativa este una bună
au demonstrat-o spectatorii
care au transformat amﬁteatrul Salinei într-un spaţiu

mult prea mic pentru un concert al primsopranelor Amelia Antoniu şi Bianca Ionescu, care s-au declarat şi ele
impresionate de frumuseţea
cadrului natural în care şi-au
interpretat piesele, ﬁind o
premieră artistică personală
pentru ﬁecare în parte.
La ﬁnalul concertului, viceprimarul Lucian Nemeş şi

senatorul Alexandru Cordoş
au oferit câte un buchet de
ﬂori primsopranelor care au
acceptat invitaţia de a susţine un concert în Salina Turda. Printre oﬁcialii care au
fost prezenţi la acest concert
s-au aﬂat directorul Salinei –
Vasile Nemeş, directorul
Companiei de Apă Arieş –
Cristian Matei, deputatul
Aurelia Cristea şi consilierul
local Cristian Felezeu.
Salina Turda este una dintre cele mai vizitate atracţii
turistice din Transilvania, ﬁind singurul obiectiv de acest
tip din România după ce a trecut printr-un amplu proces de
reamenajare între 2008 şi
2010, în urma unei investiţii
de aproape şase milioane de
euro. Salina este dotată şi cu
un staţionar pentru pacienţii
cu afecţiuni respiratorii. De la
deschidere, Salina Turda a
fost vizitată de aproximativ
două milioane de turişti români şi străini.
D. D.

Consilierii locali interesaţi de activitatea Teatrului Municipal
În cadrul şedinţei “de îndată” convocată la Turda, consilierul liberal Ovidiu Micu a
solicitat câteva documente
justiﬁcative privind activitatea teatrului municipal. Micu
a cerut în plenul şedinţei o
copie după contractul de management al Teatrului Municipal Turda dar şi o copie după raportul Curţii de Conturi,
realizat la aceeaşi instituţie.
“Am cerut în luna aprilie din
partea direcţiei tehnice un ra-

port cu privire la etapa de reabilitare şi reparaţii la străzi, până
acum nu am primit nimic. Aştept în continuare acest document...” spune consilierul liberal. Între timp la teatrul municipal se fac pregătiri pentru deschiderea stagiunii 2013-2014.
Deja au început repetiţiile
pentru premiera spectacolul
Omul cu chitara de Jon Fos- muzica – Şerban Ursachi,
se. Regia artistică este sem- traducerea – Daria Ioan.
nată de Mihai Măniuţiu, sceUn spectacol în care vă veţi
nograﬁa – Adrian Damian, întâlni cu Marius Bodochi –

Elevii clujeni au finalizat
cu succes stagiul
de pregătire din Germania
Cei 12 elevi clujeni de la
Colegiul Naţional Mihai Viteazu şi Liceul Teoretic
„Alexandru Papiu Ilarian“
din Dej au încheiat atelierul
internaţional de pregătire
în domeniul situaţiilor de
urgenţă.
Împărţiţi în cinci plutoane mixate internaţional, cei
113 tineri din şase ţări au
primit pentru a se antrena
timp de o săptămână, zece
autospeciale pentru intervenţie moderne.
Elevii români, în echipă
cu partenerii de la Organizaţia de Tineret a Agenţiei
Federale pentru Asistenţă
Tehnică la Dezastre (THW
Jugend), au intervenit pentru salvarea a sute de persoane rănite sau date dispărute în cadrul a cinci puncte
de lucru, organizate într-un
poligon diferit faţă de cel în

care s-au desfăşurat antrenamentele.
Scopul principal al proiectului este de a încuraja
cooperarea internaţională
între organizaţiile responsabile pentru răspuns în cazul dezastrelor, conştientizarea tinerilor privind implicarea voluntară în intervenţii post dezastru.
„Acest proiect şi-a atins
toate obiectivele propuse,
aducând participanţilor înşuşirea de cunoştinţe noi,
experianţă în situaţii practice pentru căutarea şi salvarea persoanelor rănite,
lucrul în echipe multinaţionale şi le-a oferit posibilitatea tinerilor să lege noi legături şi prietenii. Unul dintre
marile câştiguri ale elevilor
români este experienţa unică trăită aici“ transmit reprezentanţii ISU Cluj.

actor al Teatrului Naţional
Bucureşti, alături de actori
turdeni Răzvan Corneci şi
Flavia Giurgiu.

