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Zilele Municipiului Turda
Ediţia a XIV-a, 29 – 31 august 2014 

Pentru acest an Zilele Turzii se vor desfăşura 
în intervalul 29-31 august 2014, în organizarea 
Primăriei şi Consiliului Local Turda.

Printre evenimentele puse la cale de organiza-
tori nu va lipsi nici deja tradiţionala festivitate 
de premiere a cuplurilor care împlinesc în acest 
an, jumătate de secol de căsnicie.

Premierea „cuplurilor de aur” va avea loc pe 
30 august de la ora 10 în sala mare a primăriei 
Turda. Deja s-au înscris 25 de perechi pentru a fi 
recompensate de municipalitate pentru trăini-
cia căsniciei lor, dar înscrieri se mai pot face pâ-
nă pe 29 august.

Ultima activitate de acest fel a avut loc în peri-
oada sărbătorilor pascale.

De obicei, acest eveniment se desfăşoară în 
preajma sărbătorilor pascale, de Zilele Turzii şi 
de Crăciun, fiind celebrat din anul 2002 încoace.

Nunta de aur celebrată de Zilele Turzii

În această ediţie puteţi citi
Salina Turda contează tot mai mult 

în peisajul turistic
Salina din Turda a fost aleasă ca destinaţie de 

vacanţă la acest sfârşit de săptămână de peste 
18.000 de persoane. Pagina 3

Ce s-a mai discutat în Consiliul 
local al municipiului Turda

La Consiliul local au fost prevăzuţi la buget 
bani în plus pentru învăţământ, sănătate şi 
asistenţă socială. Pagina 4

CAA vine în sprijinul comunităţii: 
Reţea wi-fi gratuită şi camere de 

supraveghere în parcuri!
Compania de Apă Arieş vine cu un nou pro-

iect pentru cetăţenii din arealul deservit, proiect 
al cărui principal scop îl constituie îmbunătăţi-
rea vieţii de zi cu zi a cetăţenilor. Pagina 5

Mesajul Domnului Primar, Tudor Ştefănie, 
cu ocazia Zilelor Municipiului Turda, 

Ediţia a XIV-a, 29-31 august 2014

Fiecare eveniment important din viaţa noastră 
trebuie celebrat alături de cei dragi. De-a lungul 
timpului, prin organizarea Zilelor Municipiului 
Turda, am încercat să creem exact acea atmosferă 
care să îi facă pe oameni să se simtă ca acasă, ca într-o 
mare familie. Răsplata nepreţuită pentru munca 
noastră a fost, întotdeauna, bucuria din privirile celor 
care ne-au onorat cu prezenţa.

În acest an dorim să vă aducem, din nou, în 
mĳ locul marii familii, între 29-31 august, la a XIV-a 
ediţie a Zilelor Municipiului Turda. Evenimentele 
care vor avea loc în aceste zile vor îmbina tradiţia cu 
tehnologia, clasicul cu noutatea şi se vor desfăşura 
sub auspiciile spiritului istoric ce caracterizează 
oraşul Salinei. Astfel, dorim ca fi ecare dintre voi, 
turdeni, vecini sau români de peste hotare, să simţiţi 
întocmai ceea ce ne propunem noi să vă transmitem, 
şi anume sentimentul de apartenenţă la o entitate 
unică. Să ne unifi căm prin Turda!

Vă aşteptăm pe toţi, indiferent de vârstă, de la 
copii, la seniori, pentru a vă implica în activităţile 
care se vor desfăşura pe parcursul celor 3 zile. Expoziţii 
de mşini vechi şi noi, târguri de meşteşuguri şi de 
produse tradiţionale, un „Triunghi turistic”, vernisaje 
de pictură şi expoziţii de fotografi i, precum şi mult 
aşteptate concerte cu artişti celebri sunt doar câteva 
dintre aceste activităţi la care puteţi participa în zilele 
de sărbătoare, 29-31 august. Mai mult, ne dorim ca 
în această perioadă să punem accent şi pe latura de 
profunzime a vieţii, pe latura umană. De aceea, vom 
organiza momente de celebrare a cuplurilor fericite 
care au împlinit 50 de ani de căsătorie, „Vârstele 
Copilăriei”, pentru a ne reaminti de inocenţa 
vremurilor infantile, alături de cei mici, dar ne-am 
propus să trecem în calendar şi bucuria noastră, a 
oraşului Turda, de a sărbători 20 de ani de la înfrăţirea 
cu Angouleme.

Ediţia a XIV-a a Zilelor Municipiului Turda este 
cu şi pentru turdeni, cu şi pentru oameni. Avem 
încredere în Turda că reprezintă nu numai un oraş 
istoric, ci şi un oraş de viitor.
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INFORMARE

Întocmită azi 12.08.2014 referitor la activitatea de organizare a punctelor de 
prim ajutor în caz de caniculă

Având în vedere informarea meteorologică nr. 50888/SON/11.08.2014 a 
Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice – Centrul Operativ pentru Situaţii de 
Urgenţă vizând posibila apariţie a canicului și disconfortului termic la nivelul judeţului 
Cluj în perioada 12 – 14.08.2014 și în urma reactivării Protocolului 
nr.3359/1329/18.06.2013 încheiat la nivel instituţional între Direcţia de Sănătate 
Publică Cluj si Colegiul Farmaciștilor din România – Filiala Cluj au fost organizarea 
de puncte de prim ajutor în farmaciile din municipiu necesare atenuării efectelor 
temperaturilor ridicate asupra populaţiei.

1. Str. ANDREI MUREŞANU nr. 31
 Farmacia FARMACARMEN
2. Str. ANDREI MUREŞANU nr. 18
 Farmacia CAMELIA
3. Str. AVRAM IANCU nr. 59
 Farmacia ADRIAMED
4. Str. REPUBLICII nr. 12
 Farmacia SENSIBLU
5. Str. REPUBLICII nr. 12
 Farmacia REŢETA
6. Str. REPUBLICII nr. 13
 Farmacia DUCFARM
7. Str. REPUBLICII nr. 30
 Farmacia CATENA
8. Str. REPUBLICII nr. 28
 Farmacia FARMACARMEN
9. Piaţa centrală Str. GHEORGHE LAZĂR nr. 6
 Farmacia HUMANITAS
10. Str. GEORGHE LAZĂR nr.9
 Farmacia RUBIA
11. Str. REPUBLICII nr. 23
 Farmacia VEROLI
12. PIAŢA AGROALIMENTARĂ MICRO III
 Farmacia PFEDRAFARM
13. Str. LIBERTĂŢII nr. 9
 Farmacia GALATEEA
14. Str. LIBERTĂŢII nr. 3
 Farmacia CATENA
15. Str. CALEA VICTORIEI nr. 13
 Farmacia CATENA
16. Str. CALEA VICTORIEI FN (MAGAZIN KAUFLAND)
 Farmacia SENSI BLU
17. Str. LIANELOR nr. 3
 Farmacia ESTIA FARM
18. Str. PIAŢA ROMANĂ nr. 15
 Farmacia BELLA DONA
19. St Farmacia r. LIANELOR nr. 1
  REMEDIUM 
20. Str. LIANELOR nr. 1 
 Farmacia CATENA ( VITAFARMPLUS) 

De asemenea, în zilele de 13 şi 14.08.2014 va fi  organizat un punct de prim 
ajutor în zona Materna, cartier Micro III şi la Magazin Kaufl and cu o densitate 
mare de populaţie. 

ŞEF S.V.S.U.
Ing. Mihai ZĂHAN

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA TURDA
ORGANIZEAZĂ CONCURS

ÎN DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2014, ORELE 11.00
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE CORESPUNZATOARE FUNCTIILOR CONTRACTUALE:

Ingrijitor la domiciliu Centrul de zi si centrul de ingrijiri persoane varstnice la domiciliu -3 posturi
Condiţii specifi ce de participare   – studii medii
     – cursuri de specializare in domeniu

Psiholog stagiar – Centrul de zi si centrul de ingrijiri persoane varstnice la domiciliu -1 post
Condiţii specifi ce de participare   – studii superioare in domeniul psihologiei, cu diploma de licenta
     –  minim 6 luni vechime in specialitatea studiilor sau 6 luni 

voluntariat in domeniul psihologiei

Medic medicina generala/medic specialist medicina de familie – Centrul de zi si centrul de ingrijiri persoane 
varstnice la domiciliu  -1 post

Condiţii specifi ce de participare   – studii superioare cu diploma de licenta
     – minim 1 an vechime in specialitate

