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În această ediţie puteţi citi
30 de cupluri, premiate la Turda
pentru longevitate în căsnicie
În ultimii 12 ani municipalitatea turdeană organizează festivităţi de premiere a cuplurilor care sărbătoresc „Nunta de Aur”.
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Cadouri de la CAA pentru copii şi
bătrâni nevoiaşi

Tudor Ştefănie: „Îmi doresc un
2015 cu accent pe dezvoltarea
infrastructurii şi turismului!”

Aşezământul social ”Acoperământul Maicii
Domnului”, din Micro III, a beneﬁciat de vizita
reprezentanţilor Companiei de Apă Arieş SA,
care au dus plase cu cadouri copiilor de la grădiniţa socială şi vârstnicilor care trăiesc în
acest aşezământ.
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Primarul turdean anunţă
că impozitele pentru 2015
rămân neschimbate!
Tudor Ştefănie a declarat presei că pentru
anul viitor nu se intenţionează creşterea taxelelor şi impozitelor locale la Turda.
În ceea ce priveşte nivelul impozitelor şi taxelor locale acestea vor rămâne la acelaşi nivel ca
în anii precedenţi, ideea municipalităţii fiind aceea de-a nu îngreuna bugetul turdenilor cu o
suplimentare a dărilor, dar concomitent se vor
căuta alte surse de finanţare a investiţiilor.
„Societăţile unde suntem acţionari gen Salina, Compania de Apă, Domeniul Public, trebuie
să fie şi societăţi profitabile astfel că o parte din
profitul pe care-l realizează să se întoarcă în activităţile administrative de infrastructură. E un
lucru firesc şi normal pentru că aceste societăţi
au fost create cu scopul de-a produce un plus de
valoare pentru fiecare cetăţean în parte. Imi doresc o colaborare foarte bună şi cu Consiliul Local, dar şi cu fiecare cetăţean în parte, pentru că
până la urmă aprecierea finală este a cetăţenilor,
dacă ei sunt mulţumiţi, atunci putem spune că
am făcut un lucru bun!” comentează primarul
Tudor Ştefănie.

ANUNŢ

Primarul Turzii, Tudor Ştefănie a făcut un bilanţ al activităţii
administraţiei pe care o conduce, recunoscând că 2014 nu a fost un
an foarte bun comparativ cu anii anteriori, proiectele investiţionale
fiind condiţionate de bugetul mic al oraşului.
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Primăria municipiului Turda – Direcţia
Impozite și Taxe Locale aduce la cunoștinţa contribuabililor că luni, 29 decembrie
2014 (ora 13.00), este ultima zi în care se
lucrează cu publicul.
Menţionăm că data de 24.12.2014 este
zi nelucrătoare.
Director executiv,
Maria Turcean
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INFORMARE
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă a stabilit un
plan de măsuri ferm cu scopul înlăturării efectelor negative
provocate de căderile de zăpadă, în perioada noiembrie 2014
– martie 2015.
SC Domeniul Public SA va asigura un comandament de
coordonare a activităţii în regim minimal, pe schimburi, o
echipă de intervenţie compusă din muncitori și o autobasculantă
încărcată cu material antiderapant, care să acţioneze de
urgenţă pe străzile intens circulate, precum și personal care
să coordoneze realizarea acţiunilor.
De asemenea, pe toată perioada anotimpului friguros
membrii comitetului local vor face o monitorizare a
evoluţiei depunerilor de zăpadă sau a producerii de
polei.
În cazul apariţiei unor situaţii deosebite privind depuneri
de zăpadă sau producere de polei, acestea pot ﬁ comunicate
către SC Domeniul Public SA: tel. 0728-287513 sau către
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă: 0756-043616;
0264-316006.
Curaţarea drumurilor din municipiu în cazul căderilor de
zăpadă sau formării de polei se va efectua conform unui
program după cum urmează:
Compania Naţională de Autostrazi şi Drumuri Naţionale
din România, regionala Cluj intervine pe cele trei tronsoane
ale DN aﬂate pe raza municipiului astfel:

