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Primarul Tudor Ştefănie: 
„Turda va pune accentul, şi în 2014, 

pe dezvoltarea turistică”

Administraţia locală turdeană condusă de primarul Tudor Ştefănie se află la 
ora bilanţului, anul 2013 nu a fost un an cu ghinion pentru cei care veghează 
asupra destinelor oraşului de pe Arieş, dar mereu e loc şi de mai bine.
Despre acest lucru am vorbit cu edilul şef al Turzii, care a făcut o caracterizare 
a acestui an, dar şi cu gândul la viitoarele proiecte pentru 2014. Pagina 3
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Anul care vine să vă aducă Anul care vine să vă aducă 
speranţa unui nou început, speranţa unui nou început, 
energia necesară pentru energia necesară pentru 
a vă împlini toate obiecti vele, a vă împlini toate obiecti vele, 
înţelepciunea de a aprecia înţelepciunea de a aprecia 
fi ecare zi prin micile bucurii fi ecare zi prin micile bucurii 
pe care ţi le oferă și multă pe care ţi le oferă și multă 
încredere și fericire!încredere și fericire!

Sărbători fericite! Sărbători fericite! 
La mulţi ani!La mulţi ani!

Tudor Ştefănie,Tudor Ştefănie,
Primarul Municipiului TurdaPrimarul Municipiului Turda

La mai puţin de o 
săptămână de la 
aprobarea proiectu-
lui privind realiza-
rea unui patinoar ar-
tifi cial la Turda şi 
darea lui în folosinţă 
în această iarnă, iată 
cu lucurile de mişcă 
în direcţia potrivită.

În aceste zile au în-
ceput lucrările de amenajarea a patinoarului artifi cial, 
având ca locaţie zona pietonală din centrul oraşului.

Patinoarul va fi  deschis minim 3 luni de zile, muni-
cipiul Turda va pune la dispoziţie în regim de închiri-
ere la tarifele aprobate de Consiliul Local o suprafaţă 
de teren de maxim 600 mp, situat pe platoul din zona 
centrală şI de asemenea utilităţile necesare.

Dincolo de disputele din Consiliul Local pro sau 
contra, benefi ciarii direcţi ai acestuia se vor bucura 
de existenţa lui, pentru că de foarte mult timp s-a tot 
vorbit la Turda de realizarea unui patinoar artifi cial, 
iată că temperaturile anunţate de meteorogoli pen-
tru rumătoarea perioadă vor permite menţinerea 
gheţii la standardele de calitate cerute. D.D.

Lovitură de teatru în Consiliul local Turda: vi-
ceprimarul Lucian Nemeş a fost schimbat din 
funcţie chiar cu complicitatea colegilor de partid.

Miercuri dimineaţă a fost convocată la Turda o 
şedinţă de îndată, iniţial pe ordinea de zi fi gura un 
singur proiect şi anume o rectifi care bugetară.

Surpriză însă, la cererea liderului PDL în Con-
siliul Local, Sorin Bichiş, au mai fost introduse 
două proiecte, acestea vizau schimbarea vice-
primarului Lucian Nemeş şI numirea unui nou 
viceprimar.

Cu 12 voturi pentru, viceprimarul Lucian Ne-
meş a fost demis din funcţie!

Cele 12 voturi pentru reprezintă exact votul 
grupului PDL-UDMR (9), plus voturile celor de 

la PPDD (3). Viceprimar al Turzii, în locul lui 
Lucian Nemeş, a devenit Lucian Varo, de aseme-
nea consilier din partea PP-DD. Acesta a primit 
13 voturi, faţă de cele câte trei, obţinute de către 
contracandidaţii săi la funcţia numărul 2 din 
executivul turdean, Emil Molnar (PSD) şi Ovi-
diu Micu (PNL).

”Promit să fi u liantul între Consiliul Local şi in-
stituţia primarului”, a declarat Lucian Varo, imedi-
at după depunerea jurământului.

Pe de altă parte Lucian Nemeş, care este şi pre-
şedintele PPDD Turda spune că va cere conducerii 
centrale a partidului retragerea sprijinului politic 
pentru consilierii rebeli, şi sancţionarea acestora 
cu excluderea din partid. Daciana Derda

Au început lucrările 
la patinoarul artificial

Viceprimarul turdean Lucian Nemeş a fost schimbat din funcţie!
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Două consiliere 
turdene vor parcări şi 
locuinţe pentru medici
Consiliera PSD Dora Arion și Daniela 
Florea de la PDL au transmis execu-
tivului câteva din doleanţele expri-
mate de cadrele medicale de la spi-
talul din Turda cu ocazia întâlnirii 
avute cu reprezentanţii forului deli-
berativ. Dora Arion a sugerat să se 
găsească spaţii locative, în regim lo-
cuinţă de servici, pentru medicii care 
fac naveta la Turda. Aceasta a fost 
completată de colega sa Daniela 
Florea care a spus că șI profesorii 
merită acest lucru, aceeași situaţie 
fi ind valabilă pentru cadrele didacti-
ce, ca o formă de stimulare, să ră-
mână să profeseze la Turda. În repli-
că primarul Tudor Ștefănie a spus ca 
există o variantă ca acest lucru să fi e 
pus în practică, în momentul în care 
Blocul O va fi  reabilitat. 
„Reabilitarea Blocului O din Piaţa 
Romană este prevăzută la capitolul 
investiţii în anul 2014. Am putea lua 
în calcul repartizarea unor locuinţe 
de serviciu de acolo”, a arătat pri-
marul. Tot în cadrul interpelării 
Daniela Florea a vorbit despre nece-
sitatea organizării unor parcări pen-
tru personalul medical de la spital, 
pentru că în incinta instituţiei nu 
mai este permis acest lucru. D.D.

Seară de colinde 
şi rugăciune
În această perioadă abundă eveni-
mentele cultural-religioase, excepţie 
nu face nici Protopopiatul greco-ca-
tolic din Turda care a pregătit un 
eveniment în acest sens. Credincioșii 
din orașul Turda și din împrejurimi 
sunt invitaţi la o seară de rugăciuni 
și colinde, care va avea loc , sâmbă-
tă 14 decembrie 2013 începând cu 
ora 16.00, la Biserica Sfi nţii Apostoli 
Petru și Pavel – Oprișani (Biserica al-
bastră). Din program fac parte: 
Rânduiala Binecuvântării Euharistice 
și un concert de colinde susţinut de 
către Corul Facultăţii de Teologie 
Greco-Catolică din Blaj. D.D.

Parc de distracţii 
pe 120 mp la Turda
La iniţiativa primarului Tudor 
Ștefănie a fost elaborat un proiect 
de hotărâre ce prevede amenajarea 
unui mini parc de distracţii pentru 
copii în centrul orașului, cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă. Proiectul a pri-
mit avizul forului deliberativ tur-
dean, suprafaţa acestuia urmând să 
se întindă pe 120 de metri pătraţi, 
va fi  compus din carusel pentru co-
pii, Air Jet, American convoy, trenu-
leţ gen Thomas, carusel hidraulic și 
Bungee trambulină. Toate utilajele 
sunt destinate copiilor între 3 și 9 
ani. Pe site-ul primăriei Turda a apă-
rut săptămâna trecută anunţul pri-
vind depunerea ofertelor… „Pentru 
buna desfășurare a acestei activităţi, 
Municipiul Turda va pune la dispozi-
ţie terenul în suprafaţă de de 150 
mp, în regim de închiriere la tariful 
aprobat de Consiliul Local de 20,43 
lei /mp/lună. Terenul este situat pe 
platoul din zona centrală a 
Municipiului Turda. Firma care se va 
ocupa de amenajarea și exploatarea 
parcului de distracţii este I.I.Siko 
Marta Erika, cu sediul în Târgu 
Mureș. D.D.

Pe scurt

Muncă multă, obiective 
ambiţioase, determinare şi 
proiecte de viitor în folosul 
comunităţii, toate poartă 
marca Companiei de Apă 
Arieş.

La sediul companiei au 
fost prezentate informaţii re-
levante asupra activităţii 
CAA în semestrul al II lea din 
acest an, stadiul fi nalizării 
proiectului european în va-
loare de 79,9 milioane de eu-
ro şi detalii despre pasul II al 
proiectului privind extinde-
rea şi reabilitarea reţelelor de 
apă-canal în zona Turda, 
Câmpia Turzii şi comunele 
arondate.

Directorul general al Com-
paniei de Apă Arieş, Cristian 
Octavian Matei a făcut o tre-
cere în revistă a activităţii sa-
le de când se afl ă în fruntea 
societăţii, timp relativ scurt 
de altfel, dar rodnic în ceea ce 
priveşte realizările profesio-
nale.

La discuţii au mai fost pre-
zenţi Bogdan Bobic – şeful 
unităţii de implementare şi 
Corneliu Asafti, şef staţie de 
epurare Câmpia Turzii.

Matei Cristian a vorbit 
pentru început despre greu-
tăţile întâmpinate de la pre-
luarea companiei de apă, mă-
surile organizatorice luate, 
reunirea Asociaţiei de Dez-
voltare Intecomunitară Apă 
Văii Arieşului scindată de 
lupte politice şi demersurile 
făcute la ministerul de resort 
pentru a deveni eligibili şi a 
accede în etapa a doua a pro-
iectului, implicit pentru atra-
gerea celor 83 de milioane de 
euro necesari implementării 
acestuia.

Primul lucru pe care l-am 
făcut a fost să repunem în 
dreptrui Asociaţia Apa Văii 
Arieşului, pentru că era o mă-
sură necesară, existenţa 
acestei societăţi. Dacă acest 
lucru nu era posibil, nu pu-
team să accedem în pasul II, 
am reglementat tarifele la 
apă şi am pus la punct ulti-
mele etape ale pasului I. Am 
purtat discuţii cu toţi prima-
rii, i-am conşientizat că fără 
această asociaţie nu putem 
merge înainte, deoarece sun-
tem concesionarul asociaţiei 
respective şi fără aprobarea 

lor în unanimitate nu se pot 
lua măsuri majore în ceea ce 
priveşte poriectele europene, 
explică Matei.