Asistent medical generalist PL – Centrul de zi si centrul de ingrijiri persoane varstnice la domiciliu  – 1 post
Condiţii specifi ce de participare:   –  studii medii in domeniul asistentei medicale cu diploma de 

absolvire
     –  6 luni vechime in domeniul asistentei medicale sau 6 luni 

voluntariat in domeniul asistentei medicale

Psiholog practicant – Centrul social de urgenta pentru persoane fara adapost – 1 post
Condiţii specifi ce de participare   – studii superioare in domeniul psihologiei, cu diploma de licenta
     –  minim 1 an vechime in specialitatea studiilor sau 1 an voluntariat 

in domeniul psihologiei

Infi rmiera – Crese – 3 posturi
Condiţii specifi ce de participare   – studii generale
     – specializari in domeniul medico-social

Medic medicina dentara/medic specialist stomatologie generala – Cabinet scolar stomatologic – 1 post
Condiţii specifi ce de participare   –  studii superioare in domeniul stomatologiei cu diploma de 

licenta
     –  minim 2 ani vechime in specialitatea studiilor sau 2 ani voluntariat 

in domeniul stomatologiei

Asistent medical generalist PL/principal – Cabinet medical scolar – 1 post
Condiţii specifi ce de participare:   –  studii medii in domeniul asistentei medicale cu diploma de 

absolvire
     – 5 ani vechime in domeniul asistentei medicale

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt:
- cetăţenie română și domiciliul în România;
- cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
- capacitate deplină de exerciţiu;
-  stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază adeverinţei medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplinește condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
-  îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii specifi ce potrivit cerinţelor postului 

scos la concurs
-  nu a suferit condamnări pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra 

autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel:
- proba scrisă se va susţine în data de 30 septembrie 2014, orele 10,00
- proba de interviu se va susţine în data de 02 octombrie 2014, orele 10,00

Acte necesare la dosar:
¤ cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
¤ copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
¤ copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
¤ copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifi ce;
¤  copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în 

muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
¤  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil 

cu funcţia pentru care candidează;
¤  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
¤ curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifi că pentru 
conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, Compartimentul Resurse Umane 
pană in data de 26.08.2014, orele 12.00. Dosarele se vor verifi ca de către comisia de concurs iar rezultatele 
selectării dosarelor se vor afi șa la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare și bibliografi a necesară se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, telefon 
0264-317137.

Director
Napau Denisa

ROMANIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI TURDA

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

Str. Dacia Nr. 1   Telefon: 0264-317 136, 0264-317 137 Fax: 0264-317 136

NR.7765/08.08.2014

MUNICIPIUL TURDA, JUDEŢUL CLUJ, 
Str. B. P. Hașdeu, nr. 2
Tel/fax: 0264-311826; 
e-mail: muzeuturda@yahoo.com

COMUNICAT
Muzeul de Istorie Turda în colaborare cu Primăria Municipiului Turda și 

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca organizează Ziua Porţilor Deschise în 
Castrul Legiunii V Macedonica, în data de 30 August 2014, între orele 13:00-15:00.

În premieră la Turda, cu ocazia zilelor orașului, toţi cei pasionaţi de Antichitate 
sunt așteptati pe „Dealul Cetăţii” pentru desfășurarea unor vizite ghidate la 
ruinele romane. Membrii echipei de cercetare vor întâmpina publicul larg și vor 
oferi explicaţii la principalele obiective din castru – complexul termal (cel mai 
întins ca suprafaţă din provincia Dacia – peste 2000 mp), clădirea 
comandamentului și elementele de fortificaţie (poarta de vest, bastionul de 
curtină și bastionul de nord-vest). De asemenea, vor fi prezentate săpăturile 
arheologice în curs de desfășurare.

Organizarea acestui eveniment are ca obiectiv promovarea unuia dintre cele mai 
importante situri arheologice din zonă, iar arheologii își propun sensibilizarea și 
trezirea mândriei localnicilor faţă de ruinele unui castru de legiune romană.

*
Dezinteresul și ignorarea valorilor culturale, tot mai pregnante în societatea 

românească, reprezintă un semnal de alarmă. Cunoașterea și aprecierea vestigiilor 
arheologice rămân încă, din păcate, apanajul unui cerc restrâns de specialiști sau 
autodidacţi. Această constatare este valabilă inclusiv pentru cei care locuiesc în 
imediata apropiere a unui sit, cum este și cazul turdenilor. Nu toţi localnicii știu ce 
reprezintă „ruinele” de pe ”Dealul Cetăţii”: pentru copiii riveranilor este un loc de 
joacă, pentru îndragostiţi un loc de promenadă (fiind mai ferit de ochii lumii!), iar 
pentru riverani zona de jogging, pășunat animalele sau chiar de groapa de gunoi!

Castrul legionar de la Potaissa este cel mai spectaculos obiectiv arheologic din 
judeţul Cluj și unul din cele 10 situri arheologice de interes naţional. Din 1978 situl 
a fost declarat rezervaţie arheologică, ceea ce a prevenit extinderea zonei 
rezidenţiale și a permis consolidarea statutului de șantier-școală pentru studenţii 
de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și „Petru Maior din Târgu 
Mureș. Cea de a 44-a campanie de cercetări arheologice din acest an este finanţată 
de Consiliul Local și de Primăria Municipiului Turda. Ca și în anii precedenţi, toate 
piese le descoperite vor intra în patrimoniul Muzeului de Istorie Turda.
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Salina din Turda a fost 
aleasă ca destinaţie de 

vacanţă la acest sfârşit de 
săptămână de peste 18.000 
de persoane.

Profitând de minivacanţa 
de SF. Mărie, turiştii au luat 
cu asalt ocna de la Turda, în 
medie pe zi înregistrân-
du-se peste 6.000 de per-
soane, apogeul fiind atins 
chiar în data de 15 august de 
Sfânta Maria, cu 6.302 vizi-
tatori.

Totodată site-ul Salinei 
www.salinaturda.eu a înre-
gistrat cel mai mare număr 
de vizitatori unici în luna 
iulie, acestia fiind de peste 
51.000 , iar pagina oficială 
de facebook a Salina Turda 
Durgău- a fost vizitată de 
peste 72.000 de utilizatori, 
numărul de like-uri depă-
şind 32.000.

Salina s-a bucurat de vizi-
tatori din India, SUA, Rusia, 
Thailanda, Franţa, Italia, 
Republica Moldova, Unga-
ria si foarte multi români.

„Numărul mare de tu-
rişti se datorează strategi-
ei de marketing promovată 
de către conducerea Sali-
nei Turda, amintim parti-
ciparea la târgurile inter-
naţionale de turism, pro-
movarea în mass-media, 

site-uri de socializare, ac-
tivităţile culturale şi nu 
numai” este de părere con-
ducerea SC.Salina Turda 
Durgău SA.

Un număr record de vizi-
tatori (număr de acum de-
păşit) a mai fost înregistrat 
în acest an de 1 Mai, atunci, 
obiectivul turistic turdean 
cu rezonanţă naţională şi 

internaţională, având circa 
5.700 de vizitatori!

Abilităţile de comunicare 
ale angajaţilor Salinei Turda 
certificate cu diplome

Recent a avut loc la Salina 
Turda festivitatea de înche-
iere a Cursului de Dezvolta-
re a abilităţilor de comuni-
care pentru angajaţii Salinei 

,, Elemente şi tehnici de bază 
pentru dezvoltarea abilităţi-
lor de comunicare“ (foto).

La eveniment au partici-
pat angajaţii Salinei, direc-
torul societăţii – Tot Vasile 
Simion şi lectorul univ.dr.
Dan Octavian Rusu .

Cursurile au fost urmate 
de 55 de angajaţi ai Salinei 
cu începere din data de 3 iu-

lie, finalizarea acestora 
având loc pe 7 august 2014.

Cursul de comunicare fa-
ce parte din planul condu-
cerii Salinei de îmbunătăţi-
re a serviciile oferite vizita-
tatorilor obiectivului turis-
tic şi a celorlate puncte de 
lucru aflate în administra-
rea societăţii ca: ştrandul 
Durgău, Bazinul de Înot Di-
dactic şi Centrul Spa.

„În discuţiile purtate du-
pă decernarea diplomelor, 
angajaţii şi-au exprimat 
mulţumirea că au dobândit 
noi cunoştinţe şi noi meto-
de de comunicare cu clien-
ţii” transmite Geanina Cio-
banca, consilier marketing 
la Salina Turda.

Training-ul conceput 
pentru cei 55 de angajaţi de 
la Salina Turda are rolul de 
a-i ajuta la dezvoltarea cu-
noştinţelor, abilităţilor şi 
competenţelor de comuni-
care, reducerea stresului şi 
înţelegerea mai bine a cau-
zelor generatoare de con-
flicte dar şi dobândirea unor 
noi abilităţi de soluţionare a 
conflictelor ceea va permite 
companiei utilizarea mai 
eficientă a potenţialului 
personal al fiecărui angajat 
în cadrul companiei.

Daciana Derda

Salina Turda contează tot mai mult în peisajul 
turistic. Un record şi mai multe certificări

Forul deliberativ a adoptat 
proiectul ce prevede partici-
parea fi nanciară a Munici-
piului Turda la proiectul de-
rulat de Compania de Apă 
Arieş.