Zona I:
DN 1 sens giratoriu ( p-ţa Romană ) – ieșire Turda spre
Alba Iulia pe o lungime de 1,5 km,
DN 15 sens giratoriu (SC Electroceramica) – ieșire Turda
spre Câmpia Turzii pe o lungime de 4 km.
Zona II: DN 1 sens giratoriu (Teatru municipal) – ieșire
Turda spre Cluj pe o lungime de 2,8 km.
SC Domeniul Public SA Turda intervine pe străzile municipiului
Turda, altele decat cele trei tronsoane, în funcţie de priorităţi,
astfel:
Zona I: pe o lungime de 6,8 km.
- Str. Andrei Șaguna, str.Gh Lazar, str.Axente Sever , Sens
giratoriu Teatru municipal, P-ţa Republicii, P-ţa 1 Decembrie
1918, Str. Libertăţii, P-ţa Romană, Sens giratoriu SC
Electroceramica.
- Str.dr.Ioan Raţiu, str.Gh Bariţiu, str.I.Corvin, str.Bucovinei,
str.G-ral Dragalina, str.Crișan, str.Traian, str. G. Coșbuc, str.
Mihai Eminescu, str.Nicolae Iorga.
Zona II: pe o lungime de 14,7 km.
- Str. Castanilor, str.Frăgăriste inclusiv accesul la Salina
Turda, str.Agriculturii, str.Viilor, str.Barbu Lautaru, str. Drumul
Ceanului, str.Livezilor, Str. Romană, Str. Pictor T.Aman, Str.
Cocoșului, I. I Russu, str.Turturelelor
- Str.22 Decembrie 1989, str.Fabricii, str.Constructorilor,
str.Plopilor, str.Aviatorilor, str.I Opriș, str.Rapsodiei, str.Baladei,

Comunicat: Primăria municipiului Turda a lansat
un nou portal administrativ
În spiritul unei administraţii moderne și pentru eﬁcientizarea comunicării cu cetăţeanul, precum și pentru crearea unor modalităţi de implicare a populaţiei în procesul decizional, Primăria municipiului Turda
a lansat un nou portal administrativ, un produs complex menit să aducă informaţia în timp real către cetăţean.
Portalul, un puternic mijloc de comunicare dezvoltat pe vechea adresa: www.primariaturda.ro, oferă celor interesaţi informaţii despre activitatea instituţiei menite să asigure vizibilitate, transparenţă și promovare corespunzătoare. Prin serviciile oferite, informaţia este accesibilă tuturor turdenilor, atât pentru cei din ţară cât și pentru cei aﬂaţi în
străinătate, este mereu actuală și disponibilă 24/24 într-un format
structurat, organizat, unitar și ﬂexibil.
„Nouă, ca instituţie publică, ne revine obligaţia de a pune la dispoziţia publicului informaţii cu caracter practic, de natură să facă cunoscute
cetăţenilor paşii ce trebuie urmaţi în demersurile lor, să le înlesnească
accesul acestora în raport cu serviciile publice locale, ducând la o relaţie
deschisă, de parteneriat. Sperăm că informaţia publicată va permite cetăţenilor, pe de o parte, să aprecieze în cunoştinţă de cauză acţiunile administraţiei, iar pe de altă parte, să participe în mod avizat la dezbaterile şi la luarea deciziilor care îi privesc“ a apreciat primarul municipiului, Tudor Ștefănie.

str.Haţegului, str.Lotus, str.Macilor, str.Lianelor, str.Tineretului,
str.Mihai Viteazul, P-ţa Basarabiei, A. I. Cuza, Tunel și str.
Salinelor
Zona III:
- străzile din cartier Oprișani care nu fac parte din prioritatea
I sau II,
- alte străzi secundare din municipiul Turda în funcţie de
necesităţi, astfel încât să se asigure desfășurarea optimă a
traﬁcului auto și pietonal
Personalul angajat al SCDP și personalul beneﬁciar al Legii
416/2001 va asigura deszăpezirile și combaterea poleiului,
manual, pe urmatoarele zone:
- Staţiile Bus – de pe arterele principale – 40 staţii
- de pe arterele secundare – 6 staţii
- din zona turistică – 8 staţii
- Trecerile de pietoni situate în vecinatatea staţiilor de
autobuz sau a unităţilor de învăţământ.
- Trotuarele din zonele:
• P-ţa Republicii, P-ţa 1 Decembrie 1918, P-ţa Romană și
str. Libertăţii, A. Sever, Gh Lazăr, Suluţiu și Andrei Șaguna,
Castanilor (parţial), Tineretului și Calea Victoriei
• str.Avram Iancu (parţial) și A. Mureșanu (Spitalul
Municipal)
• platou Teatru, Primărie, Muzeu, Monument Horea,
Cloșca și Crișan, Parcul Teilor