După reglementarea aces-
tei situaţii, conducerea CAA 
a trecut la echilibrarea situa-
ţiei economico-fi nanciare a 
societăţii, care era defi citară 
în acel moment dar prin mă-
surile luate de reducere a 
unor costuri, a fost depăşit cu 
brio şi acest moment.

Directorul general al Com-
paniei de Apă Arieş, a expli-
cat că s-a trecut la prelungi-
rea pasului I al proiectului 
din cauza unor antreprenori 
care nu şi-au făcut datoria.

Acesta a dispus, printre 
altele, declanşarea unei acţi-
uni de inventariere a clienţi-
lor companiei. „În două luni 
şi jumătate s-au întocmit 
1562 de acte adiţionale la 
contractele încheiate cu cli-
enţii noştri, care s-au racor-
dat la reţelele de canalizare. 
Acţiunea de inventariere 
continuă” a declarat Cristi-
an Matei. De la aceştia s-au 
încasat 161 de mii de lei, o 
sumă considerabilă de care 
CAA era lipsită, aprecia 
Cristian Matei.

Partea de producţie şi in-
vestiţii nu a lăsat nici ea de 
dorit pentru că noua condu-

cere se poate lăuda şi aici cu 
realizări importante.

La momentul când am fost 
numit director, într-un timp 
relativ foarte scurt a trebuit 
să facem prelungirea pasului 
I, pentru că dacă nu se întâm-
pla acest lucru puteam să pie-
dem toată fi nanţarea. Am 
avut cam o săptămână la dis-
poziţie, am pregătit toată do-
cumentaţia , m-am deplasat 
urgent la Bucureşti şi am reu-
şit să-l capacitez pe directo-
rul general să facă această 
prelungire deoarece eram de-
ja cu majoritatea pachetelor 
din proiect în grafi c. Eu nu 
vreau să acuz pe nimeni dar 
m-am întors acasă şi aveam o 
unitate de implementare a 
proiectului decapitată... a 
trebuit urgent să găsesc per-
soana potrivită pentru ca 
această unitate să-şi intre în 
drepturi a fost foarte mult de 
lucru dar l-am adus pe Bog-
dan Bobic, am refăcut astfel 
handicapul şi ne-am redre-
sat. Cu această ocazie s-au 
readus antreprenorii înapoi 
pe anumite pachete pentru 
că nu şi-au făcut în totalitate 
datoria şi exista riscul ca la 
data de 30 septembrie să ple-
ce, iar noi să nu mai putem 
face nimic, argumentează 
Matei Cristian.

Au fost şi situaţii în care 
antreprenorii nici măcar nu 
s-au apucat de proiect, toc-
mai din cauza faptului că 
acea unitate de implementa-
re iniţială nu funcţiona.

Între timp s-a remediat şi 
această situaţie, chiar dacă 
temperaturile exterioare au 
scăzut, activitatea antrepre-
norilor companiei de apă este 
extrem de intensă, Aceştia 
trebuie să confecţioneze 51 
de cămine de apă în Turda şi 
Câmpia Turzii. Ele trebuie să 
fi e utilate cu aparatură ele-
tronică în vederea ajungerii 
la un sistem de management 
integrat şi de urmărire opera-
tivă a ceea ce se întâmplă în 
Compania de Apă Arieş.

Subiectele conferinţei de 
presă au atins şi stadiul lu-
crărilor la staţia de epurare 
de la Câmpia Turzii unde s-a 
făcut o recepţie prealabilă a 
obiectivului, demersurile ini-
ţiate pentru demararea pro-
cedurii de achiziţie publică 
pentru asistenţa tehnică pas 
II proiect, cifra de afaceri a 
societăţii afl ată în creştere de 
la o lună la alta, investiţii se-
mestrul II al acestui an, refa-
cerea clădirilor companiei, 
resurse umane, reînnoirea 
dotării tehnică de calcul.

 Daciana Derda

Noua conducere a Companiei de Apă 
Arieş are conştiinţa lucrului bine făcut!
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Administraţia locală tur-
deană condusă de primarul 
Tudor Ştefănie se afl ă la ora 
bilanţului, anul 2013 nu a 
fost un an cu ghinion pentru 
cei care veghează asupra 
destinelor oraşului de pe 
Arieş, dar mereu e loc şi de 
mai bine.

Despre acest lucru am vor-
bit cu edilul şef al Turzii, care 
a făcut o caracterizare a aces-
tui an, dar şi cu gândul la vii-
toarele proiecte pentru 2014.

Reporter: – Domnule 
primar ce a înseamnat 
pentru dumneavoastră 
anul 2013 în calitate de 
şef al administraţiei 
locale?

Tudor Ştefănie: – A fost 
un an mai greu decât alţi ani, 
o activitate administrativă cu 
foarte multe confl icte politi-
ce, dar în acelaşi timp noi 
ne-am urmat strategia admi-
nistrativă a anului 2013, ba-
zându-ne pe un buget apro-
bat în luna aprilie, deci foarte 
târziu...cu toate acestea 
ne-am continuat obiectivele 
atât în infrastructură cât şi în 
activitatea administrativă 
propriu-zisă.

Acest an a adus punerea în 
funcţiune a unor obiective 
investiţionale cum sunt bazi-
nul didactic de înot, continu-
area lucrărilor la Grădina Zo-
ologică, la fel şi la centrul 
SPA de la Hotelul Potaissa, 
au fost fi nalizate lucrări de 
mare anvergură, modernizări 
de străzi, amenajare de artere 
stradale cum este strada 
A.I.Cuza care a dus la decon-
gestionarea trafi cului, în spe-
cial trafi cul greu la intrare şi 
ieşire din Turda, de aseme-
nea au fost câteva lucrări im-
portante terminate pe activi-
tatea administrativă, spaţii 
verzi, salubritate, câini co-
munitari, disciplina în con-
strucţii, sistemul de învăţă-
mânt zic eu că a funcţionat 
destul de bine, şcoala a înce-
put în bune condiţii, unităţile 
au fost pregătite pentru a 
avea un proces de învăţământ 
normal şi echilibrat.

Rep: – Ce ne puteţi spune 
despre sistemul de sănă-
tate?

T.Ş.: – Şi acesta a fost bine 
gestionat până în acest mo-
ment, sperăm să nu avem 
probleme până la sfârşitul 
anului. Am alocat sume im-
portante, pentru 2014 aces-
tea vor fi  cele două priorităţi 

– învăţământul şi sănătatea!
Am realizat activităţi de 

dezvoltare a infrastructurii 
indiferent de domeniul de ac-
tivitate bazându-ne pe pro-
iectele vechi, din mandatul 
trecut al Consiliului Local, 
proiecte afl ate încă în derula-
re dar am pregătit şi proiecte 
de viitor ce vor fi  cuprinse 
sperăm noi în anul 2014. Per 
ansamblu eu zic că nu a fost 
un an foarte rău, obiectivele 
pe care ni le-am propus am 
făcut eforturi să fi e realizate. 
Sigur că trebuie să fi m mai 
atenţi pentru perioada ce ur-
mează până în 2016 astfel ca 
programul şi strategia de 
dezvoltare a municipiului 
Turda să fi e în totalitate atin-
să. Până la urmă cel mai im-
portant este, ca acolo unde 
este misiunea nostră, a Con-
siliului Local şi a primarului, 
cetăţeanul să simtă că s-au 
făcut lucruri bune!... Sigur că 
ne depăşesc anumite aspecte, 
dar ele vin din politica cen-
trală şi nu sunt atributul pri-
marului.

Rep: – Cu siguranţă la 
acest capitol aveţi şi unele 
nemulţumiri. Care ar fi  
acestea?

T.Ş.: – De multe ori este un 
proces de intoxicare infor-
mativă a populaţiei, că tot ce 

se întâmplă rău este vina pri-
marului, ceea ce este în defa-
voarea funcţionării adminis-
traţiei publice locale şi cred 
că după atâţia ani de zile, 
acest sistem de dezinformare 
este şi în defavoarea cetăţe-
nilor.

Pe de altă parte au fost 
foarte multe proiecte de ho-
tărâri luate în Consiliul Lo-
cal, din nefericire mai puţine 
pe strategii de dezvoltare a 
municipiului Turda şi mai 
multe acte administrative ca-
re au clarifi cat unele lucruri 
care trebuiau clarifi cate.

Rep: – Care ar fi  totuşi 
proiectele de viitor?

T.Ş.: – În mod sigur eu do-
resc să fi nalizăm tot ce este 
prevăzut în strategia de dez-
voltare a oraşului, Castrul 
Roman redat circuitului tu-
ristic, grădina zoologică, lu-
crările la Colegiul Naţional 
Mihai Viteazu, acel proiect 
de mare anvergură pe care 
noi l-am prezentat privind 
dezvoltarea zonei turistice 
Băile Sărate-Salina să devină 
un obiectiv de discuţie şi de 
îmbunătăţire, un reper de 
dezvoltare pentru anii care 
vin. O să continuăm cu mo-
dernizarea străzilor, un pro-
cent de minim 70% din trama 
stradală până în 2016 ceea ce 

înseamnă o evoluţie într-un 
sens civilizat a comunităţii 
turdene şi un punct foarte 
important pentru atingerea 
scopului nostru, acela de-a 
deveni staţiune balneară.

Pe de altă parte au fost şi 
unele activităţi private, s-au 
deschis unele unităţi de ser-
vicii în turism ceea ce în-
seamnă că Salina a avut un 
rol foarte important în dez-
voltarea acestor servicii de 
cazare dar şi alimentaţie pu-
blică, sper ca ele să continue...
am avut şi probleme şi sinco-
pe sociale odată cu închide-
rea combinatului metalurgic 
au fost foarte multe SRL-uri 
care au intrat şi ele în lichida-
re ceea ce a generat prin lipsa 
locurilor de muncă, proble-
me sociale.