Practic s-a cerut aproba-
rea cofi nanţării unui proiect 
de asistenţă tehnică pentru 
pregătirea aplicaţiei de fi -
nanţare şi a documentaţiilor 
de atribuire pentru proiectul 
regional de dezvoltare a in-
frastructurii de apă şi apă 
uzată din regiunea Turda – 
Câmpia Turzii în perioada 

2014-2020”.
Prin această hotărâre de 

anul trecut, consilierii locali 
turdeni s-au arătat de acord 
cu o cofi nanţare reprezen-
tând 1% din valoarea total eli-
gibilă a asistenţei tehnice 
aferente proiectului, sumă în 
valoare de 35.349,03 euro fă-
ră TVA.

Acum, completarea adusă 
este cea potrivit căreia „suma 
aferentă cofi nanţării cores-
punde primei etape, respec-
tiv 2007-2013”.

Daciana Derda

Primăria Turda direcţionează noi 
sume pentru proiectul de extindere 

şi reabilitare reţele de apă

În cadrul şedinţei ordi-
nare de consiliu de la Tur-
da, printre alte proiecte de 
hotărâre s-au luat în discu-
ţie şi cele referitoare la ex-
tinderea reţelei electrice 
de iluminat public pe zona 
Băilor Sărate cu străzile 
Alexandru Borza şi Drumul 
Ceanului, str. Mandolinei 
şi str. Petru Maior.

Proiectele de hotărâre au 
fost elaborate la iniţiativa 
primarului Tudor Ştefănie 
şi au fost votate de toţi con-
silierii locali.

La finalul şedinţei consi-
liera PPDD, Dobra Mariana 
a avut o interpelare cu pri-
vire la acest subiect. Ea a 
dorit să aducă în atenţia 
executivului problema 

semnalată de cetăţenii de 
pe strada Iasomiei din car-
tierul Poiana, care au făcut 
o solicitare la primăria 
Turda privind extinderea 
iluminatului în zonă.

„Ei au făcut o sesizare la 
primărie în urmă cu 2-3 
ani, pentru extinderea 
acestei reţele…ar mai tre-
bui cam 70% din ilumina-
tul aferent străzii să fie su-
portat de către municipali-
tate, unele persoane care 
au avut această posibilita-
te financiară şi-au realizat 
pe cheltuiala proprie in-
vestiţia. Aş dori să ştiu ca-
re sunt criteriile după care 
se introduce iluminatul pe 
străzi, care sunt priorităţi-
le? „ subliniază Mariana 
Dobra.

Reprezentantul Partidu-
lui Poporului în Consiliul 
Local a mai amintit că toţi 
cetăţenii urbei sunt plăti-
tori de taxe şi impozite, 
deci fiecare are dreptul la 
aceste utilităţi! 

Daciana Derda

Aleşii locali îşi doresc extinderea reţelei 
de iluminat pe mai multe străzi din Turda
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Pentru ediţia din acest 
an a Zilelor Muni-

cipiului Turda, organi-
zatorii au invitat la eve-
niment, delegaţii ale 
oraşelor înfrăţite din 
Ungaria, Serbia, Polonia 
şi Franţa.

Delegaţiile oraşelor înfră-
ţite din ţările amintite vor so-
si cu o zi mai repede, asta 
pentru că este programată o 
întâlnire lucrativă, se va sta-
bili un plan de cooperare pen-
tru un an de zile în funcţie 
interesele fi ecărui partici-
pant şi de componenţa dele-
gaţiei.

Pentru prima zi a maini-
festărilor, vineri 29 august, 
de la ora 17,30 în sala mare 
a primăriei Turda va avea 
loc un moment festiv, mar-
carea celor 20 de ani de în-
frăţire cu oraşul francez 
Angouleme.

Primăria Municipiului 
Turda, prin Serviciul Fi-
nanţări Externe şi Relaţii 
Internaţionale, a transmis 
invitaţii pentru a participa 
la manifestările prilejuite 
de Zilele Municipiului Tur-
da ediţia 2014, tuturor ora-
şelor cu care Municipiul 
Turda are tratate de coope-
rare internaţionale şi cu ca-
re au fost menţinute relaţii 
de înfrăţire active. Este vor-
ba de: Angouleme – Franţa, 

Szydlowiec – Polonia, Hode-
mezovasarhely, Kiskunfele-
gyhaza şi Bihartorda – Unga-
ria, precum şi Torontaltorda 
– Serbia.

Locaţie inedită pentru ediţia 
din acest an a Expo Flora

Expoziţia fl orală va fi  orga-
nizată în acest an în incinta 
unui mall din Turda, spaţiul 
generos fi ind considerat mult 
mai adecvat pentru acest 
eveniment.

Expo Flora 2014 va avea loc 
la etajul I al Winmarkt Turda 
situat în centrul oraşului.

De-a lungul anilor expozi-
ţia a avut ca şi locaţii: Cole-
giul Tehnic Turda, Colegiul 
Liviu Rebreanu, anul trecut 
fi ind organizată la Colegiul 
Tehnic DR.I.Raţiu.

Desfăşurată pe parcursul 
a trei zile Expo Flora 2013 a 
reunit horticultori din Tur-
da, Baia Mare, Cluj Napoca, 
Satu Mare, Sibiu, Târgu 
Mureş, Ciumbrud şi Mihai 
Viteazu care au adus rodul 
muncii lor la Turda, pentru a 
da culoare poate celei mai 
aşteptate expoziţii fl orale 
din regiune.

Atelier de origami pentru 
copii la zilele Turzii

Pentru ultima zi a manifes-
tărilor, duminică, de la ora 10 
în Parcul Teilor cei mici pot 
lua parte la activităţile pregă-
tite de biblioteca municipală 
„Teodor Murăşanu”.

Sub egida „Vârstele copi-
lăriei” vor fi realizate atelie-
re de origami, „Coltul po-
veştilor celebre” – interacţi-
une bunici-nepoţi; scenetă 
„Fata babei şi fata moşului” ; 
raftul „Povestea mea prefe-
rată”; parada personajelor 
de poveste, întreceri dis-

tractive şi vor exista şi do-
naţii de carte.

Manifestările vor fi  reali-
zate cu sprijinul bibliotecare-
lor de la secţiile de copii şi 
adulţi ale bibliotecii munici-
pale Turda.

Reamintim că pentru edi-
ţia din acest an a zilelor ora-
şului, concertele vor fi  susţi-
nute de: Direcţia 5, Spitalul 
de Urgenţă, Connect-R, Ele-
na Gheorghe, Adrian Sărmă-
şan, ANER, Aminda şi Ha-
zard, Smiley, Zdob&Zdub, DJ 
Sava& Raluk.

Daciana Derda

Delegaţiile oraşelor înfrăţite cu Turda 
sunt aşteptate la Zilele Oraşului

Ce s-a mai discutat în Consiliul local al municipiului Turda
Consilierul Roş Nicolae 

nemulţumit de lipsa unei săli 
în care să se desfăşoare şe-
dinţele de comisii.

Reprezentantul forului de-
liberativ a atras din nou aten-
ţia executivului, asupra lipsei 
unei săli adecvate destinate 
consilierilor locali în care să 
se desfăşoare şedinţele de co-
misii.

Social-democratul spune 
că răspunsul privind proble-
ma semnalată este unul ne-
satisfăcător, fără termen de 
realizare, fapt ce denotă în 
opinia sa o lipsă de respect 
faţă de activitatea Consiliu-
lui Local.

„Am cerut o singură sală 
pentru toate comisiile, nu 
pentru fi ecare în parte…ulti-
ma a fost primită după aproa-
pe un an de zile, şi aceea im-
proprie, acum am un răspuns 
dar fără termen de realizare, 
este o lipsă de respect!” subli-
niază consilierul Roş Nicolae.

Acesta a mai atras aten-
ţia asupra curăţeniei care 

lasă de dorit pe străzile Tu-
nel şi Basarabiei, situate în 
vecinătatea intrării vechi a 
Salinei Turda. Mai ales în 
zilele de târg, turiştii care 
aleg să viziteze ocna pe la 
intrarea veche, calcă pe un 
covor de balegă de cal. Ni-
colae Roş jr. a solicitat au-
torităţilor executive ale 
Turzii rezolvarea acestei 
probleme.

Liberalul Ovidiu Micu 
preocupat de siguranţa 
locuitorilor de pe str. Viilor

Alesul local a adus la cu-
noştinţa administraţiei loca-
le una din problemele cu care 
se confruntă cetăţenii de pe 
strada Viilor din Turda, în-
grijoraţi de siguranţa copiilor 
care se joacă pe strada re-
spectivă.