Comunicat de presă
Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național Mihai Viteazul, Turda
– contract de finantare nr. 1336/23.03.2011
Unitatea Administrativ Teritorială MUNICIPIUL TURDA a finalizat în luna decembrie implementarea
proiectului cu titlul „Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național Mihai
Viteazul, Turda”, derulat prin Programul Operațional Regional (POR), Axa prioritară 3 – „Îmbunătățirea
infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și
echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare
profesională continuă”.
Proiectul a îndeplinit următoarele obiective:
Obiectiv general: Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație din Municipiul Turda în vederea
asigurării unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la
procesul educațional.
Obiective specifice:
1. Îmbunătățirea condițiilor de învățământ prin reabilitarea și dotarea cu echipamente didactice și
echipamente/soft IT a Colegiului Național Mihai Viteazul din Turda, respectiv a corpului principal al
clădirii, a sălii de sport și a cantinei colegiului;
2. Creșterea gradului de accesibilitate în clădirea principală a persoanelor cu dizabilități;
3. Creșterea interesului absolvenților de gimnaziu cu performanțe la învățătură pentru unitatea
reabilitată și modernizată;
4. Extinderea programului educațional al colegiului.
Prin intermediul acestui proiect:
 A fost reabilitată o suprafață de 7278 mp aferentă celor 3 corpuri principale de clădire ale
Colegiului Național Mihai Viteazul, Turda (clădirea principală, sala de sport și cantina);
 Au fost reabilitate acoperișurile tip șarpantă la toate cele 3 cladiri;
 A fost reabilitată si/sau înlocuită instalația electrică, instalația sanitară, racordul la sistemul
municipal de canalizare și a fost realizat un sistem de drenare perimetrală și hidroizolație verticală
la fundații;
 Au fost dotate laboratoarele de specialitate (cu echipamente didactice și IT), sala de sport (cu
echipamente didactice) și cantina (cu echipamente specifice și mobilier);
 A fost instalat un sistem de supraveghere video.
Perioada totală de implementare a proiectului a fost de 45 luni, finanțarea fiind realizată astfel:
Cofinantare UE: – 85 %
Buget de stat: ei – 13 %
Contributie locala: – 2 %
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Tudor Ştefănie: „Îmi doresc un 2015 cu accent
pe dezvoltarea infrastructurii şi turismului!”
P

rimarul Turzii, Tudor
Ştefănie a făcut un bilanţ al activităţii administraţiei pe care o conduce,
recunoscând că 2014 nu a
fost un an foarte bun comparativ cu anii anteriori,
proiectele investiţionale fiind condiţionate de bugetul
mic al oraşului.
Edilul spune că de multe
ori activitatea dministraţiei
publice a fost perturbată de
evenimentele politice, cu
toate acestea sunt şi câteva
obiective îndeplinite demne
de menţionat.
„Au încput modernizările
de străzi, sper ca anul viitor
să continuie acest lucru, au
fost terminate lucrările de infrastructură la Colegiul Naţional Mihai Viteazu – o unitate de învăţământ emblematică pentru Turda, cu o clădire
cu un farmec istoric extraordinar dar şi cu multă tradiţie
şcolară, este o investiţie meritată şi că bucur că s-a realizat. Alte lucrări de infrastrutură au avut loc la şcoala Josika Miklos, grădiniţe etc. În
domeniul sănătăţii s-au făcut
câteva activităţi investiţionale, cel puţin 10 miliarde au
fost destinate spitalului prin
intermediul bugetului local,
dar şi a banilor proveniţi de la
Consiliul Judeţean Cluj. S-a
mai investit mult în activităţi
de cultură-recreere, în infrastructura de apă-canal, podul
peste Arieş, extinderi şi modernizare de reţele de iluminat public, centre sociale” explică Ştefănie.
Cu alte cuvinte activităţile
administraţiei locale au decurs normal, la nivelul posi-

bilităţilor ﬁnanciare din
acest an.
Faţă de anii anteriori, sursele de ﬁnanţare de la bugetul
statului sau cele de la Consiliul Judeţean au fost neglijabile. De la Consiliul Judeţean
Cluj s-au primit doar 11 miliarde de lei vechi, bani cu destinaţie specială, pentru unităţi de învăţământ şi spital
mai puţin pentru străzi şi infrastructură.
„Anul 2015 trebuie să ﬁe
mult mai bun pentru ﬁnanţări, gândurile noastre se îndreaptă în continuare spre
modernizările de străzi, pe
ﬁnele lui 2016 trebuie să
ajungem la 70% din străzi
modernizate în Turda, asta
având în vedere obiectivul
nostru principal, dezvoltarea
turistică. Un oraş asfaltat,
modernizat, prinde conturul
unui oraş care poate să-şi primească vizitatorii şi statutul
de staţiune turistică” opinea-