Din nefericire activităţi 
investiţionale de anvergură 
naţională nu au mai fost la 
nivelul municipiului nostru, 
ceea ce s-a materializat anii 
trecuţi prin deschiderea 
şantierelor gen Bechtel, lu-
crări de amploare la infra-
structura de apă şi canal ca-
re au dus atunci la crearea de 
locuri de muncă, sper în con-
tinuare ca 2014 să supli-
nească aceste lipsuri şi să 
aducă un plus de valoare 
economică şi socială pentru 
muncipiul Turda.

Rep: – Din 2014 se deschid 
noi linii de fi nanţare pe 
fonduri europene, care 
sunt proiectele majore 
care credeţi că ar putea fi  
materializate din aceşti 
bani?

T.Ş.: – Sunt două proiecte 
majore pe care noi le-am lan-
sat, sigur asta nu înseamnă că 
sunt eliminate şi proiectele de 
mică valoare, cele până în 
200.000 de euro, de gen acti-
vităţi şcolare, sănătate, cultu-
ră... dar mergem în continuare 
pe Castrul Roman care consi-
der că este obligatoriu ca şi 
proiect pentru dezvoltarea tu-
ristică a oraşului şi reabilita-
rea şi modernizarea centrului 
istoric cu tot ceea ce înseam-
nă el, cu un grafi c de eşalonare 
a acestor investiţii pe 5-6 ani, 
ceea ce înseamnă că la sfârşi-
tul anului 2016, centrul isto-
ric să devină un centru de 
atracţie turistică.

Trebuie să vedem şi ce fa-
cem cu Casa de Cultură din 
faţa primăriei, Blocul O, un 
proiect major pentru 2014 îl 
consider şi modernizarea şi 
reabilitarea integrală a podu-
lui peste râul Arieş, din zona 
Piaţa Romană.

Punctual, vreau să conti-
nui modernizările de străzi 
într-un ritm foarte alert, să-şi 
fi nalizeze societăţile comer-
ciale din subordine, respectiv 
Salina, obiectivele de investi-
ţii , să lansăm acest proiect de 
mare anvergură pentru even-
tualii investitori „Dezvolta-
rea turistică şi economică a 
zonei dintre Băile Sărate 
Turda şi Arealul Lacurilor 
Durgău, cu realizarea unei le-
gături funcţionale între aces-
tea”. 

Rep: – În încheiere vă 
rugăm un mesaj pentru 
cititorii noştri.

T.Ş.: – Vreau să le mulţu-
mesc pentru sprijinul care 
l-au acordat până acum şi în-
crederea acordată, îi asigur 
de buna noastră intenţie şi de 
responsabilitatea cu care am 
intrat nu numai în campania 
electorală, dar şi în funcţiile 
pe care le avem, ne determină 
să facem lucruri bune în folo-
sul comunităţii şi a fi ecărui 
cetăţean. Trenuie să ne acor-
de în continuare încredere, 
pentru că după munca pe ca-
re o desfăşurăm în fi ecare zi 
şi dorinţele noastre de viitor, 
merităm acest lucru şi le 
mulţumesc pe acestă cale!

Daciana Derda

Primarul Tudor Ştefănie: „Turda va pune accentul, 
şi în 2014, pe dezvoltarea turistică”

Interviu cu primarul Turzii despre bilanţul municipalităţii de pe Arieş în anul 2013.
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Persoanele fără casă, 
puse la adăpost 
pe timp de iarnă
În cadrul întâlnirii factorilor de deci-
zie cu reprezentanţii Comitetului 
Locale pentru Situaţii de Urgenţă 
s-a luat în discuţie și problema spa-
ţiilor de cazare și a hranei destinate 
persoanelor fără adăpost sau su-
prinse în trafi c, afectate de fenome-
ne meteorologice desosebite.
Potrivit unei informări făcute de au-
torităţile locale, în acest sens există 
deja două locaţii pentru persoanele 
fără adăpost afectate de tempera-
turile extreme. Este vorba de 
Centrul Social de Urgenţă pentru 
Persoane fără Adăpost de pe strada 
Avram Iancu și Spitalul municipiului 
Turda. De asemenea o parte din 
unităţile de învăţământ din Turda, 
patru la număpr pot oferi cazare în 
incinta internatelor dar și o masă 
caldă pentru cei surprinșI în trafi c 
de fenomene meteorologice deso-
sebite. La Colegiul Tehnic Turda 
există 100 de locuri disponibile în 
acest sens, Liceul Emil Negruţiu are 
60, Colegiul DR.I.Raţiu 25 iar Liceul 
Teoretic Liviu Rebreanu poate oferi 
40 de locuri. Săptămâna viitoare 
între spitalul municipal Turda și 
Serviciul Public de Asistenţă 
Socială se va semna un protocol 
de colaborare, care vizează tocmai 
această categorie de persoane, 
pentru că nu de multe ori au fost 
situaţii în care persoane fără adă-
post au apelat la serviciile unităţii 
medicale pentru a-și găsi un refu-
giu pe timp de iarnă. D.D.

Pe scurt

Celebrarea nunţii de aur a 
avut loc într-un cadrul festiv 
marţi dimineaţă cu începere 
de la ora 11 în sala mare a pri-
măriei Turda.

Acolo au fost prezente 29 
de perechi care au spus în 
urmă cu 50 de ani un DA ho-
tărât în faţa ofi ţerului de sta-
re civilă.

Reprezentanţii serviciului 
de asistenţă socială au fost 
cei care au organizat eveni-
mentul, creând totodată şi at-
mosfera de sărbătoare pentru 
cei care sunt un exemplu 
demn de urmat în societate.

Denisa Napău şeful SPAS 
Turda, primarul Tudor Ştefă-
nie şi viceprimarul Lucian 
Nemeş, i-au felicitat pe pro-
tagoniştii evenimentului ofe-
rindu-le diplome, fl ori şi pre-
mii în bani.

Cu această ocazie primarul 
Tudor Ştefănie şi-a exercitat 
atribuţiile de ofi ţer de stare 
civilă, declarând cele 29 de 
cupluri ca recăsătorite, într-o 
ceremonie de aducere amin-
te a ceea ce s-a întâmplat în 
urmă cu cinci decenii.

Dovediţi încă o dată că in-
stituţia familiei este cea mai 
importantă instituţie a unei 

societăţi, ea rezistă pe par-
cursul anilor doar datorită 
dumneavoastră. Un lucru 
pentru care trebuie să vă 
mulţumim este şi faptul că 
această comunitate turdea-
nă, rezistă şi continuă să fi e 
una din cele mai bune comu-
nităţi de la nivelul României, 
şi datorită dumneavoastră şi 
a ceea ce a-ţi realizat în viaţa 
personală şi pe plan profesio-
nal, pentru că este clar, fami-
lia întregeşte comunitatea 
iar dumneavoastră v-aţi adus 
un aport extraordinar la con-
tinuitatea acestei comuni-

tăţi...subliniază primarul Tu-
dor Ştefănie.

Viceprimarul Lucian Ne-
meş a explicat la rândul său 
importanţa şi rolul familiei în 
societate.

Apreciem foarte mult, per-
severenţa, tenacitatea, sârgu-
inţa, continuitatea de care 
daţi dovadă... personal vă res-
pect foarte mult, este un eve-
niment important din vieţile 
fi ecăruia dintre dumneavoas-
tră, dovedeşte fatul că există 
50 de ani de colaborare, că a-ţi 
reuşit să fi ţi o echipă în toată 
această perioadă. Încă de pe 

vremea dacilor şi a romanilor 
se spunea că familia este celu-
la societăţii, eu vreau să vă fe-
licit pe toţi. Noi suntem cei 
care venim din urmă şi avem 
de învăţat de la dumneavoas-
tră... argumentează Nemeş.

La festivitate au fost pre-
zenţi şi trei consilieri locali 
Adamosy Clara şi Csep Leylla 
de la UDMR şi Cristian Fele-
zeu de la PNL.

Celebrarea cuplurilor de 
aur s-a încheiat cu un pro-
gram artistic, venit să po-
tenţeze momentul de sărbă-
toare. Daciana Derda

29 de cupluri s-au recăsătorit la Primăria Turda!

Recent, la primăria turdeană 
a avut loc reuniunea Comitetul 
local pentru Situaţii de Urgenţă 
(foto).

Pe agenda de lucru s-au afl at 
două repere importante: pre-
zentarea planului de măsuri 
pentru înlăturarea efectelor 
negative provocate în cazul că-
derilor de zăpadă, viscolului şi 
poleiului în municipiul Turda, 
dar au fost luate în discuţie şi 
spaţiile destinate cazării şi hră-
nirii persoanelor fără adăpost 
sau suprinse în trafi c, afectate 
de fenomene meteorologice de-
sosebite.

La reuniune au fost prezenţi 
primarul Tudor Ştefănie în ca-
litate de şef al Comitetului Lo-
cal pentru Situaţii de Urgenţă; 
şeful Serviciului de Voluntariat 
pentru Situaţii de Urgenţă din 
cadrul primăriei turdene, Mi-
hai Zăhan; şefi  de regii, repre-
zentani ai spitalului Turda şi 
serviciului de ambulanţă; şeful 
SPAS – Denisa Napău; Jandar-
meria, Poliţia şi Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă au 
avut şi ele câte o persoană pre-
zentă, Electrica, Compania de 
Apă Arieş, E on Gaz, Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Dru-

muri Naţionale din România 
dar şi Direcţia Regională de 
Drumuri Cluj, tate au avut câte 
un cuvânt de spus în ceea ce 
priveşte pregătirile făcute pen-
tru sezonul rece.

Pentru început a fost prezen-
tat planul de deszăpezire care 
împarte Turda în trei sectoare 
importante. Potrivit lui Mihai 
Zăhan, lucrătorii de la drumuri-

le naţionale vor trebui să asigu-
re continuitatea circulaţiei, în 
condiţii de iarnă, pe trei tron-
soane de drum ce pornesc din 
Piaţa Romană spre Alba Iulia, 
Câmpia Turzii şi spre Cluj-Na-
poca, pe drumul ce trece pe lân-
gă Teatrul municipal.