Consilierul PNL Ovidiu 
Micu, a prezentat în forul de-
liberativ problema ridicată 
de aceştia, cu referire la vite-
za cu care circulă şoferii pe 
strada cu pricina, în opinia 

sa, limitatoarele de viteză fi -
ind binevenite.

”Deoarece a crescut trafi -
cul foarte mult, odată cu 
creşterea numărului vizita-
torilor de la Salină, iar mulţi 
turişti aleg să coboare sau să 
urce pe acea stradă, se con-
duce cu foarte mare viteză, 
sunt mulţi copii, iar acolo nu 
este nicio trecere de pietoni. 
Oamenii de acolo solicită re-
alizarea unor treceri de pie-
toni şi montarea unor pra-
guri de reducere a vitezei”, 
subliniază Micu.

Rectificare bugetară pozitivă
La Consiliul local au fost 

prevăzuţi la buget bani în 
plus pentru învăţământ, să-
nătate şi asistenţă socială.

Consilierii turdeni s-au 
pus de acord în privinţa unei 
rectifi cări bugetare de aproa-
pe un milion de lei.

Banii provin din taxe pe 
utilizarea bunurilor, transfe-
ruri voluntare, venituri din 
valorifi carea unor bunuri etc.

Pe partea de cheltuieli, su-
plimentarea cu cea mai ma-
re valoare (302.000 de lei) a 
fost la capitolul „Alte servi-
cii publice generale”, urmată 
de „Autorităţi publice şi ac-
ţiuni externe”, 231.600 de lei 
au fost la capitolul „Învăţă-
mânt“, 202.300 de lei au fost 
la capitolul „cultură, recree-
re şi religie”, 95.000 de lei au 
fost la capitolul „Asigurări şi 

asistenţă socială”, 120.000 
de lei au fost la capitolul 
„Locuinţe, servicii şi dezvol-
tare publică”, 100.000 de lei 
la capitolul „Protecţia me-
diului” şi 62.000 de lei la ca-
pitolul „Transporturi”.

În urma rectifi cării buge-
tul de venituri şi cheltuieli în 
sumă de 32.429.911 lei, va de-
veni 32.459. 911 lei. 

Daciana Derda



monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Turda 5

Compania de Apă Arieş 
vine cu un nou proiect 

pentru cetăţenii din arealul 
deservit, proiect al cărui 
principal scop îl constituie 
îmbunătăţirea vieţii de zi 
cu zi a cetăţenilor.

După ce prin derularea 
unor campanii de succes pre-
cum „De la comunitate către 
comunitate”, „Preţuind apa, 
preţuieşti viaţa!”, „Pentru 
mediu, pentru sănătate” sau 
„CAA susţine performanţa 
sportivă în comunitatea 
noastră” Compania de Apă 
Arieş şi-a făcut din ce în ce 
mai simţită prezenţa în viaţa 
comunităţii, iată că de aceas-
tă dată Compania de Apă Ari-
eş se gândeşte din nou la ce-
tăţeni: parcurile şi zonele pu-
blice vor deveni nu doar mai 
atractive, ci şi mai sigure atât 
pentru localnici, cât şi pentru 
turişti. Şi asta, cu sprijinul 
Companiei de Apă Arieş.

„Din grijă pentru comuni-
tate!” este un nou proiect 
gândit, susţinut şi implemen-
tat de Compania de Apă Ari-
eş, proiect care contribuie la 

siguranţa şi calitatea vieţii 
locuitorilor.

Într-o societate a cărei 
tendinţă de dezvoltare în spi-
rit european presupune in-
clusiv nevoia de acces rapid 
la informaţie şi de necesita-
tea comunicării, utilizând 
mijloace de comunicaţie din 
ce în ce mai moderne, Com-
pania de Apă Arieş anunţă că 
va instala în locurile publice/
parcuri, echipamente care 
oferă acces la internet prin 
sistem wi-fi , astfel încât cei 

care doresc să se bucure de 
natură să benefi cieze zilnic 
de două ore de internet gratu-
it pentru un utilizator/ip.

De asemenea, acelaşi pro-
iect „Din grijă pentru comu-
nitate!” presupune şi monta-
rea de camere video de supra-
veghere în locurile de joacă 
din zone precum: Parcul Ti-
neretului din zona centrală a 
municipiului, Parcul Teilor 
din zona străzii Tineretului 
sau parcul din zona cunoscu-
tă popular sub denumirea “La 

trei mocani”. Deci, aceste lo-
caţii vor benefi cia de reţea 
wi-fi  gratuită şi de camere vi-
deo de supraveghere.

În plus, supravegherea vi-
deo urmează a fi  extinsă şi în 
zona pietonală centrală, zo-
nele fi ind monitorizate de 
Poliţia Locală pentru a preve-
ni abuzurile.

„Acest proiect se îndreaptă 
spre comunitatea deservită de 
Compania de Apă ARIEŞ, spre 
tineret şi spre copii. Aşa cum 
întreaga mea activitate este 

pentru şi în slujba cetăţeanu-
lui şi acest proiect s-a născut 
din aceleaşi considerente.

Prin această acţiune ne-am 
propus să ajutăm cetăţenii să 
se bucure mai mult de activi-
tăţile recreative din timpul 
liber, având acces gratuit la 
internet în locurile publice şi 
benefi ciind de un mediu mai 
sigur prin supravegherea vi-
deo. Cu siguranţă şi în viitor 
vom contribui la dezvoltarea 
arealului în care ne desfăşu-
răm activitatea prin mai mul-
te proiecte de acest gen. 
Acesta se adresează tuturor 
vârstelor – pentru copii şi ti-
neret prin accesul la reţeaua 
wi-fi , pentru părinţi şi bunici 
prin siguranţa oferită de mo-
nitorizarea locurilor de joa-
că. Nu în ultimul rând, inves-
tiţia Companiei de Apă vine 
şi în ajutorul administraţiei 
publice, prin faptul că va con-
tribui la diminuarea cazuri-
lor de vandalizare a locurilor 
publice de joacă ”, a declarat 
Cristian Octavian Matei (fo-
to), director general al Com-
paniei de Apă Arieş Turda.

CAA vine în sprijinul comunităţii: Reţea wi-fi gratuită 
şi camere de supraveghere în parcuri!

Reprezentanţii Companiei 
Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din Ro-
mânia au arătat că drumul va 
avea 5,8 kilometri şi va costa 
6 milioane de euro.

Centura va elimina trafi cul 
greu din municipiul Turda şi 
va face legătura între Auto-
strada Transilvania şi şosea-
ua de centură a Clujului, Vâl-
cele-Apahida.

Legătura între Autostrada 
Transilvania şi DN 1 se va fa-
ce în zona localităţii Mărti-
neşti.

Prefectul Gheorghe Vuş-
can a precizat că se vor pro-
pune două variante de lucru, 

una cu o bandă pe sens iar cea 
de-a doua cu două benzi pe 
sens, urmând ca ministerul şi 
CNADNR să aleagă una din-
tre ele în funcţie de banii dis-
ponibili, potrivit Ziua de Cluj.

Autorităţile judeţene speră 
ca în acest an să fi e alocate 
30.000 de euro pentru studiul 
de fezabilitate şi să fi e organi-
zată licitaţia de execuţie iar 
anul viitor să înceapă lucrări-
le.

Ideea centurii Turzii a apă-
rut încă din 2012, dar până 
acum a fost doar subiect de 
discuţie în campaniile elec-
torale, fără o concretizare a 
proiectului.

6 milioane € pentru 
centura de ocolire a Turzii

Aleşii locali au luat în 
discuţie mai multe pro-

iecte de hotărâre care fac 
referire la Serviciul public 
pentru construirea, moder-
nizarea, exploatarea şi în-
treţinerea străzilor, dru-
murilor, podurilor, viaduc-
telor, a pasajelor rutiere şi 
pietonale, subterane şi su-
praterane din municipiul 
nostru.

Proiectele fac referire la 
aprobarea studiului de opor-
tunitate în vederea atribuirii 
directe a contractului de de-
legare a Serviciului public 
pentru construirea, moder-
nizarea, exploatarea şi între-
ţinerea străzilor, drumurilor, 
podurilor, viaductelor, a pa-

sajelor rutiere şi pietonale, 
subterane şi supraterane din 
municipiul nostru; Regula-
mentul de Organizare şi 
Funcţionare al aceluiaşi ser-
viciu, constituirea comisiei 
de stabilre a tarifelor ce se 
vor utiliza în cadrul serviciu-
lui amintit, sunt alte subiecte 
de discuţie pentru şedinţa de 
joi.

Potrivit proiectelor de ho-
tărâre, delegarea acestui ser-
viciu se va face exclusiv către 
Domeniul Public Turda.