ză şeful executivului.
Acesta a mai amintit de investiţiile de la Salina Turda,
intenţia de realizare a unui
centru comercial care să valoriﬁce tradiţiile şi performanţele unor fabrici devenite branduri ale oraşului, cum
este Sticla Turda. Finalizarea
lucrărilor la hotelul Potaissa
şi achiziţia de aparatură pentru centrul de tratament de
acolo.
Ştefănie a mai vorbit despre intenţia de reabilitare a
Casei de Cultură pentru 2015,
aﬂată în vecinătatea primăriei. În acest sens s-a propus
acordarea unor sume semniﬁcative pentru această investiţie de la Consiliul Local,
proiectul vizând închiderea
cu o şarpantă, cu posibilitatea de-a realizat la parter un
centrul comercial, deschiderea unui mall, existând facilitatea de-a transfera chiar activitatea din piaţa centrală

acolo. Turdenii vor avea astfel posibilitatea să găsească
atât produsele tradiţionale
cât şi celelalte comerciale.
Clădirea fostei Judecătorii va
intra şi ea în reabilitare, centrul istoric ar urma să devină
şi el emblematic pentru Turda, reprezentând un punct de
atracţie pentru turiştii străini, încurajarea investiţiilor,
sunt doar câteva din obiectivele municipalităţii.
Activităţile culturale şi
sportive nu vor ﬁ nici ele uitate, în ceea ce priveşte nivelul impozitelor şi taxelor locale acestea vor rămâne la
acelaşi nivel ca în anii precedenţi, ideea municipalităţii
ﬁind aceea de-a nu îngreuna
bugetul turdenilor cu o suplimentare a dărilor, dar concomitent se vor căuta alte surse
de ﬁnanţare a investiţiilor.
„Societăţile unde suntem
acţionari gen Salina, Compania de Apă, Domeniul Public,

trebuie să ﬁe şi societăţi proﬁtabile astfel că o parte din proﬁtul pe care-l realizează să se
întoarcă în activităţile administrative de infrastructură. E
un lucru ﬁresc şi normal pentru că aceste societăţi au fost
create cu scopul de-a produce
un plus de valoare pentru ﬁecare cetăţean în parte. Imi doresc o colaborare foarte bună
şi cu Consiliul Local, dar şi cu
ﬁecare cetăţean în parte, pentru că până la urmă aprecierea
ﬁnală este a cetăţenilor, dacă
ei sunt mulţumiţi, atunci putem spune că am făcut un lucru bun!” comentează primarul Tudor Ştefănie.
Primarul doreşte încurajarea investitorilor prin facilităţile oferite, în momentul ﬁnalizării autostrăzii Sebeş-Turda oraşul nostru devine în opinia sa, un pol important, forţa de muncă existentă aici este capabilă să ﬁe
„absorbită” de orice investitor.
Etapa a doua a proiectului
de dezoltare a reţelelor de apă-canal, modernizarea străzilor prin fonduri atrase, reabilitarea centrului istoric şi a
Castrului Roman, sunt doar
câteva obiective avute în vedere pentru anul 2015.
„Turdenilor le doresc sărbători liniştite, Crăciun Fericit şi un An Nou îmbelşugat.
Dumnezeu să ne dea multă
înţelepciune şi clipe fericite
alături de cei dragi, să avem
linişte şi pace suﬂetească, să
simţim româneşte şi să sperăm că anul care vine va ﬁ un
an bun pentru toată lumea”
transmite edilul turdean.
Daciana Derda

30 de cupluri, premiate la Turda pentru longevitate în căsnicie
Î

n ultimii 12 ani municipalitatea turdeană organizează festivităţi de premiere a cuplurilor care sărbătoresc „Nunta de Aur”.
La fel s-a întâmplat şi astăzi când în sala de şedinţe a
primăriei turdene au fost invitate 30 de perechi care în
acest an împlinesc cinci decenii de convieţuire.
Primarul Tudor Ştefănie
şi-a intrat în rolul de ofiţer
de stare civilă, îndemnându-i pe sărbătoriţii zilei
să-şi reînnoiască jurămintele de căsnicie, viceprimarul Lucian Nemeş, şeful
Serviciului Public de Asistenţă Socială, Denisa Napău
şi o parte din consilierii locali ai Turzii asistând de a-