Pentru deszăpezirea celor-
lalte străzi din Turda va inter-
veni cu oameni şi utilaje socie-

tatea comercială Domeniul Pu-
blic SA. Primarul Tudor Ştefă-
nie a apreciat drept pozitivă ac-
tivitatea Direcţiei Regionale de 
Drumuri Cluj.

Important e să funcţioneze  
bine sistemul informaţional şi 
să putem în situaţie de urgenţă 
să rezolvăm problemele apăru-
te. Aici fac apel din nou la cei de 
la Electrica, atunci când inter-

vin asemenea situaţii să fi e mai 
operativi, la fel şi Compania de 
Apă Arieş şi E on Gaz, sublinia-
ză şeful executivului.

Domeniul Public SA. are la 
această oră în stoc aproximativ 
200 de tone de material antide-
rapant, mai este necesară achi-
ziţia de sare, aproximativ 150 de 
tone, dar şi de carburant pentru 
utilajele societăţii. Tot cu aceas-
tă ocazie s-a luat în discuţie şi 
problema spaţiilor de cazare şi a 
hranei destinate persoanelor fă-
ră adăpost sau suprinse în trafi c, 
afectate de fenomene meteoro-
logice desosebite.

Potrivit unei informări făcu-
te de autorităţile locale, în acest 
sens există deja două locaţii 
pentru persoanele fără adăpost 
afectate de temperaturile ex-
treme. Este vorba de Centrul 
Social de Urgenţă pentru Per-
soane fără Adăpost de pe strada 
Avram Iancu şi Spitalul muni-
cipiului Turda.

Iar din unităţile de învăţă-
mânt din Turda, 4  pot oferi ca-
zare în incinta internatelor dar 
şi o masă caldă pentru cei sur-
prinşI în trafi c de fenomene 
meteorologice desosebite.

 Daciana Derda

Autorităţile turdene sunt pregătite 
să întâmpine iarna!
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PUBLICITATE

Luni după-amiază consilierii lo-
cali s-au pus de acord asupra proiec-
tului ce prevede atribuirea de teren 
în vederea amenajării de staţii în 
municipiul Turda , pentru activita-
tea de transport persoane prin curse 
regulate speciale către SC Tours Cla-
us SRL.

Proiectul a fost amânat la şedinţa 
ordinară a lunii noiembrie pe motiv 
că nu toate staţiile aveau avizul poli-
ţiei rutiere.

La acest proiect a cerut să ia cu-
vântul şi directorul STP Turda care 
şi-a exprimat punctul de vedere cu 
privire la legalitatea punerii în prac-
tică a iniţiativei consilierilor locali.

Robert Mostecky le-a cerut aleşi-
lor din forul deliberativ să cumpă-
nească bine înainte de-aşi da votul, 
cu atât mai mult cu cât STP Turda 
are exclusivitate în privinţa trans-
portului local în municipiul nostru.

Aş vrea să vă reamintesc prevederi-
le contractului existent între STP şi 
muncipiul Turda, respectiv prevede-
rile legislative ce fac referire la exclu-
sivitatea prestării serviciului de 
transport public pe raza municpiului. 
Această problemă este destul de gravă 
după părerea mea, şi vom recurge la 
instanţă, am sesizat în nenumărate 
rânduri transportul ilegal făcut de so-
cietatea respectivă, nu s-a luat nici o 
măsură de-a pune la punct situaţia 
transportului de persoane pe care-l 

desfăşoară SC Tours Claus SRL, 
transport care funcţionează în paralel 
cu cel concesionat….am prezentat 
această situaţie cu înregistrări video, 
foto, dar măsurile care să reglemente-
ze starea de fapt au întârziat să apară. 
Dacă consideraţă oportun că puneţi 
în legalitate un transport ilegal vă rog 
să ţineţi cont şi de ceea ce v-am spus 
eu şi să revocaţi hotărârea şi să nu 
adoptaţi nimic în acest sens! a cerut 
imperativ Mostecky, dar nu a fost as-
cultat de consilierii care şi-au dat gi-
rul în favoarea proiectului.

Staţiile propuse în proiect sunt 
amplasate la Primăria Turda, Poliţia 
Turda, Gara Mare, Materna, şcoala 
Poiana; staţia din zona fostelor Uzine 
Chimice, CASIROM, punct vamal, 
Marele Alb- str. Clujului; Dacia – 
Service de pe aceeaşi stradă, fabriba 
de oale, parc Turda Nouă – Colegiul 
Tehnic, spital, Avram Iancu, centrul, 
Electroceramica, Bocoş – Micro 1, 
Kaufl and şi zona Băilor Sărate.

De asemenea, SC Tours Claus SRL 
va asigura potrivit contractului de 
prestări servicii, transportul angaja-
ţilor precum şI a persoanelor desem-
nate de SC LAPP INSULATORS SA, 
pe traseele zona industrială a Turzii, 
Câmpia Turzii, Cheia, Corneşti, Mi-
hai Viteazu, Moldoveneşti, Bădeni, 
Viişoara, Tureni, Copăceni, Ceanu 
Mare, Plăieşti, Turda Nouă, Băile Să-
rate, zona Micro 3.

Amenajarea staţiilor pentru 
SC Tours Claus SRL a fost aprobată

La Monumentul Eroilor si-
tuat în faţa Catedralei Ortodoxe 
Turda cu începere de la ora 12 
s-a desfăşurat un ceremonial 
religios. Programul a fost urmat 
de intonarea Imnului de Stat al 
României, serviciu religios, alo-
cuţiuni, depuneri de coroane şi 
defi larea gărzii de onoare.

La manifestări au participat 
sute de turdeni afl aţi la acea oră 
prin centrul oraşului sau ieşiţi 
de la slujba organizată de dimi-
neaţă la catedrala ortodoxă.

După Te Deum primarul Tu-
dor Ştefănie a vorbit despre im-
portanţa zilei de 1 decembrie în 
istoria românilor.

Să ne simţim mândri că acest 
deziderat al nemului românesc 
este un exemplu de solidaritate 
şi încredere în forţele proprii 
reuşind prin simbolistica sa să 
păstreze vie speranţa pentru vi-
itor. Îmi doresc ca în această zi 
solemnă în care ne sărbătorim 
ţara şi strămoşii, ziua în care 
suntem uniţi în cuget şi simţiri 
să ne reamintim că avem o isto-
rie de care trebuie să fi m mân-
dri, să dovedim astfel că sacrifi -

ciile înaintaşilor noştri nu au 
fost zadarnice şi că liberatea de 
care ne bucurăm se datorează 
unui sentiment comun, numit 
patriotism, subliniază primarul 
turdean.

Au urmat alocuţiunile sena-
torului Alexandru Cordoş, de-
putatului Mircea Irimie, co-
mandantul garnizoanei milita-
re Turda lt.-col. Ioan Costinel 
Boboc şi generalul maior în re-
tragere, Sever Andreiu Mureşi-

an, preşedintele Filialei Turda a 
Veteranilor de Război.

Senatorul Cordoş a folosit în 
discursul său două repere im-
porante, unitatea şi trăinicia 
poporului român.

În ciuda tuturor greutăţilor şi 
opreliştilor, poporul român con-
sfi nţeşte marea unire prin uni-
tatea de acelaşi grai, credinţă, 
datini şi obiceiuri şI mai presus 
de toate prin puterea morală a 
conşiinţei naţionale. Ziua naţio-

nală trebuie să fi e mereu un im-
bold spre solidaritate, eforturile 
şi sacrifi ciile făcute de-a lungul 
istoriei trebuie să ne amintească 
în fi ecare clipă nouă românilor, 
indiferent de generaţie şI cate-
gorie socială că suntem cu toţii 
responsabili de viitorul societă-
ţii româneşti ….este momentul 
în care trebuie să fi m conştienţI 
acum mai mult ca oricând, că pe 
umerii noştri apasă o responsa-
bilitate de care nu ne putem de-

zice, aceea de-a ne ridica la va-
loarea înaintaşilor!

Deputatul Mircea Irimie a 
reamintim audienţei că este 
unul din semnatarii pactului cu 
Basarabia, ce prevede asuma-
rea de către politicienii din Ro-
mânia a mesajului unionist şi 
implimentarea de legi ce au 
drept scop apropierea defi niti-
vă a celor două state româneşti.

O ţară unită a fost visul ro-
mânilor dintotdeauna, a fost 
visul strămoşilor noştri…este 
succesul întregii naţiuni româ-
ne. Trebuia să reamintesc aici 
că sunt unul din semnatarii 
pactului pentru Basarabia, fra-
ţii noştri de peste Prut în care 
curge acelaşi sânge cu al nostru. 
Trei sferturi dintre români se 
declară de acord cu unirea Re-
publicii Moldova cu România, 
astăzi şi acolo ca şi aici este zi de 
sărbătoare, Trăiască românii, 
trăiască România! urează par-
lamentarul turdean.