Societatea are 135 de anga-
jaţi, experinţa şi dotarea co-
respunzătoare în domeniul 
construcţiei şi întreţinerii 
drumurilor locale. În perioa-
da 2009/2010 Domeniul Pu-

blic Turda a fi nalizat un con-
tract de reabilitare şi moder-
nizare a străzilor în valoare 
de peste 26 milioane de lei, ca 
în intervalul 2012/2013 ace-
eaşi societate să benefi cieze 
de un contract de 8,9 milioa-
ne lei pentru acelaşi tip de lu-
crări.

Acestea sunt doar câteva 
din motivele pentru care S. C. 
Domeniul Public Turda SA a 
fost ales pentru a se ocupa de 
construirea, modernizarea, 
exploatarea şi întreţinerea 
străzilor, drumurilor, poduri-
lor, viaductelor, a pasajelor 
rutiere şi pietonale, subtera-
ne şi supraterane din oraşul 
de pe Arieş.

Daciana Derda

Domeniul Public va fi responsabil de străzile din Turda
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 188
din data de 31.07.2014
privind aprobarea listei imobilelor care pot fi  acordate în 

compensare în condiţiile Legii 10/2001, republicată, privind re-
gimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 
6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa or-
dinară din data de 31.07.2014;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul 
municipiului Turda, Tudor Ştefănie având ca obiect aprobarea 
listei imobilelor din patrimoniul privat al municipiului Turda ca-
re pot fi  acordate în compensare în condiţiile Legii 10/2001, re-
publicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în 
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989,

Având în vedere raportul de specialitate al comisiei pentru 
aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001, aprobat de Primarul 
municipiului Turda, Tudor Ştefănie,

În baza proceselor-verbale nr.2/28.03.2014 şi nr. 3/09.05.2014 
ale comisiei pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001,

În temeiul prevederilor art. 1/Legea nr. 10/2001 republicată şi 
modifi cată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în 
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, ale 
Normelor de aplicare ale Legii nr. 10/2001 aprobate prin H.G. nr. 
250/2007, ale art. 22+1- 22+3/ H. G. nr. 401/2013 pentru aproba-
rea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile 
pentru fi nalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regi-
mului comunist în România, modifi cată, ale art. 36 alin 1 şi 2 lit. 
c, alin.9, art. 45 alin 3 şi alin 6, art. 115 alin 1 lit. b din Legea admi-
nistraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă lista imobilelor disponibile, afl ate în dome-

niul privat al municipiului Turda care pot fi  acordate, conform 
Legii nr. 10/2001 republicată şi modifi cată, persoanelor îndrep-
tăţite, ca măsură reparatorie prin echivalent constând în com-
pensare cu alte bunuri, listă prevăzută în anexa nr. 1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotă-
râri îşi încetează aplicabilitatea HCL nr. 70/26.04.2012 privind 
aprobarea listei imobilelor care pot fi  acordate în compensare în 
condiţiile Legii nr. 10/2001 republicată, privind regimul juridic 
al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 
– 22 decembrie 1989.

Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Primarului Municipiului Turda, Secreta-
rului Municipului Turda, Comisiei pentru Aplicarea Prevederi-
lor Legii nr. 10/2001, Serviciului de Administraţie Publică Loca-
lă, Serviciului de Evidenţă Patrimoniu şi GIS şi Direcţiei Econo-
mice.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ  CONTRASEMNEAZĂ
Felezeu Cristian George   SECRETARUL municipiului 
 TURDA
 Jr. Paula Popa
VOTURI:  pentru 19
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 19.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 189
din data de 31.07.2014
privind aprobarea regulamentului intern al comisiei pentru 

aplicarea prevederilor Legii 10/2001 şi a criteriului pentru anali-
zarea cererilor de acordare în compensare a unor imobile afl ate 
în patrimoniul privat al municipiului Turda, în condiţiile Legii 
10/2001

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa or-
dinară din data de 31.07.2014;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul 
municipiului Turda, Tudor Ştefănie având ca obiect aprobarea 
regulamentului intern al comisiei pentru aplicarea prevederilor 
Legii 10/2001 şi a criteriului pentru analizarea cererilor de acor-
dare în compensare a unor imobile afl ate în patrimoniul privat al 
municipiului Turda, în condiţiile Legii 10/2001;

Având în vedere raportul de specialitate al comisiei pentru 
aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001

În baza proceselor-verbale nr.2/28.03.2014 şi nr. 3/09.05.2014 
ale comisiei pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001,

În temeiul prevederilor art. 1/Legea nr. 10/2001 republicată şi 
modifi cată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în 
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, ale 
Normelor de aplicare ale Legii nr. 10/2001 aprobate prin H.G. nr. 
250/2007, ale art. 22+1- 22+3/ H. G. nr. 401/2013 pentru aproba-
rea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile 
pentru fi nalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regi-
mului comunist în România, modifi cată, ale art. 36 alin 1 şi 2 lit. 
c, alin.9, art. 45 alin 3 şi alin 6, art. 115 alin 1 lit. b din Legea admi-

nistraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă regulamentul comisiei pentru aplicarea pre-
vederilor Legii 10/2001 şi criteriul pentru analizarea cererilor de 
acordare în compensare a unor imobile afl ate în patrimoniul pri-
vat al municipiului Turda, în condiţiile Legii 10/2001, conform 
anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Primarului Municipiului Turda, Secreta-
rului Municipiului Turda, Comisiei pentru Aplicarea Prevederi-
lor Legii nr. 10/2001, Serviciului de Administraţie Publică Loca-
lă, Serviciului de Evidenţă Patrimoniu şi GIS şi Direcţiei Econo-
mice.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ  CONTRASEMNEAZĂ
Felezeu Cristian George   SECRETARUL municipiului 
 TURDA
 Jr. Paula Popa
VOTURI:  pentru 19
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 19.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 190
din data de 31.07.2014
privind aprobarea incetarii contractului de concesionare nr. 

6024/01.12.2004
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta or-

dinara din data de 31.07.2014;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea 

incetarii contractului de concesionare nr. 6024/01.12.2004, ela-
borat din initiativa d-lui Primar al Municipiului Turda dl. Tudor 
Stefanie;

Având în vedere raportul de specialitate al SEPGIS şi avizul 
comisiilor de specialitate nr. 2 si 3 ale Consiliului Local;

Luand in considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind 
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor norma-
tive, republicata, cu modifi carile si completarile ulterioare;

În conformitate cu prevederile pct 8.1. lit “g” a contractului de 
concesionare nr. 6024/2004, ale art. 36 din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publică locală –republicata şi ale Regula-
mentului de organizare şi functionare a Consiliului Local al Mu-
nicipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aproba incetarea contractului de concesionare nr. 

6024/01.12.2004 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului 
Turda in calitate de concedent si dl. Jarca Petru Ioan în calitate 
de concesionar, avand ca obiect exploatarea spatiului in care fun-
cioneaza cabinetul medical situat in municipiul Turda, str. An-
drei Muresanu, nr. 15, în suprafata totala de 20,24 mp.

Art. 2.Comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza 
Primarului municipiului Turda, Secretarului Municipiului Tur-
da, Serviciului Evidenta Patrimoniu si GIS, Directiei Economi-
ce, Directiei Tehnice, Directiuei Impozite si Taxe.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ  CONTRASEMNEAZĂ
Felezeu Cristian George   SECRETARUL municipiului 
 TURDA
 Jr. Paula Popa
VOTURI:  pentru 19
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 19.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 194
din data de 31.07.2014
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – LUCRĂRI 

DE DESFIINŢARE ANEXE, AMENAJARE SPAŢII DE ALI-
MENTAŢIE PUBLICĂ ŞI CAZARE, CONSTRUCŢII ANEXE ŞI 
AMENAJĂRI EXTERIOARE, în municipiul Turda, str. 22 De-
cembrie 1989, nr. 24A

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa or-
dinară la 31.07.2014;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu – LUCRĂRI DE DESFIINŢARE 
ANEXE, AMENAJARE SPAŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ 
ŞI CAZARE, CONSTRUCŢII ANEXE ŞI AMENAJĂRI EXTE-
RIOARE, în municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr.