semenea la eveniment.
Fiecare cuplu care celebrează în acest an, cinci decenii de căsnicie , a primit câte
600 de lei din partea administraţiei locale, o diplomă,
iar doamnele s-au ales cu câte un buchet de ﬂori, în ﬁnal
având loc şi un program artistic menit să întreţină atmosfera de sărbătoare.
Primarul Ştefănie a amintit în discursăul său exemplul
pe care vârstnicii în dau prin
această „performanţă” , cinci
decenii de căsnicie ﬁind un ideal demn de urmat pentru
generaţiile tinere.
„Ziua în care spui DA, îţi iei
un angajament, ajungi acum
la aproape o viaţă de om trăită
împreună, cu greutăţi şi bucu-

rii, înţelegere şi armonie….astăzi avem un număr mare de
îndrăgostiţi şi aniversaţi. E o
tradiţie la noi de 12 ani încoace să celebrăm Nunta de Aur,
o tradiţie care poate a fost una
din primele evenimente organizate de o comunitate locală
din ţară, onoarea este de partea noastră că vă avem aici
alături şi suntem şi noi, să vă
transmitem urările noastre de
bine” apreciază primarul Tudor Ştefănie.
Tânărul viceprimar Lucian
Nemeş a vorbit despre respectul şi aprecierea pe care o
insuﬂă cei care sunt „stâlpii
societăţii”.
„Sunteţi nişte exemple de
viaţă pentru noi, ne-aţi arătat
ceea ce înseamnă consecven-

ţa, continuitatea, aceste valori atât de importante pentru comunitatea în care trăim. Mă bucur că suntem aici
prezenţi la această întâlnire
de suﬂet, poate cea mai frumoasă pe care un îndrăgostit

poate s-o aibă, înseamnă 50
de ani respect şi înţelepciune. Ne sunteţi părinţi, ne sunteţi bunici, exemple demne
de urmat pentru noi” subliniază Nemeş.
Daciana Derda
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Pe scurt
Manifestări cu ocazia
împlinirii a 25 de ani
de la Revoluţia
Română
Conform Ordinului Prefectului
Judeţului Cluj
nr.419/15.12.2014, Primăria
municipiului Turda va organiza
luni, 22 decembrie 2014, un ceremonial militar religios ocazionat de împlinirea a 25 de ani de
la Revoluţia Română din decembrie 1989. Manifestările se vor
desfășura la Monumentul
Eroilor Revoluţiei din faţa
Primăriei Turda, cu începere de
la ora 11.00. Programul activităţilor va cuprinde un serviciu
religios, alocuţiuni, depuneri de
coroane, deﬁlarea Gărzii de
Onoare. Reamintim că revoluţionarii turdeni gruparea condusă
de Marian Gherman anunţă boicotarea evenimentului.

Primarul Ştefănie
recunoaşte că anul
2014 a fost unul slab
pentru investiţii
În ultima ședinţă de consiliu local din acest an, printre alte subiecte abordate de aleșii locali
s-a numărat și cel legat de investiţii. În plenul ședinţei, primarul Tudor Ștefănie a recunscut că anul 2014 nu a fost
unul tocmai proliﬁc la acest capitol, speranţele sale sunt legate de perioada următoare, pentru 2015 ﬁind prevăzuţi în buget
mai mulţi bani pentru secţiunea
de dezvoltare. Intenţia administraţie locale de a crește investiţiile a fost conﬁrmată și de către
Sorin Bichiș, președintele
Comisiei de Buget Finanţe a
Consiliului Local. Reamintim că
bugetul Turzii în mare parte este destinat secţiunii de funcţionare și nu investiţiilor. Singura
alternativă a autorităţilor locale
ﬁind aceea de-a găsi și alte surse de ﬁnanţare.
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Peste 100 de cadouri au dus
reprezentanţii Companiei de Apă
Arieş copiilor şi bătrânilor nevoiaşi
A