Au urmat depunerile de co-
roane şi cel mai aşteptat mo-
ment al zilei, defi larea gărzii 
de onoare. Daciana Derda

Turdenii au participat în număr mare 
la manifestările dedicate zilei naţionale
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Hotărârile Consiliului Local Turda
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 248
din data de 28.11.2013
privind redistribuirea sumelor neutilizate de centrele bugeta-

re pentru burse de merit in anul 2013
Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă or-

dinara în data de 28.11.2013
Având în vedere proiectul de hotărâre privind redistribuirea 

burselor scolare ce se vor acorda elevilor din unitatile de invata-
mant din municipiul Turda proiect elaborat din iniţiativa d-lui 
primar Stefanie Tudor;

În baza:
- referatului Directiei Economice nr. 25.664 / 28.11.2013;
- conform avizului de specialitate al comisiei nr.5 (învata-

mant, cultura, sanatate, tineret, sport si turism)
-Prevederile Ordinului nr. 5576 din 07.10.2011 al Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului Sportului
-Prevederilor art. 82 din Legea nr. 1/2011 privind Legea Edu-

caţiei Naţionale;
-Prevederilor art.36 alin.4 lit.a şi 45 an.2 din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată.
-Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Local al municipiului Turda.
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă redistribuirea burselor scolare neutilizate de 
catre centrele de invatamant in valoare de 28.584 lei, pentru 169 
de burse de merit ce se vor acorda elevilor din unitatile de invata-
mant preuniversitar de stat din municipiul Turda in anul 2013, 
conform solicitarilor centrelor bugetare.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei se 
încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului mu-
nicipiului Turda, Directiei Economice, Centrelor bugetare ale 
invatamantului preuniversitar de stat.
VOTURI : - pentru 21
  - împotriva -
  - abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.
ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR,
JUDEŢUL CLUJ  Ec. ŞTEFĂNIE TUDOR
MUNICIPIUL TURDA
SERVICIUL FINANCIAR BUGET
Nr. 25.664 / 28.11.2013

RAPORT DE SPECIALITATE
În conformitate cu HCL 132/38.05.2013 prin care s-au apro-

bat bursele scolare acordate elevilor in anul 2013 si cu analiza la 
zi a platilor pe tipuri de burse si centre bugetare, propunem ca 
suma de 28.584 lei ramasa neutilizata se va redistribui pentru 
169 burse de merit, la urmatoarele centre bugetare:
- Scoala Teodor Muresanu: 22 burse in valoare totala de 3.755 lei
- Scoala Andrei Saguna: 25 burse in valoare totala de 5.100 lei
- Scoala Horea, Closca si Crisan: 30 burse in valoare totala de 5.850 lei
- Colegiul Mihai Viteazul: 62 burse in valoare totala de 6.246 lei
- Liceul Liviu Rebreanu: 30 burse in valoare totala de 7.633 lei
TOTAL  169 burse in valoare de 28.584 lei
DIRECTOR EXECUTIV, BIROU FINANCIAR BUGET,
ADACE DANIELA BUCUR CAMELIA

HOTĂRÂREA NR. 249
din data de 28.11.2013
privind impozitele şi taxele locale pe anul 2014
In temeiul art. 36 alin.(1) din Legea administraţiei publice lo-

cale nr.215/2001 cu modifi cările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta euro-

peană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octom-
brie 1985 şi ratifi cată prin Legea nr.199/1997.

Având în vedere prevederile:
-art.45 alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice 

nr.215/2001 cu
modifi cările şi completările ulterioare;
-Legea nr.273/2006 privind fi nanţele publice locale;
-Legea nr.571/2003 privind Codul fi scal cu completările şi 

modifi cările
ulterioare, H.G. 44/2004 privind aprobarea Normelor meto-

dologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fi scal, cu 
completările şi modifi cările ulterioare, analizând nomenclatura 
stradală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Munici-
piului Turda nr.283/18.12.2006 cu completările ulterioare pre-
cum şi planul urbanistic general aprobat prin H.C.L. 160/1999;

-H.G Nr. 1309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru 
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimila-
te acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013;

-O.G. Nr. 1 din 9 ianuarie 2013 pentru reglementarea unor măsuri
fi nanciar-fi scale în domeniul impozitelor şi taxelor locale;
-O.G. Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modifi carea şi comple-

tarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fi scal şi reglementarea 
unor măsuri fi nanciar-fi scale;

Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii 
ale bugetului local pentru anul 2014 în scopul asigurării fi nanţă-
rii cheltuielilor publice locale, pe de o parte precum şi de condiţi-
ile locale specifi ce zonei pe de altă parte;

Din iniţiativa d-lui primar al municipiului Turda şi în baza 
Raportului de specialitate – expunere de motive întocmit de Di-
recţia impozite şi taxe locale- Serviciul Constatare, Impunere, 
Control nr.3142/2/06.11.2013, cu avizul Comisiei de specialitate 
nr. 1 a Consiliului Local;

În temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Local al municipiului Turda

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2014 

după cum urmează:
a) nivelurile stabilite în sume fi xe sunt prevăzute în ,,Tabloul 

cuprinzând impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acesto-
ra precul şi amenzile aplicabile în anul fi scal 2014” – constituie 
ANEXA 1;

b) cota prevăzută de art. 253 alin (2) din Legea 571/2003 cu 
completările ulterioare se stabileşte la 1,5%;

c) cota prevăzută de art. 253 alin (6) lit. a) din Legea 571/2003 
cu completările ulterioare se stabilieşte la 10%;

d) cota prevăzută de art. 253 alin (6) lit. b) din Legea 571/2003 
cu completările ulterioare se stabilieşte la 30%;

e) cota prevăzută de art. 253 alin (9) din Legea 571/2003 cu 
completările ulterioare se stabilieşte la 5%;

f ) cota prevăzută de art. 270 alin. (4) din Legea 571/2003 cu 
completările ulterioare se stabileşte la 3%;

g) cota prevăzută de art. 279 alin. (2) din Legea 571/2003 cu 
completările ulterioare se stabileşte la 1% din valoarea totală a 
cazării/tarifului de cazare pentru fi ecare zi de sejur a turistului, 
care se încasează de persoanele juridice prin intermediul cărora 
se realizează cazarea, odată cu luarea în evidenţă a persoanelor 
cazate.

Art. 2. Bonifi caţia prevăzută de art. 255 alin.(2), art. 260 alin.
(2) şi art. 265 alin. (2) se stabileşte după cum urmează:

a) în cazul impozitului pe clădiri aparţinând persoanelor fi zi-
ce la 10%;

b) în cazul impozitului/taxei pe teren aparţinând persoanelor 
fi zice la 10%;

c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport aparţinând 
persoanelor fi zice la 10%.

d)  în cazul impozitului / taxei pe clădiri aparţinând persoane-
lor juridice la 5 %;

e) în cazul impozitului/taxei pe teren aparţinând persoanelor 
juridice la 5 %;

f ) în cazul impozitului pe mijloacele de transport aparţinând 
persoanelor juridice la 5 %.

Art. 3. Majorarea prevăzută de art. 287 alin.(1) din Legea 
571/2003 cu completările ulterioare se stablileşte după cum ur-
mează:

a)  în cazul impozitului pe clădiri:
a1) în cazul impozitului pe clădiri-persoane fi zice la -%;
a2) în cazul impozitului pe clădiri- persoane juridice: la -%;
b) în cazul impozitului pe teren:
b1) pentru terenul intravilan încadrat la categoria ,, terenuri 

cu construcţii’
( curţi ) apartinând persoanelor fi zice la -%;
b2) pentru terenul intravilan încadrat la categoria ,, terenuri 

cu construcţii”(curţi ) aparţinând persoanelor juridice la -%
b3) pentru terenul situat în intravilanul localităţii încadrat 

la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu con-
strucţii la -%;

c) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport prevăzute la 
art.263 alin.(6) la -%;

d) în cazul taxelor pentru:
d1) eliberarea certifi catelor de urbanism, la - %;
d2) eliberarea autorizaţiei de construire, la  - %;
d3) eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări, la – %;
d4) eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrări de organi-

zare de şantier în vederea realizării unei construcţii, la – %;
d5) eliberarea autorizaţiei de amenajare de corturi, căruţe sau 

rulote ori campinguri,la – %;
d6) eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, to-

nete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile pu-
blice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de 
afi şaj, a fi lmelor şi reclamelor, la -%;

d7) eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă 
construcţie decât cele prevăzute în alt alineat, la – %;

d8) eliberarea autorizaţiei de desfi inţare totală sau parţială a 
unei construcţii, la -%;

d9) eliberarea autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi 
branşamente, la -%;

d10) prelungirea unui certifi cat de urbanism sau a unei auto-
rizaţii de construire, la -%;

d11) avizarea certifi catului de urbanism de către Comisia de 
urbanism şi amenajarea teritoriului, la – %;

d12) eliberarea cetifi catului de nomenclatură stradală şi adre-
sa, la – %;

d13) taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşura-
rea unei activităţi economice, la -%;

d14) taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de funcţionare, 
la -%;

d15) taxa pentru eliberarea de copii heliografi ce de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile 
locale, la -%

e) în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi pu-
blicitate, la – %;

f ) în cazul impozitului pe spectacole, la -%;
g) în cazul taxei hoteliere, la -%;
h) în cazul altor taxe locale, la -%
Art. 4. Pentru determinarea impozitului pe clădiri în cazul 

persoanelor fi zice, precum şi a impozitului pe teren pentru anul 
2014 se va avea în vedere H.C.L 283/18.12.2006 privind încadra-
rea terenurilor pe zone, în cadrul municipiului Turda.

Art. 5. Lista actelor normative prin care sunt instituite impo-
zitele şi taxele

locale inclusiv hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Turda prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o 
perioadă de cinci ani anteriori anului fi scal curent este prevazută 
in ANEXA nr.2.

Art. 6. Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile 
Consiliului

Local al Municipiului Turda, în temeiul cărora s-au acordat 
facilităţi fi scale pe o perioadă de cinci ani anteriori anului fi scal 
curent, este prevazută in ANEXA nr. 3.

Art. 7. Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotarare;
Art. 8. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei se 

încredinţează
Primarului Municipiului Turda, Secretarului Municipiului 

Turda, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serviciilor şi Instituţii-
lor subordonate Consiliului Local al Municipiului Turda.

Art. 9. (1) Prezenta hotărâre se comunică la Prefectura Jude-
ţului Cluj în

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se 
aduce la cunoştinţa publică prin grija Secretarului Municipiului 
Turda.

(2) Aducerea la cunoştintă publică se face prin afi şare la se-
diul autoritătilor administraţiei publice locale.
VOTURI:  pentru 20
  împotriva -
  abţineri 1
Numărul total al consilierilor este 21.
Numarul de consilieri prezenti este 21.