Având în vedere Raportul S.U.A.T.C. nr. 13.477/74/U din 
18.06.2014;

Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului 
Local nr. 3 pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi ame-
najarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, 
investiţii;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind auto-
rizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţe-
lor republicată cu completări şi modifi cări ulterioare şi în baza 
Legii nr. 350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

cu completări şi modifi cări ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 4. lit. d, lit. e, alin. 5. 

lit .c şi ale art. 4,5 alin.1, alin. 2, lit. e şi alin. 6. din Legea nr. 
215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală şi 
ale Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – LUCRĂRI DE 

DESFIINŢARE ANEXE, AMENAJARE SPAŢII DE ALIMEN-
TAŢIE PUBLICĂ ŞI CAZARE, CONSTRUCŢII ANEXE ŞI 
AMENAJĂRI EXTERIOARE, în municipiul Turda, str. 22 De-
cembrie 1989, nr. 24A, în baza Raportului asupra informării şi 
consultării publicului nr. 13.477/74/M din 10.06.2014 şi al Avizu-
lui nr. 4/18.06.2014 privind bilanţul teritorial.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinirea prezentei hotă-
râri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Vicepri-
marului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, 
Arhitectului Şef şi tuturor direcţiilor şi serviciilor din cadrul Pri-
măriei municipiului Turda .
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ  CONTRASEMNEAZĂ
Felezeu Cristian George   SECRETARUL municipiului 
 TURDA
 Jr. Paula Popa
VOTURI :  pentru 18
împotriva -
abţineri 1
Numărul total al consilierilor este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 19.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 195
din data de 13.08.2014
privind completarea Hotararii Consiliului Local al munici-

piului Turda nr. 230/18.10.2013 referitoare la aprobarea cofi nan-
tarii unui proiect de Asistenta tehnica pentru pregatirea aplica-
tiei de fi nantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiec-
tul regional de dezvoltare a infrastucturii de apa si apa uzata din 
regiunea Turda –Campia Turzii in perioada 2014-2020

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta de 
indata din data de 13.08.2014;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare de completare a Ho-
tararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 230/18.10.2013 
privind aprobarea cofi nantarii unui proiect de Asistenta tehnica 
pentru pregatirea aplicatiei de fi nantare si a documentatiilor de 
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastucturii 
de apa si apa uzata din regiunea Turda –Campia Turzii in perioa-
da 2014-2020, proiect elaborat din initiativa Primarului munici-
piului Turda, domnul Stefanie Tudor,

Tinand cont de prevederile Ghidului Solicitantului pentru 
Programul Operational Sectorial mediu, Axa Prioritara 1-Extin-
derea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata,de prevede-
rile OUG 64/2009 privind gestionarea fi nanciară a instrumente-
lor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul conver-
genţă, de prevederile HG 218/2012 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea fi nanciară a instru-
mentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă,

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d si e, alin. 3, lit. c, 
alin. 4, lit. f, alin. 6, lit. a, pct. 14, alin. 7, lit. a , art. 45 alin. 1 si 2 , 
precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6, din Le-
gea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modifi -
cările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Se aproba completarea art. 2 din HCL nr. 230/18.10.2013 

privind aprobarea cofi nantarii unui proiect de Asistenta tehnica 
pentru pregatirea aplicatiei de fi nantare si a documentatiilor de 
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastucturii 
de apa si apa uzata din regiunea Turda –Campia Turzii in perioa-
da 2014-2020, cu urmatorul continut: Suma aferenta cofi nanta-
rii corespunde primei etape, respectiv 2007-2013.

Art. 2. Comunicarea si ducerea la indeplinire a prezentei ho-
tarari se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secreta-
rului municipiului Turda, Directiei Economice si SC Compania 
de Apa Aries SA.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ  CONTRASEMNEAZĂ
Felezeu Cristian George   SECRETARUL municipiului 
 TURDA
 Jr. Paula Popa
VOTURI :  pentru 20
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 196
din data de 13.08.2014
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Mu-

nicipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor SC Turda 
Salina Durgau SA

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL TURDA
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Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta de 

indata din data de 13.08.2014;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind acordarea 

unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in 
Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Turda Salina Durgau S.A., 
proiect elaborat din initiativa consilierilor locali domnul Cristi-
an Felezeu-PNL si domnul Micu Ovidiu-PNL.

Raportat la prevederile art. 125 din Legea 31/1990 privind so-
cietatile comerciale, la prevederile O.U.G. 109/2011 privind gu-
vernanta corporativa a intreprinderilor publice, la prevederile 
art. 2012 Cod civil si urmatoarele, ale Actului Constitutiv al S.C. 
Turda Salina Durgau S.A., ale art. 14, alin. 10 din Regulamentul 
de Organizare si Functionare al Consiliului Local al municipiu-
lui Turda,

Tinand cont de nota de informare a reprezentantului in adu-
narea generala a actionarilor, dl. Giurgiu Nicolaie inregistrata 
sub numarul 1326/11.08.2014, de sesizarea membrilor Consiliu-
lui de Administratie numit prin Hotararile AGA din data de 
12.06.2014 inregistrata la Consiliul Local sub numarul 
1.311/05.08.2014 si de hotararile din data de 28.07.2014 ale Con-
siliului de Administratie revocat prin Hotararile AGA din data de 
12.06.2014 inregistrate la Consiliul Local sub numarul 
1286/30.07.2014,

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 3, lit. c, art. 45 alin. 1 si 2 , 
precum şi ale art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6, din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modifi cările 
şi completările ulterioare:

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Reprezentantul Municipiului Turda in Adunarea Ge-

nerala a Actionarilor S.C. Turda Salina Durgau S.A. va avea man-
datul expres de a sesiza organele competente administrative si 
judiciare cu atributii specifi ce in clarifi carea tuturor aspectelor 
legate de activitatea de conducere a SC Turda Salina Durgau SA 
in ceea ce priveste Consiliul de Administratie si executivul soci-
etatii.

Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda in Adunarea Ge-
nerala a Actionarilor SC Turda Salina Durgau SA va avea manda-
tul expres de a reprezenta unicul actionar in fata organelor com-
petente, inclusiv a instantelor de judecata competente in vederea 
clarifi carii situatiei juridice in ceea ce priveste modul de admi-
nistrare si conducere al societatii, precum si pentru inregistra-
rea mentiunilor necesare la Ofi ciul Registrului Comertului Cluj.

Art. 3. Reprezentantul Municipiului Turda in Adunarea Ge-
nerala a Actionarilor SC Turda Salina Durgau SA va incunostiin-
ta, de indata, Consiliul Local despre toate activitatile pe care le 
intreprinde in temeiul prezentei hotarari.

Art. 4. Comunicarea si ducerea la indeplinire a prezentei ho-
tarari se incredinteaza Primarului Municipiului Turda, Secreta-
rului municipiului Turda, Reprezentantului Municipiului Turda 
in Adunarea Generala a Actionarilor SC Turda Salina Durgau 
SA, domnului Giurgiu Nicolaie.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ  CONTRASEMNEAZĂ
Felezeu Cristian George   SECRETARUL municipiului 
 TURDA
 Jr. Paula Popa
VOTURI :  pentru 15
împotriva -
abţineri 5
Numărul total al consilierilor este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 197
din data de 13.08.2014
privind atribuirea Teatrului Municipal Turda, denumirea de
TEATRUL AURELIU MANEA TURDA
Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa de 

indata din data de 13.08.2014;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind atribuirea 

Teatrului Municipal Turda, denumirea de TEATRUL AURELIU 
MANEA TURDA, elaborat din iniţiativa Primarului municipiu-
lui Turda, d-l. Tudor Ştefănie;

Tinand cont de prevederile art. 36, alin. 5, lit. d din Legea 
215/2001 privind administratia publica locala, de prevederile 
art. 4, alin. 1 si urmatoarele din OG nr. 21/2007 privind instituţi-
ile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşu-
rarea activităţii de impresariat artistic;

Având în vedere raportul de specialitate al Managerului Tea-
trului Municipal Turda, doamna Pintea Narcisa, precum şi avi-
zul comisiei de specialitate nr. 5 (învăţământ, cultură, sănătate, 
tineret, sport şi turism), ale Consiliului Local al municipiului 
Turda;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 si alin. 2, precum şi ale 
art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicata, cu modifi cările 
şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă atribuirea Teatrului Municipal Turda, denu-

mirea de TEATRUL AURELIU MANEA TURDA.
Art. 2. La data adoptarii prezentei hotarari HCL nr. 193 adop-

tată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului 
Turda, în data de 08.08.2006 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 3. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei hotărâri se în-
credinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului muni-
cipiului Turda, Managerul Teatrului Municipal Turda.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ  CONTRASEMNEAZĂ
Felezeu Cristian George   SECRETARUL municipiului 
 TURDA
 Jr. Paula Popa

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 199
din data de 13.08.2014
privind aprobarea realizarii unui schimb de terenuri intre 

Municipiul Turda si S.C. Prodvinalco S.A.
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta de 

indata din data de 13.08.2014;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea 

realizarii unui schimb de terenuri intre Municipiul Turda si S.C. 
Prodvinalco S.A, elaborat din initiativa primarului Municipiului 
Turda, dl. Tudor Stefanie;

Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Evi-
denta Patrimoniu GIS şi avizul comisiilor de specialitate nr. 2 si 
3 ale Consiliului Local al Municipiului Turda;

Luand in considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind 
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor norma-
tive , republicata, cu modifi carile si completarile ulterioare

În conformitate cu prevederile art. 36, alin (1),alin. (2), lit. 
“c”,alin 6 lit “a” pct 1. art. 45, alin. 1 şi alin. 6, ale art. 115, alin. 1, lit. 
b, art 121, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publică locală – republicata şi ale Regulamentului de organizare 
şi functionare a Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aproba transcrierea in domeniul privat al Munici-

piului Turda a imobilului inscris in CF nr. 54984 Turda, proveni-
ta din CF vechi nr. 5942 Turda, cu nr.top. 3151/1/2, 3150/4/1/2, 
3151/2/1/2, 3150/1/2, 3150/2/2, 3150/2/2/2, 3150/3/2, 
3150/4/2/2, 3152/1/2, 3152/2/2, in suprafata de 617 mp, situat 
din punct de vedere administrativ in Turda, str. Stefan cel Mare 
(fosta Bihorului), nr. 14, jud. Cluj, avand destinatia de teren+casa.