şezământul
social
”A c o p e r ă m â n t u l
Maicii Domnului”, din
Micro III, a beneficiat de
vizita reprezentanţilor
Companiei de Apă Arieş
SA, care au dus plase cu cadouri copiilor de la grădiniţa socială şi vârstnicilor care trăiesc în acest aşezământ.
Directorul CAA, Cristian
Matei, a împărţit peste 100
de plase cu cadouri, atât copiilor, cât şi vârstnicilor,
urându-le sănătate multă şi
sărbători fericite.
”Retrăiesc diin nou acelaşi
sentiment, aceleaşi emoţii, atât pentru copii, cât şi pentru
aceste persoane în vârstă...
Este şi greu de spus ceva... Încercăm să facem un moment
de bine în viaţa lor. Aţi văzut
şi dvs, ţi se rupe suﬂetul când
îi vezi aici, dar nu ne rămâne
decât să ﬁm atenţi cu ei, pe cât
posibil în ﬁecare an, pe cât po-

sibil cât mai des. Sigur, problemele sunt multe, gradul de
ocupare al ﬁecăruia este mare, dar cel puţin o dată în an
să ne aducem aminte de faptul că există şi aceşti oameni,
aici în Turda, chiar dacă nu
sunt toţi turdeni şi să le dăm
puţin din ceea ce avem noi, indiferent că ne referim la persoane ﬁzice sau persoane ju-

ÎPS Andrei la Centrul SF.Irina din Turda

Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi a fost
marcată la centrul SF.Irina din
Turda prin momente speciale.
Manifestările au debutat cu
un Te Deum oﬁciat de Înalt
Prea Sﬁnţia Sa Andrei Andreicuţ, mitropolitul Clujului,
Maramureşului, şi Sălajului.
La eveniment au luat parte
şi viceprimarul municipiului
Turda, Lucian Nemeş şi consiPeste 600.000 lei
lierul local Cristian Felezeu.
Printre oﬁcialităţI s-au mai
de la buget pentru
numărat şi Protopopul din
norma de hrană a
Turda-Daniel Crişan, Nicoleta
poliţiei locale la Turda! Molnar de la Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi ProtecO sumă consistentă este prevăzută pentru anul 2015 a se acor- ţia Copilului Cluj, Denisa Napău – şeful SPAS Turda.
da de la bugetul local pentru
După slujba religioasă a urnorma de hrană a poliţiei locamat mesajul ÎPS Arhiepiscop
le. Cu începere de la 1 ianuarie
şi Mitropolit Andrei, repre2015, poliţiștii locali primesc la
Turda câte 24 lei/zi, totalul cheltuielilor pe întreg anul viitor ridicându-se la 613.200 lei.
Decizia este în conformitate cu
Ordonanţa Guvernului nr.
26/1994 privind drepturile de
Recent a venit Moş Crăciun
hrană, în timp de pace, ale per- la Centre din cadrul Serviciusonalului din sectorul de apăralui Public de Asistenţă Socială
re naţională, ordine publică și
Turda.
siguranţă naţională, republicaÎn acest an, la fel ca şi anul
tă, cu modiﬁcările și completăritrecut, rolul moşului a fost jule ulterioare. Proiectul de hotăcat de către reprezentanţii
râre a fost adoptat de către forul
Centrului Raţiu pentru Dedeliberatic turdean cu majoritate de voturi. O decizie similară a mocraţie. Cu această ocazie
au primit cadouri copiii de la
fost luată și la Câmpia Turzii, în
acel caz efortul bugetar se ridică Centrul de Consiliere pentru
femei şi copii, victime ale viola 43.800 lei.

zentanţii Consiliului Judeţean, ai Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Cluj, dar şi ai Primăriei Turda au transmis la rândul lor urările de Ziua Internaţională a Persoanelor cu
Dizabilităţi.
În continuare invitaţii au
putut asista la un program de
colinde susţinut de copiii de la
Centrul de Recuperare SF.Irina, Grădiniţa Socială „Acoperământul Maicii Domnului”,
clasa pregătitoare de la Ioan
Opriş şi elevii Colegiului Tehnic Turda.
La ﬁnal şi-a făcut apariţia
şi Moş Crăciun, care i-a recompensat pe cei mici cu cadouri puse la cale de organizatorii evenimentului. Daciana Derda

Moş Crăciun a poposit la centrele
Serviciului de Asistenţă Socială Turda
lenţei domestice, beneﬁciarii
Centrului Social de Urgenţă
pentru persoane fără adăpost
şi beneﬁciarii Locuinţei Protejate pentru persoane cu
uşoare dizabilităţi psihice.
Dorim să mulţumim Fundaţiei Raţiu pentru sprijinul
acordat şi pentru bucuria pe
care a adus-o persoanelor
pentru care viaţa a fost mai
puţin darnică.