HOTĂRÂREA NR. 252
din data de 28.11.2013
privind aprobarea regimului incintelor afl ate in patrimoniul 

municipiului Turda in care se desfasoara activitati cultural-ar-
tistice

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta or-
dinara in data de 28.11.2013;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea 
regimului incintelor afl ate in patrimoniul municipiului Turda 
in care se desfasoara activitati cultural-artistice, proiect elabo-
rat din initiativa primarului municipiului Turda, domnul Tu-
dor Stefanie,

Raportat la prevederile Legii 1/2011 Legea educatiei natio-
nale , ale art. 12, alin. 1 din Legea 213/1998 privind proprieta-
tea publica si regimul juridic al acesteia avand in vedere avi-
zul favorabil al comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiu-
lui Turda, administratie publica locala, servicii publice, regii, 
piete, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publicul, precum 
si raportul de specialitate al Administratorului Public, dom-
nul Radu Crisan,

In temeiul prevederilor art. 36, , alin. 2, lit. a si c, alin.6, lit.a, 
pct. 1, art. 44, art. 45 alin. 2 , precum şi ale art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 
3, alin. 5 şi alin. 6, din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, cu modifi cările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba acordarea cu titlu gratuit a incintelor afl ate in 

patrimoniul Municipiului Turda in cadrul carora se pot desfasu-
ra activitati cultural-artistice.

Art. 2. Benefi ciarii dreptului conferit in art. 1 sunt toate unita-
tile de invatamant de pe raza municipiului Turda.

Art. 3. Acordarea dreptului prevazut la art. 1 se face pe baza de 
cerere depusa la sediul institutiei care are in administrare imobi-
lul pentru care se face cererea, sau, dupa caz, la sediul primariei.

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incre-
dinteaza Primarul Municipiului Turda, Secretarul municipiului 
Turda, Serviciul Evidenta Patrimoniu si GIS
VOTURI:  pentru 21
  împotriva -
  abţineri -
Numărul total al consilierilor este 21.
Numarul de consilieri prezenti este 21.

HOTĂRÂREA NR. 253
din data de 28.11.2013
privind desemnarea unui reprezentant in cadrul Consiliului 

de Etica al Spitalului municipiului Turda
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta or-

dinara in data de 28.11.2013;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind desemnarea 

unui reprezentant in cadrul Consiliului de Etica al Spitalului 
municipiului Turda, proiect elaborat din initiativa primarului 
municipiului Turda, domnul Tudor Stefanie,

Raportat la prevederile art. 185, alin. 1 si 2 din legea 95/2006 
privind reforma in domeniul sanatatii , precum si ale art. 1, alin. 
1, lit. b din Ordinul Ministerului Sanatatii 1209/2006 pentru 
aprobarea componentei si a atributiilor consiliului etic ce functi-
oneaza in cadrul spitalelor publice,

Avand in vedere avizul favorabil al comisiei nr. 2 a Consiliului 
Local al municipiului Turda, administratie publica locala, servi-
cii publice, regii, piete, comert, agricultura, asocieri, relatii cu 
publicul, precum si raportul de specialitate al Administratorului 
Public, domnul Radu Crisan,

In temeiul prevederilor art. 36,alin.1, alin. 2, lit. a si d, alin.6, 
lit.a, pct. 3, art. 44, art. 45 alin. 2 , precum şi ale art. 115 alin. 1 lit. 
b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6, din Legea nr.215/2001 privind adminis-
traţia publică locală, cu modifi cările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se desemeneaza in cadrul Consiliului de Etica al Spita-

lului Municipal Turda domnul consilier Roş Nicolae.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incre-

dinteaza Primarul Municipiului Turda, Secretarul municipiului 
Turda, Spitalul Municipal Turda, precum si domnul Roş Nicolae.
VOTURI:  pentru 10
  împotriva 9
  abţineri -
Numărul total al consilierilor este 21.
Numarul de consilieri prezenti este 19.

HOTĂRÂREA NR. 255
din data de 28.11.2013
privind aprobarea amenajarii unui patinoar artifi cial in Mu-

nicipiul Turda
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Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta or-

dinara in data de 28.11.2013;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea 

amenajarii unui patinoar artifi cial in Municipiul Turda, proiect 
elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, dl. Tudor 
Ştefănie;

Avand in vedere raportul de specialitate al Administratorului 
Public si avizul Comisiei de specialitate nr. 1, 2 si 3 ale Consiliu-
lui Local al municipiului Turda, pentru buget-fi nante, prognoze 
economice, investitii, pentru administratie publica locala, servi-
cii publice, regii, piete,comert,agricultura, asocieri, relatii cu pu-
blicul, juridic, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, admi-
nistrarea domeniului public si privat, protectia mediului, inves-
titii ;

Tinand cont de prevederile art. 14, alin. 1 si 2 din Legea 
213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al aces-
teia

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a si b, 
alin. 6, lit. a, pct. 5 si 6, art. 45, alin. 1, 3 si 6, art. 115, alin. 1, lit. “b” 
din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, a 
art. 3, alin. 1 si 3, si a Regulamentului de organizare si functionare 
al Consiliului Local al Municipiului Turda ;

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă amenajarea unui patinoar artifi cial în centrul 

municipiului Turda pe o suprafata de teren de 600 mp.
Art. 2. Amenajarea, întretinerea si exploatarea patinoarului 

se va realiza de catre SC Fiesta Sport SRL, cu sediul in munici-
piul Cluj-Napoca, Colonia Faget, 31 D, CUI 21924942, unica soci-
etate ofertanta ca urmare a anuntului public emis in vederea rea-
lizarii obiectivului.

Art. 3. În vederea mentinerii functionalitatii patinoarului, so-
cietatea va suporta cheltuielile legate de furnizare serviciilor pu-
blice, respectiv energie electrica si alimentare cu apa.

Art. 4. Tarifele practicate de societate sunt cele prezentate in 
oferta inregistrata sub nr. 25.152/22.11.2013, completata cu do-
cumentul 25.535/27.11.2013.

Art. 5. Municipiul Turda va asigura paza obiectivului, precum 
si pastrarea ordinii si linistii publice in perimetrul in care se vor 
desfasura activitatile.

Art. 6. Societatea va incheia cu Municipiul Turda contract de 
inchiriere la tarifele stabilite prin hotarare de consiliu.

Art. 7. Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza Primarul 
municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda, Directia 
Economica si Directia Tehnica.
VOTURI:  pentru 21
  împotriva -
  abţineri -
Numărul total al consilierilor este 21.
Numarul de consilieri prezenti este 21.

HOTĂRÂREA NR. 257
din data de 28.11.2013
privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Muni-

cipiului Turda in Comisia de receptie la obiectivul “Amenajare 
complex balnear Potaissa Turda”

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta or-
dinara in data de 28.11.2013;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind numirea re-
prezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda in Comi-
sia de receptie la obiectivul “Amenajare complex balnear Potais-
sa Turda” , elaborat din initiativa d-lui Primar al Municipiului 
Turda dl. Tudor Stefanie;

Având în vedere raportul de specialitate al SEPGIS , avizul co-
misiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local precum si adresa 
nr. 23348/08.11.2013 a S.C. Turda Salina Durgau S.A. ;

În conformitate cu prevederile HG.273/1994 privind aproba-
rea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi in-
stalaţii aferente acestora, in temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, 
lit. “a”, alin 3, lit “c”, art. 45, alin. 1 şi alin. 6, ale art. 115, alin. 1, lit. 
b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală şi 
ale Regulamentului de organizare şi functionare a Consiliului 
Local al Municipiului Turda;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se numeste dl. consilier Micu Ovidiu Dorel ca repre-

zentant al Consiliului Local al Municipiului Turda in Comisia de 
Receptie in vederea efectuarii receptiei la obiectivul” Amenajare 
complex Balnear Potaissa Turda “.

Art. 2. Comunicarea si indeplinirea prezentei se incredintea-
za, Secretarului Municipiului Turda, persoanei nominalizate 
precum si S.C. Turda Salin Durgau S.A.
VOTURI:  pentru 19
  împotriva -
  abţineri 1
Numărul total al consilierilor este 21.
Numarul de consilieri prezenti este 20.

HOTĂRÂREA NR. 258
din data de 28.11.2013
privind aprobarea gestiunii delegate si a completarii contrac-

tului de delegare a serviciului de administrare a domeniului pu-
blic si privat al mun. Turda cu activitatea de administrare si ex-
ploatare a pietelor agroalimentare si oborului, de pe domeniul 
public al municipiului Turda,catre S.C. Administrarea Patrimo-
niului Imobiliar Turda S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit în sedinta or-
dinară din data de 28.11.2013;

Luand în dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea 
gestiunii delegate si a completarii contractului de delegare a ser-
viciului de administrare a domeniului public si privat al munici-
piului Turda cu activitatea de administrare si exploatare a piete-
lor agroalimentare si oborului, de pe domeniul public al munici-
piului Turda,catre S.C. Administrarea Patrimoniului Imobiliar 
Turda S.R.L., elaborat din initiativa d-lui consilier ing. Micu Ovi-
diu;

Având în vedere raportul de specialitate al. SEPGIS
Tinand seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 

administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, 
agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi 

aparare şi nr. 3 pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, ad-
ministrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, in-
vestiţii, ale Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art.1 alin. 2, lit g, art. 22 alin. 2, lit b, 
alin. 3, alin. 4, art 29, art. 31 alin. 1 si alin. 2, art. 33, alin. 3 din Le-
gea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, 
cu modifi carile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 5, pct. 3, lit. d, art. 7 si art. 
10 alin. 1, alin. 2, alin. 3 si alin. 4 din OG. nr. 71/2002 privind Or-
ganizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public si privat al autoritatilor locale;

În baza art. 36, alin. 2, lit d, alin. 6 lit. a, pct. 14 si art 45 alin. 3, 
art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2011, legea administratiei 
publice locale, cu modifi carile si completarile ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba Studiu de oportunitate pentru fundamenta-

rea si stabilirea solutiilor optime de delegare a activitatii de ad-
ministrare si exploatare a pietelor agroalimentare si oborului,de 
pe domeniul public al municipiului Turda, prevăzut în anexa 1.

Art. 2. Se aprobă completarea Regulamentului serviciului pu-
blic de administrare a domeniului public si privat al mun. Turda 
cu activitatea de administrare si exploatare a pietelor agroali-
mentare si oborului ,de pe domeniul public al municipiului Tur-
da, in conformitate cu prevederile anexei 2 .