Art. 2. Se aproba schimbul intre imobilul cu nr. top. nou 
3151/1/1/2, 3151/2/1/1/2, 3152/1/1/2, 3152/2/1/2 in suprafata de 
393 mp afl at in proprietatea S.C. PRODVINALCO S.A. care va fi  
transferat in proprietatea Municipiului Turda – domeniul privat 
si administrarea Consiliului Local Turda si imobilul cu nr. top. 
nou 3151/1/2/2, 3150/4/1/2/2, 3151/2/1/2/2, 3150/1/2/2, 
3150/2/2/2, 3150/2/2/2/2, 3150/3/2/2, 3150/4/2/2/2, 
3152/1/2/2, 3152/2/2/2 in suprafata de 420 mp care va fi  transfe-
rat în proprietate şi predat pe seama S.C. PRODVINALCO S.A.

Art. 3. Se insuseste raportul de evaluare a proprietatilor pre-
vazut in anexa.

Art. 4. Schimbul intre cele doua terenuri se va perfecta in for-
ma autentica dupa operarea in evidentele funciare a operatiunii 
de dezmembrare a terenurilor respective.

Art. 5. Comunicarea si indeplinirea prezentei se incredintea-
za Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului 
Turda, Serviciului Evidenta Patrimoniu si GIS, Directiei Econo-
mice si S.C. Prodvinalco S.A.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ  CONTRASEMNEAZĂ
Felezeu Cristian George   SECRETARUL municipiului 
 TURDA

 Jr. Paula Popa
VOTURI :  pentru 20
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 200
din data de 13.08.2014
privind aprobarea completarii anexei nr. 2 la HCL 256/2013 

privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta des-
tinatie decat locuinta, precum si aprobarea diferitelor taxe si ta-
rife pentru anul 2014

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta de 
indata din data de 13.08.2014;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea 
completarii anexei nr. 2 la HCL 256/2013 privind stabilirea chi-
riei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta, 
precum si aprobarea diferitelor taxe si tarife pentru anul 2014, 
elaborat din initiativa d-lui primar ec. Tudor Stefanie;

Avand in vedere raportul de specialitate al Serviciului Evi-
denta Patrimoniu GIS.

Tinand seama de avizul Comisiei de specialitate nr.1 (bu-
get-fi nante, prognoze economice si investitii) a Consiliului Local 
al municipiului Turda.

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” si lit. ”c”, alin.4, 
lit.”c”, alin. 5, lit. ”a”, art. 45, alin.1, alin. 2, lit “c” si alin. 6 din Legea 
nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, 
ale art.283 alin. 1 si alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal si ale Regulamentului de organizare si functionare a Con-
siliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Se aproba completarea anexei nr. 2 la HCL nr. 256/2013 

privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta des-
tinatie decat locuinta ,precum si aprobarea diferitelor taxe si ta-
rife pentru anul 2014, cu pozitia nr. 11, avand destinatia « Inchiri-
ere teren/spatiu in scop publicitar (bannere, mesh-uri publicita-
re) tarif 200 lei/mp/zi.

Art. 2.Comunicarea si ducerea la indeplinire a prezentei hota-
rari se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretaru-
lui municipiului Turda, Serviciului Evidenta Patrimoniu si GIS, 
Directiei Economice.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ  CONTRASEMNEAZĂ
Felezeu Cristian George   SECRETARUL municipiului 
TURDA
 Jr. Paula Popa
VOTURI :  pentru 17
împotriva -
abţineri 3
Numărul total al consilierilor este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.

Programul „Europa pentru cetăţeni” este un program comunitar 
derulat de Comisia Europeană prin Direcţia Generală Comunicare și își 
propune să promoveze cetăţenia europeană activă prin implicarea societăţii 
civile în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice și 
rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural 
și pe concepte precum toleranţa, solidaritatea, democraţia, egalitatea de 
șanse și înţelegerea reciprocă.

Obiectivul general al Programului este acela de a acorda tuturor 
cetăţenilor europeni posibilitatea de a se cunoaște, de a interacţiona și de 
a se implica în proiecte comune, în vederea consolidării ideii de apartenenţă 
la spaţiul comunitar.

Primăria Municipiului Turda a depus o cerere de fi nanţare 
nerambursabilă în cadrul Programului „Europa pentru cetăţeni” 2014, 
Componenta 2, Măsura 2.1 Înfrăţirea orașelor, în calitate de aplicant, 
pentru proiectul cu titlul „Building our future, we design Europe’s future”, 
atrăgând ca parteneri: Comitetul de Înfrăţire Angoulême – Orașe Străine 
(Franţa), Primăria Municipiului Hódmezővásárhely (Ungaria), Primăria 
Municipiului Kiskunfélegyháza (Ungaria) și Comitetul de Înfrăţire din 
Kiskunfélegyháza (Ungaria). Proiectul a fost aprobat și se derulează în 
perioada 27 – 31 august 2014.

Prin intermediul proiectului aducem împreună reprezentanţi din toate 
orașele înfrăţite cu Turda (peste 25 persoane din partea partenerilor în 
proiect și alţi cca. 15 participanţi din partea celorlalte orașe înfrăţite), 
pentru a dezbate teme comune ale convieţuirii în Uniune: respectarea 
identităţii culturale și a tradiţiilor prin artă și meșteșuguri, voluntariat și 
implicare civică, protejarea mediului și managementul ariilor protejate, 
prevenirea risipei alimentare și hrana sănătoasă, inserţia socială a 
persoanelor cu diabet, promovarea bunelor practici în serviciile publice, 
formularea și promovarea politicilor publice.

Activităţile proiectului constau în prezentări, ateliere și dezbateri care să 
stimuleze interacţiunea dintre grupuri, să genereze dialog cetăţenesc și 
parteneriate și să conducă la extinderea colaborării prin crearea unor reţele 
de comunicare tematică și generarea de proiecte noi. Prin proiect se 
accentuează rolul cetăţeniei active în crearea unui spaţiu public european și 
realizarea unui dialog transparent prin apropierea dintre cetăţeni și 
autorităţi publice.

În implementarea proiectului vom atrage și participarea reprezentanţilor 
orașelor înfrăţite (Szydlowiec-PL, Bihartorda-HU, Torontalorda-SRB). 
Favorizaţi de proximitatea geografi că și interesele comune, am construit 
aceste parteneriate în spiritul păstrării identităţii culturale și conlucrării 

reciproc avantajoase.
Experienţa întâlnirilor multilaterale precedente ne-a învăţat că, dincolo 

de diferenţele de limbă, relaţiile interumane păstrează o căldură unică 
menită să crească sentimentul apartenenţei la U.E., dar și o mai bună 
stăpânire a conceptelor și temelor europene. Dezvoltarea de proiecte 
comune viitoare va fi  mai simplă, mai fl uentă.

Prin acest proiect ne propunem formularea unui set de recomandări 
pentru autorităţile publice locale privind încurajarea exprimării și participării 
cetăţenești, a activităţii de voluntariat, creșterea sentimentului de coeziune 
între locuitorii/autorităţile orașelor înfrăţite, încurajarea extinderii 
colaborării între orașele înfrăţite și identifi carea unor teme concrete de 
parteneriate pe termen scurt și mediu.

Orice informaţii suplimentare legate de proiect vă pot fi  oferite de 
Serviciul Finanţări Externe și Relaţii Internaţionale, tel/fax: 0264-311630.