ridice, şi vom continua să facem aceste gesturi în ﬁecare
an, pentru a aduce un moment de bucurie.
Am adus 92 de pachete la
vârstnici şi 26 de pachete la
copii.
Mai avem dorinţa de a duce câteva cadouri la câteva
familii cu probleme cu dizabilităţi. Asta se va derula

până în 23 decembrie.”, a
precizat directorul Companiei de Apă Arieş, Cristian
Matei.
În semn de mulţumire
copiii de la grădiniţa socială le-au colindat pe ajutoarele lui Moş Crăciun, cărora le-au recitat şi câteva
poezii.
Daciana Derda

Terra Madre sărbătorită la Turda
cu turtă dulce şi spectacol de colinde
Slow Food Turda a celebrat Terra Madre Day, eveniment ce demonstrează
faptul că revoluţia alimentaţiei mondiale are rădăcini
locale.
Ca în fiecare an şi Slow
Food Turda este parte a
acestei sărbatori mondiale
a hranei. Activitatea a fost
organizată
astăzi
de
ONG-ul turdean la Centrul
Gastronomic Turda din incinta Colegiului Tehnic
DR.I.Raţiu, sub sloganul
„Arome de turtă dulce şi
poveşti”.
75 de copii din clasele a
II-a şi a IV-a şi persoane
vârstnice de la Centrul de zi
şi Centrul de Îngrijiri la Domiciliu, împreună cu cadre
didactice şi membrii asociaţiei Slow Fod au preparat
turtă dulce după o reţetă
veche de peste 120 de ani,
în acelaşi timp povestind
copiilor despre tradiţiile
culinare.
Atmosfera de sărbătoare
a fost asigurată de corul
elevilor de la Colegiului
Tehnic DR.I.Raţiu
„Terra Madre Day celebrează practic pământul ca
şi sursă de hrană. Avem trei
clase de copiii de la Andrei
Şaguna şi Colegiul Teoretic

Josika Miklos, dar şi persoane vârstnice de la SPAS
Turda. Facem turtă dulce,
le explicăm copiilor că trebuie să pună mâna pe mâncare să se implice în tot ceea ce înseamnă să găteşti,
să descopere gusturile şi
simţurile prin ingredientele pe care le folosim. Am
ales să desfăşurăm această
activitate la Centrul Gastronomic Turda inaugurat
în acest an în toamnă, un
centru care are ca scop
principal educaţia culinară,
dar vom ajunge datorită
unor finanţări care ne va
permite achiziţionarea de
echipamente ca în maxim
doi ani să derulăm cursuri
de specializare pentru tineri în general, asta va ajuta în viitor la dezvoltarea
gastronomiei locale, un
produs ce poate fi oferit turiştilor care vizitează oraşul nostru” explică Marta
Pozsonyi – presedinte Asociatia Slow Food Turda.
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Bucurie de Moş Nicolae! S-a redeschis
bazinul de înot de la Turda !
B

azinul didactic de înot
de la Turda şi-a redeschis porţile după câteva
luni de inactivitate.
SC.Salina Turda Durgău SA
a pregătit pentru redeschiderea bazinului o serie de surprize dedicate copiilor. Astăzi, 5
decembrie, s-a aprobat ca intrarea să ﬁe liberă în prima zi
de deschidere a bazinului,
pentru toţi copiii (cu vârsta
cuprinsă între 3 şi 18 ani ), care
o să facă dovada vârstei prin
prezentarea carnetului de elev
sau al cărţii de identitate. La
recepţie, cei mici au fost întâmpinaţi cu bomboane de
ciocolată, gazdele adresându-le urări de Moş Nicolae şi
invitaţia de-a vizita cât mai des
bazinul de înot, pentru că
„sportul înseamnă sănătate!”
La deschidere a fost prezentă şi Simona Baciu, noul director general al SC.Salina Turda
Durgău SA, dar şi Corina Făgădar, în calitate de preşedinte al
Consiliului de Administraţie
al societăţii.
„Astăzi s-a vrut a ﬁ un eveniment mai mult legat de Moş

Nicolae, noi am chemat copiii,
grupele de performanţă pentru a le oferi dulciuri şi pentru
a-i lăsa să se bucure de bazin,
de redeschiderea lui. Acum referitor la bazin, sperăm că problemele tehnice s-au remediat, constructorul ne-a declarat
că în acest moment bazinul
este apt de funcţionare şi nu ar
mai trebui să apară probleme
legate de inﬁltraţiile de apă, restul reparaţiilor s-au realizat
în totalitate, deocamdată este