Art. 3. Se aproba completarea caietului de sarcini a serviciului 
public de administrare a domeniului public si privat al mun. Tur-
da cu activitatea de administrare si exploatare a pietelor agroali-
mentare si oborului cu indicatorii de performanta si nivelul de 
calitate al serviciilor prestate prevăzut în anexa 3;

Art. 4. Se aprobă completarea contractului de delegare a gesti-
unii serviciului public de administrare a domeniului public si 
privat al mun. Turda cu activitatea de administrare si exploata-
rea pietelor agroalimentare si oborului ,de pe domeniul public al 
municipiului Turda conform anexei nr. 4 ;

Art. 5. (1) Se aprobă, gestiunea delegată prin atribuire directă 
a activitatii de administrare si exploatarea pietelor agroalimen-
tare si oborului ,de pe domeniul public al municipiului Turda ca-
tre S.C. Administrarea Patrimoniului Imobiliar S.R.L.Turda, cu 
sediul în orasul Turda, str. George Cosbuc nr. 3,

(2) Activitatile specifi ce care vor face obiectul completarii 
contractului de delegare a gestiunii serviciului public de admi-
nistrare a domeniului public si privat al mun. Turda sunt:

- Administrarea si intretinerea pietelor agroindustriale 
din municipiul Turda ;

- Administrarea si exploatarea Oborului dispus in muni-
cipiul Turda ;

Art 6. (1) Predarea bunurilor delegate societatii Administra-
rea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L.se va face de catre o co-
misie constituita prin Dispozitia Primarului municipiului Tur-
da, din care vor face parte reprezentanti ai serviciului care are in 
administrare bunurile respective, ai societatii Administrarea 
Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L.si reprezentantii Primariei 
municipiului Turda.

(2) Predarea bunurilor va fi  consemnată într-un Protocol de 
predare primire care va fi  semnat pe de o parte de către membrii 
comisiei constituită prin Dispoziţie a Primarului municipiului 
Turda , si de către seful serviciului si contabila serviciului public 
care preda bunurile, iar pe alta parte de administratorul si conta-
bila care preia bunurile.

Art.7. Se imputerniceste dl. Marian Ovidiu sa efectueze modi-
fi carile corespunzatoare ale actului constitutiv si a celorlalte ac-
te prevazute de lege ale S.C. API Turda SRL

Art. 8. Se mandatează Primarul municipiului Turda să sem-
neze contractul de delegare a gestiunii serviciului de administra-
re a domeniului public si privat al mun. Turda cu modifi carile 
corespunzatoare

Art. 9. În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei 
hotărâri se vorsupune aprobarii consiliului local, tarifele practi-
cate de către S.C. Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda 
S.R.L.

Art. 10. Comunicarea si ducerea la indeplinire a prezentei se 
încredinteaza Primarului Municipiului Turda, Secretarului Mu-
nicipiului Turda Serviciului Evidenta Patrimoniului si GIS, Di-
rectiei Economice, Serviciului Administrarea Pietelor si Oboru-
lui, S.C. Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L.
VOTURI:  pentru 21
  împotriva -
  abţineri -
Numărul total al consilierilor este 21.
Numarul de consilieri prezenti este 21.

HOTĂRÂREA NR. 259
din data de 28.11.2013
privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordu-

lui de funcţionare şi a avizului pentru orarul de funcţionare pen-
tru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ şi 
servicii de piaţă, în municipiul Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit in şedinţă or-
dinară în data de 28.11.2013;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcţionare şi a 
avizului pentru orarul de funcţionare pentru operatorii econo-
mici care desfăşoară activităţi de comerţ şi servicii de piaţă, în 
municipiul Turda, proiect elaborat din initiaţiva Primarului mu-
nicipiului Turda, d-l Tudor Ştefănie;

Având în vedere raportul de specialiatate nr. 23.384 din 
11.11.2013 al Serviciului Public Poliţia 
Locală-S.D.C.P.M.C.C.-Control Comercial, prin care se propune 
aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de func-
ţionare şi a avizului pentru orarul de funcţionare pentru operato-
rii economici care desfăşoară activităţi de comerţ şi servicii de 
piaţă, în municipiul Turda;

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 pri-
vind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republi-
cată, cu modifi cările şi completările ulterioare, aprobată prin 
Legea nr. 650/2002, Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Gu-
vernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi ser-
viciilor de piaţă, Hotărârii Guvernului nr.843/1999 privind înca-
drarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA
ORGANIZEAZĂ CONCURS

ÎN DATA DE 7 IANUARIE 2014, ORELE 11,00
PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE DE

• CONSILIER JURIDIC I/asistent - 1 post, durată nedeterminată

Condiţii specifi ce de participare 
  -  studii superioare juridice de lungă durată, cu 

diplomă de licenţă sau echivalentă
  - minim 1 an vechime în specialitatea studiilor
  - cunoştinţe operare PC
Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute în 

legea 188/1999, republicată (r2), art. 54.

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel.
- proba scrisă se va susţine în data de 07 ianuarie 2014, orele 11,00
- proba de interviu se va susţine în data de 09 ianuarie 2013, orele 11,00

Acte necesare la dosar:
 formularul de înscriere
 copia actului de identitate;
  copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări;
  copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să 

ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcţiei publice;

 cazierul judiciar
  adeverinţa 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;

  declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că 
nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

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 Primăriei Municipiului Turda, cam. 15, 
P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, până la data de 27 decembrie 2013, 
orele 11. Dosarele se vor verifi ca de către comisia de concurs iar 
rezultatele selectării dosarelor se vor afi şa la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare şi bibliografi a necesară se pot obţine de 
la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

structurile de primire turistice, Ordonanţei Guvernului nr. 
21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modi-
fi cările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modifi cări-
le şi completările ulterioare, Legii nr. 343/2006 pentru modifi ca-
rea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Hotă-
rârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor meto-
dologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fi scal, cu 
modifi cările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
44 din 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de că-
tre persoanele fi zice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, cu modifi cările ulterioare;

Ţinând seama de avizul comisiilor de specialitate nr.1: bu-
get-fi nanţe, prognoze economice, investiţii şi nr. 2: administraţie 
publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, 
asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 şi alin. 4, lit c, art. 45 alin. 
2, lit c şi art. 115 alin 1, lit b din Legea nr. 215/2001 a administra-
ţiei publice locale, republicată, cu modifi cările şi completările 
ulterioare, şi Regulamentul de organizare şi funţionare a Consi-
liului local al municipiului Turda;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul pentru eliberarea acordului de 

funcţionare şi a avizului pentru orarul de funcţionare pentru 
operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ şi ser-
vicii de piaţă, în municipiul Turda, conform anexei nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modelul acordului de funcţionare pentru 
desfăşurarea activităţilor comerciale cu referire la produsele ali-
mentare, nealimentare, servicii de piaţă, inclusiv cele de alimen-
taţie publică, prevăzute în anexa la Ordonanta Guvernului nr. 
99/2000, republicată, potrivit anexei nr.2, care face parte inte-
grantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă modelul avizului pentru orarul de funcţiona-
re pentru desfăşurarea oricărei activităţi comerciale, potrivit 
anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Funcţionarea unităţilor comerciale fără a deţine aviz 
pentru orarul de funcţionare se sancţionează cu amendă cuprin-
să între 200 şi 500 lei.

Art. 5. Funcţionarea unităţilor comerciale care desfăşoară ac-
tivitate de alimentaţie publică fără vizarea anuală a acordului de 
funcţionare se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 şi 
1000 lei.

Art. 6. Contravenţiile prevăzute la art. 4 şi 5 se constată de că-
tre Compartimentul Control Comercial din cadrul Serviciului 
Public Poliţia Locală-S.D.C.P.M.C.C.

Art. 7. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 
de ore de la data încheierii procesului verbal, ori,după caz, de la 
data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

Art. 8. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
rârii se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secreta-
rului municipiului Turda, Direcţiei Taxe si Impozite Locale şi 
Serviciului Public Poliţia Locală -S.D.C.P.M.C.C.

Art. 9. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă 
H.C.L nr. 221/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru 
eliberarea acordului de funcţionare pentru operatorii economici 
care desfăşoară activităţi de comerţ şi servicii de piaţă, inclusiv 
cele de alimentaţie publică, pe raza municipiului Turda şi H.C.L. 
nr. 82 privind modifi carea H.C.L nr. 137/23.08.2001, privind asi-
gurarea ordinii publice pe teritoriul municipiului Turda prin avi-
zarea orarelor de functionare pentru unităţile comerciale.
VOTURI:  pentru 21
  împotriva -
  abţineri -
Numărul total al consilierilor este 21.
Numarul de consilieri prezenti este 21.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
Crişan Rozalia SECRETARUL municipiului TURDA
 Jr. Paula Popa
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127 de scrisori minunate, 
împodobite cu desene şi cola-
je, de la copiii şcolilor gimna-
ziale Horea, Cloşca şi Crişan, 
Ioan Opriş, Teodor Murăşa-
nu, Simion Balint Copăceni, 
Poiana, Andrei Şaguna, des-
tinate lui Moş Crăciun, au 
ajuns la Biblioteca Munici-
pală pentru a participa la 
concursul „Cea mai frumoasă 
scrisoare către Moş Crăciun.

Au fost acordate 37 de Pre-
mii Speciale ale lui Moş Cră-
ciun şi diplome pentru în-
treaga clasă a III-a B, III-a A 
de la Şcoala Horea, Cloşca şi 
Crişan, II-a C, a II-a D şi a 
IV-a D de la Şcoala Ioan 
Opriş, a III-a A şi a II-a A de la 
Şcoala Teodor Murăşanu, cls. 
a III-a şi cls a IV-a A Şcoala 
Gimnazială Simion Balint 
Copăceni, pentru numărul 
mare de scrisori trimise, cri-
teriile de apreciere pentru 
creaţiile copiilor fi ind: imagi-
naţia şi expresia artistică a 
conţinutului, originalitatea 
şi inocenţa specifi ce vârstei, 
dar şi altruismul şi credinţa 
în Moş Crăciun, informează 
Nicolina Halgaş, directorul 
bibliotecii municipale din 
Turda.