Principalele repere din programul proiectului:
Miercuri, 27 august 2014
Sosirea participanţilor
Ora 17:00 – Muzeul de Istorie: Vernisajul expoziţiilor "Artă și meșteșug, 
dincolo de timp și graniţe" și “Memoria orașului”
Joi, 28 august 2014
Ateliere tematice: Inserţia socială a persoanei cu diabet, "Ne hrănim fără 
să risipim", Management strategic, performanţă și control în serviciile de 
apă și canalizare, Ariile protejate în relaţie cu comunitatea
Vineri, 29 august 2014 
Ora 13:30 – Vizita ofi cială a Târgului ONG-urilor locale “Parteneri pentru 
Turda, voluntari pentru comunitate” și a Târgului de produse tradiţionale 
românești
Ora 14:00 – Muzeul de Istorie: Ghidaj teatral prin istoria locului
Ora 17:30 – Primăria Turda, Sala de ședinţe a Consiliului Local: Primirea 
delegaţiilor străine și Celebrarea a 20 de înfrăţire Turda-Angouleme
Ora 19:00 – Inaugurarea Centrului Gastronomic Turda (Colegiul Tehnic Dr. 
I. Raţiu)
Sâmbătă, 30 august 2014 
Deplasare la Rimetea – exemplu de management în arii protejate
Diversitate în arii protejate – Deplasare la Sălciua, poteca tematică 
"Pietrele vorbitoare"
Duminică, 31 august 2014
Concluziile proiectului și evaluarea
Plecarea participanţilor

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA
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PROGRAMUL ZILELOR MUNICIPIULUI TURDA
Ediţia a XIV-a, 29 – 31 august 2014

VINERI, 29.08.2014

DUMINICĂ, 31.08.2014

SÂMBĂTĂ, 30.08.2014

Primăria Municipiului Turda – Sala Mare a Consiliului Local
Orele 10.00  Deschiderea ofi cială a celei de-a XIV – a ediţii a Zilelor 

Municipiului Turda

Centrul Istoric
Orele 11.15 Arborarea Drapelului Municipiului (Statuia lui A.Iancu)
Orele 12.00 Inaugurare Expo Flora (Winmarkt, fostul BIG)
Orele 13.00 Deschidere ofi cială EXPO AUTO
Orele 13.30  Inaugurarea Târgului Meșteșugarilor și Artizanilor Populari și 

prezentarea ofertei ONG locale
Orele 14.00 Ghidaj Teatral la Muzeul de Istorie

Primăria Municipiului Turda – Sala Mare a Consiliului Local
Orele 17.30  Primirea delegaţiilor străine 

Celebrarea a 20 ani de înfrăţire Turda-Angouleme

Colegiul Tehnic Dr. I. Raţiu
Orele 19.00 Inaugurare Centru Gastronomic

LA SCENĂ
17.00 Program folcloric
19.00 DJ SAVA & Raluk
20.00 Zdob & Zdub
21.00 SMILEY

ACTIVITĂŢI PERMANENTE

Centrul pietonal
14.00 – 22.00 Compania de teatru ”Famous dance“
Personaje de epocă pe catalige, Bufoni regali(jonglerii stradale, baloane de 
săpun uriașe) Personaj omul oglindă, Păpuși uriașe, Statui în levitaţie

Platoul din faţa Primăriei
10.00 – 20.00 Aventură şi Adrenalină
Panou escaladă, tiroliană, tir cu arcul, grafi tti și alte surprize
10.00 – 20.00 Triunghi turistic: Salina, Castrul Roman şi Cheile Turzii

Parcul Teilor
Orele 10.00 – 14.00 Vârstele Copilăriei
Ateliere „Origami”,
„Coltul poveștilor celebre” – interacţiune bunici-nepoţi
Scenetă „Fata babei și fata moșului”
Raftul „Povestea mea preferată”
Paradă personaje de poveste
Întreceri distractive
Donaţii de carte 

Str. Constructorilor (Malul Arieşului)
Orele 09.00 - 10.00 „Plimbare pe 2 roţi“

Parcul Teilor, cartierul Oprişani
Orele 11.00 – 14.00 Spectacol cu formaţiile Casei de Cultură

LA SCENĂ
Orele 18.30 Traffi c
Orele 19.00 Connect-R
Orele 20.00 Spitalul de Urgenţă
Orele 21.00  Direcţia 5

22.00 FOC DE ARTIFICII

ACTIVITĂŢI PERMANENTE

Centrul pietonal
14.00 – 22.00 Compania de teatru ”Famous dance“
Personaje de epocă pe catalige, Bufoni regali(jonglerii stradale, baloane de 
săpun uriașe) Personaj omul oglindă, Păpuși uriașe, Statui în levitaţie

Platoul din faţa Primăriei
10.00 – 20.00 Aventură şi Adrenalină
Panou escaladă, tiroliană, tir cu arcul, grafi tti și alte surprize
10.00 – 20.00 Triunghi turistic: Salina, Castrul Roman şi Cheile Turzii

Parcul TEILOR
Orele 9.30  Expoziţie pentru pasionaţii de mașini

„Retromobil Turda, 2014“

Salina Turda
Orele 10.00 Vernisaj pictură „Cultura fără frontiere”

Primăria Municipiului Turda – Sala Mare a Consiliului Local
Orele 10.00  „50 de ani de căsătorie – Fericirea e în doi“ – Premierea cu-

plurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie
Orele 11.00 Lansare carte – Valentin Vișinescu și Horaţiu Groza
Orele 13.00 Ziua Porţilor Deschise la Castrul Roman

Muzeul de Istorie
Orele 14.00 Vernisaj „Memoria oraşului“ – expoziţie de fotografi i vechi

Expoziţie „Artă şi meşteşug dincolo de timp şi graniţe“

LA SCENĂ
Orele 18.00 Tineri laureaţi – Simpatix Grup
Orele 18.00  Adrian Sărmășan
Orele 19.00  ANER
Orele 20.00 Aminda și Hazard
Orele 20.00 Parada modei
Orele 21.00 ELENA GHEORGHE

ACTIVITĂŢI PERMANENTE

Centrul pietonal
14.00 – 22.00 Compania de teatru ”Famous dance“
Personaje de epocă pe catalige, Bufoni regali(jonglerii stradale, baloane de 
săpun uriașe) Personaj omul oglindă, Păpuși uriașe, Statui în levitaţie

Platoul din faţa Primăriei
10.00 – 20.00 Aventură şi Adrenalină
Panou escaladă, tiroliană, tir cu arcul, grafi tti și alte surprize
10.00 – 20.00 Triunghi turistic: Salina, Castrul Roman şi Cheile Turzii

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA

ANUNŢ
TÂRGUL ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE LOCALE

„PARTENERI PENTRU TURDA, VOLUNTARI PENTRU COMUNITATE”

Locaţia: Parcul Muzeului Municipal de Istorie
29 august 2014, începând cu ora 10.00

TÂRGUL PRODUSELOR TRADIŢIONALE ROMÂNEŞTI

Locaţia: Parcul Muzeului Municipal de Istorie
29 – 31 august 2014, începând cu ora 10.00

Cu prilejul zilelor oraşului, Primăria Municipiului Turda organizează, vineri 29 august 2014, 
începând cu ora 10.00, un târg al organizaţiilor non-guvernamentale „Parteneri pentru Turda, 
voluntari pentru comunitate”, completat de un târg al meşteşugarilor, manufacturierilor şi 
artizanilor populari, în perioada 29 – 31 august 2014, începând cu ora 10.00, în parcul situat în 
proximitatea Muzeului de Istorie.

Activităţile pe care le-am pregătit vizează promovarea specifi cului local, activităţi şi proiecte destinate 
tinerilor turdeni (turism, ecologie, voluntariat, hobby), activităţi de susţinere a principiilor de bază 
privind sănătatea publică, educarea gusturilor gastronomice, păstrarea meşteşugurilor tradiţionale.

Alături de „oferta” ONG-urilor, se vor prezenta artizani şi meşteri populari locali precum şi din 
zonele învecinate, păstrători ai tradiţiilor, pregătiţi să ofere produse tradiţionale, suveniruri.

Prin intermediul activităţilor propuse ne dorim să păstrăm linia tradiţională a târgului 
meşteşugăresc pe care îl oferim turdenilor de peste trei ani, menit să sprijine şi să încurajeze 
artizanii şi meşteşugarii turdeni sau din localităţile învecinate şi să susţină perpetuarea tradiţiilor 
specifi ce 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.

Acest eveniment face parte din agenda proiectului „Building our future, we design Europe’s 
future”, proiect co-fi nanţat de Comisia Europeană, prin Programul Europa pentru Cetăţeni 2014, 
Componenta 2, Măsura 2.1 Înfrăţirea oraşelor. Ideea proiectului a fost a Primăriei Municipiului 
Turda, prin Serviciul Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale. Proiectul vizează şi dezbate teme 
comune ale convieţuirii în Uniune: respectarea identităţii culturale şi a tradiţiilor prin artă şi 
meşteşuguri, voluntariat şi implicare civică, protejarea mediului şi managementul ariilor protejate, 
prevenirea risipei alimentare şi hrana sănătoasă, inserţia socială a persoanelor cu diabet, 
promovarea bunelor practici în serviciile publice, formularea şi promovarea politicilor publice.

Prin activităţile proiectului punem accent pe rolul cetăţeniei active în crearea unui spaţiu 
public european precum şi pe realizarea unui dialog transparent, prin apropierea dintre cetăţeni 
şi autorităţi publice. Este important ca fi ecare dintre noi să avem sentimentul de apartenenţă la o 
Europă unită, construită pe valori comune împărtăşite, dincolo de diversitatea istorico-culturală.

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