Scrisorile premiate vor fi  
scanate şi postate în galeria 
foto de pe pagina web: www.
bibliotecaturda.ro, precum şi 
pe pagina de facebook a bibli-
otecii.

Iată şi lista câştigătorilor:

Clasa a II-a – 11 premii

 Emma, Şcoala Gimnazială 
Ioan Opriş, Cls. a II-a C, jucărie
 Raul, Şcoala Gimnazială 
Ioan Opriş, Cls. a II-a C carte
 Andreea, Şcoala Gimnazia-
lă Simion Balint Copăceni, 
Cls a II-a, carte
 Gheorghe Urzică, Şcoala 
Gimnazială Ioan Opriş, Cls. a 
II-a, jucărie
 Iasmina Ana Cornici, Şcoa-
la Gimnazială Ioan Opriş, 
Cls. a II-a C, carte
 Roxana Chişu, Şcoala Gim-
nazială Ioan Opriş, Cls. a II-a 
B, carte
 Mădălina Bothăzan, Şcoala 
Gimnazială Ioan Opriş, Cls. a 
II-a B, jucărie
 Nadira Ötvós, Şcoala Profe-
sională Poiana, Cls. a II-a A, 
carte

 Alexandru Docze, Şcoala 
Gimnazială Teodor Murăşa-
nu, Cls. a II-a A, carte
 Ana Delia Sârghie, Şcoala 
Gimnazială Teodor Murăşa-
nu, Cls. a II-a A, carte
 Lorena Mazăre, Şcoala 
Gimnazială Horea, Cloşca şi 
Crişan, Cls. a II-a B, jucărie

Clasa a III-a 16 premii
 Alisia, Şcoala Gimnazială 
Ioan Opriş, Cls. a III-a B, jucărie
 Alexia Deoancă, Şcoala 
Gimnazială Ioan Opriş, Cls. a 
III-a D, carte
 Denis Cristian Paşca, Şcoa-
la Gimnazială Ioan Opriş, 
Cls. a III-a D, carte
 Sorina Lar-Crişan, Şcoala 
Gimnazială Simion Balint 
Copăceni, Cls. a III-a, carte
 Andrada Burcă, Şcoala 
Gimnazială Simion Balint 
Copăceni, Cls. a III-a, jucărie

 Diana Câmpean, Şcoala 
Gimnazială Simion Balint 
Copăceni, Cls a III-a, jucărie
 Maria Sîrb, Şcoala Gimna-
zială Simion Balint Copă-
ceni, Cls. a III-a, jucărie
 Denis Nan, Şcoala Gimna-
zială Teodor Murăşanu, Cls. a 
III-a A, carte
 Ionuţ Bîlcu, Şcoala Gimna-
zială Teodor Murăşanu, Cls. a 
III-a A, carte
 Manuel Onac, Şcoala Gim-
nazială Horea, Cloşca şi Cri-
şan, Cls. a III-a, carte
 Denisa Dioşean, Şcoala 
Gimnazială Horea, Cloşca Şi 
Crişan, Cls. a III- a, jucărie
 Andreea Andrada Puşi, 
Şcoala Gimnazială Horea, 
Cloşca Şi Crişan, Cls. a III- a 
A, carte
 Marius Oltean, Şcoala 
Gimnazială Horea, Cloşca şi 
Crişan, Cls. a III- a B, jucărie

 Denis-Cristian Ţandea, 
Şcoala Gimnazială Horea, 
Cloşca şi Crişan, Cls. a III- a 
C, jucărie
 Mihai Pleşa, Şcoala Gim-
nazială Teodor Murăşanu, 
Cls. a III-a A, carte
 Denis Turc, Şcoala Gimna-
zială Teodor Murăşanu, Cls. a 
III-a A, jucărie

Clasa a IV-a 10 premii
 Maria Cristea, Şcoala Gim-
nazială Horea, Cloşca şi Cri-
şan, Cls. a IV-a
 Smaranda Mincu, Şcoala 
Gimnazială Horea, Cloşca şi 
Crişan, Cls. a IV-a A, carte
 Miruna Gore, Şcoala Gimna-
zială Ioan Opriş, Cls. a IV-a A
 Andreea Burz, Şcoala Gimna-
zială Ioan Opriş, Cls. a IV-a D
 Claudia Coroian, Şcoala 
Gimnazială Ioan Opriş, Cls. a 
IV-a D, carte
 Xenia Hanc, Şcoala Gimna-
zială Teodor Murăşanu, Cls. a 
IV-a A, carte
 Daniela Şinteuan, Şcoala 
Gimnazială Teodor Murăşa-
nu, Cls. a IV-a A
 Nicoleta Maria Nicoară, 
Şcoala Gimnazială Simion 
Balint Copăceni, Cls. a IV-a, 
carte
 Rareş Bugnar, Şcoala Gim-
nazială Simion Balint Copă-
ceni, Cls. a IV-a
 Alexandra Băla, Şcoala 
Gimnazială Andrei Şaguna, 
Cls. a IV-a A

Peste 120 de copii s-au înscris în cursa pentru 
cea mai frumoasă scrisoare către Moş Crăciun

Ca în fiecare lună, biblio-
teca municipală gâzduieşte 
şi de această dată o expozi-
ţie a unui artist plastic, iată 
că pentru decembrie a fost 
ales Mathe Vasile.

Lucrările expuse la Bibli-
oteca Municipală «Teodor 
Murăşanu» din Turda, au în 
centru „omul”.

Omul în funcţionalitatea 
sau disfuncţionalitatea sa în 
societatea postmordernistă. 
Unele lucrări se află în anti-
teză, în antipod cu alte ta-
blouri expuse. De exemplu, 
tabloul intitulat «Alienare» 
şi un alt tablou intitulat 
«Devenire» ne relevă aspec-
te contradictorii ale modu-
lui în care omul încearcă să 
se definească pe sine. Ta-
bloul «Alienare» surprinde 
omul centrat pe sine în mod 
excesiv, ce manifestă un 
egocentrism, un om care se 
află de sine şi pierde contac-

tul cu realitatea. Tabloul 
«Devenire» este diametral 
opus celui intitulat «Alie-
nare», aici se poate sur-
prinde faptul că umanita-
tea are în substratul ei sa-
crificiul de sine, dând în 
spate prin intermediul cru-
cii, ceea ce ne desparte de 
ceilalţi semeni ai noştri. 
Devenirea omului aduce cu 
sine dragostea pentru uma-
nitate, unde celălalt se află 
pe poziţie de egalitate. Dra-
gostea egalizează diferen-
ţele prin acceptare şi sacri-
fiu de sine, comentează au-
torul lucrărilor.

Tablourile nu încercă să 
epateze prin cromatică sau 
forme senzualiste, ci prin 
conţinutul lor raţional şi 
spiritual, ele te provoacă să 
îţi pui o se serie de întrebări 
existenţialiste, precum în-
trebarea «care este sensul 
meu în viaţa?»

Ultima serie expoziţională la 
biblioteca Teodor Murăşanu 

din acest an!
La Colegiul Dr.I.Raţiu din 

Turda activitatea Tradiţii culi-
nare de Crăciun, având ca loca-
ţie sala Raţiu.

Evenimentul s-a desfăşurat 
sub egida Inspectoratului Şco-
lar Judeţean Cluj, făcând parte 
din proiectul judeţean Călăto-
rii culinare. Ajuns la a şase edi-
ţie, proiectul a devenit de 
această dată unul judeţean 
pentru că pe lângă colegiul tur-
dean, şi-au dat concursul şcoli 
de profi l din Dej, Gherla, Hue-
din şi Cluj Napoca.

Activitatea a debutat cu un 
program artistic oferit de ele-
vii colegiului DR.I.Raţiu în 
sala festivă a unităţii de învă-
ţământ. Acolo tradiţiile şi 
obiceiurile populare au fost 
la ele acasă, colinde, poezie şi 
detalii despre proiect au afl at 
toţi cei prezenţi, printre invi-
taţi numărându-se vicepri-
marul Lucian Nemeş, din 
partea cabinetului primaru-
lui turdean a rostit un discurs 
Sever Cucu, consilierii Clara 
Adamosy şi Dobra Mariana 

au apreciat la rândul lor pro-
iectul afl at în derulare.

Reprezentanţi ai Inspecto-
ratului Şcolar Judeţean Cluj, 
Asociaţia pentru Protecţia 
Consumatorilor, directori de 
şocli însoţiţi de cadre didacti-
ce implicate în activitate, elevi 
şi reprezentanţi ai presei, toţi 
au benefi ciat în cele din urmă 
de preparatele pregătite cu gri-
jă de elevii turdeni angrenaţI 
în proiect.

Cei peste 150 de elevi au 
preparat 300 de feluri de mân-
care, de la pâine de casă la sar-
male, friptură, piftii, salate şi 
prăjituri. Nu au lipsit nici pro-
dusele de post, apreciate de cei 

prezenţi ca fi ind excelente, 
toate consumate pe muzica 
tradiţională de sărbătoare pu-
să în scenă de formaţia şcolii.

Origanizatori au fost profe-
sorii Nemeti Marilena, Pasc 
Daniela, Frunzăreanu Mihae-
la, Curşeu Adriana îndrumate 
de directoarele Piper Marioa-
ra şi Retegan Anca. Demn de 
amintit sunt şi colaboratorii , 
cadrele didactice: Matei Mar-
cela, Buzilă Cristina, Felhazi 
Carmen, Oşan Geanina, Fe-
chete Ioana, Boldeanu Corina.

Sponsorul principal al ediţi-
ei din acest an a Tradiţiilor cu-
linare, a fost Compania de Apă 
Arieş. Daciana Derda

Tradiţii culinare de Crăciun, un proiect demarat 
la Turda care tinde să devină un reper naţional