în garanţie …dacă vor mai apărea probleme o să le remediem
pe parcurs, noi ne dorim să
avem o activitate continuă”
declară Simona Baciu, director general al SC.Salina Turda
Durgău SA.
De sărbători bazinul didactic
de înot va ﬁ deschis, cu excepţia
zilelor de 24 şi 25 decembrie,
dar şi 1 ianuarie când nu va avea
activitate cu publicul.
Cei care doresc să beneﬁcieze de faclităţile oferite de

obiectiv, programul pe întreg
parcursul săptămânii este cuprins între orele 9-21, cu ultima intrare la ora 20.
Bazinul are cinci culoare,
adâncimea apei este variabilă,
ﬁind cuprinsă între 1,20 m şi
1,80 m, cu block-starturi la capătul mai adânc. Capacitatea
acestuia este de 60 de persoane, ﬁind proiectat pentru a ﬁ
utilizat simultan de două clase
de elevi.
Daciana Derda

Patinoarul artificial sub Comitetul Local pentru
Situaţii de Urgenţă
semnul întrebării la Turda
s-a reunit la Turda

Administraţia locală din
Turda a dat publicităţii un
anunţ pentru găsirea unor
societăţi interesate să închirieze teren la preţuri modice
pentru amplasarea unui patinoar artiﬁcial.
Până acum ofertanţii nu
s-au înghesuit, sau au avut
pretenţii cu mult peste aşteptările administraţiei locale,
astfel că în acest an realizarea patinoarului artiﬁcial stă
sub semnul întrebării.
Chestionat despre acest
subiect de TurdaNews, primarul Tudor Ştefănie spune
că pentru anul viitor va ﬁ realizat un patinoar propriu împreună cu RADP Turda, care
va ﬁ funcţional şi pe timp de
vară pentru role, dar şi pe
timp de iarnă.
„Suntem în discuţii pentru
patinoar, în evaluare, condiţiile pe care le impun deţinătorii de patinoare nu cred că
pot ﬁ acceptate de către noi.
Nimeni nu mai vrea să vină
să gospodărească singur
acest patinoar, ofertele variază între 25 şi 35.000 euro ceea ce înseamnă pentru noi o
cheltuială foarte mare având
în vedere că în continuare noi
trebuie să suportăm partea
de curent electric, apă, bază…
cred că vom căuta soluţii

foarte bune însă pentru anul
viitor când achiziţionăm dacă se poate un patinoar care
să ﬁe la îndemâna noastră
prin societatea din subordine
Domeniul Public. Să avem un
loc unde să ﬁe amenajat permanent, pe timp de iarnă
pentru patine speciﬁce, în restul anului pentru patine cu
rotile, acoperit, speră că şi realizăm acest obiectiv” explică primarul Tudor Ştefănie.
Anul trecut sute de copii
dar şi adulţi s-au bucurat de
patinoarul amplasat în centrul oraşului. Firma câştigătoare a licitaţiei, Fiesta Sport
SRL Cluj Napoca, a inaugurat
patinoarul artiﬁcial chiar a
doua zi de Crăciun. Suprafaţa
acestuia a fost de aproximativ 600 mp.
Daciana Derda

La sediul primăriei Turda
a avut loc reuniunea comitetului local pentru situaţii de
urgenţă.
La eveniment au participat
toţi factorii implicaţi în frunte
cu primarul Tudor Ştefănie în
calitate de şef al Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă; şeful Serviciului de Voluntariat pentru Situaţii de
Urgenţă din cadrul primăriei
turdene- Mihai Zăhan; şeﬁ de
regii, reprezentanţi ai spitalului Turda; şeful SPAS – Denisa Napău; Jandarmeria, Poliţia şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă au avut şi ele
câte o persoană prezentă,
Electrica, Compania de Apă
Arieş, E on Gaz, ﬁecare a avut
câte un cuvânt de spus în ceea
ce priveşte pregătirile făcute
pentru sezonul rece.
Pentru început a fost prezentat planul de deszăpezire care
împarte Turda în trei sectoare
importante. Potrivit lui Mihai
Zăhan, lucrătorii de la drumurile naţionale vor trebui să asigure continuitatea circulaţiei,
în condiţii de iarnă, pe trei tronsoane de drum ce pornesc din
Piaţa Romană spre Alba Iulia,
Câmpia Turzii şi spre Cluj-Na-

poca, pe drumul ce trece pe lângă Teatrul municipal.
Pentru deszăpezirea celorlalte străzi din Turda va interveni cu oameni şi utilaje
societatea comercială Domeniul Public SA. care a pus la
dispoziţia cetăţenilor şi un
dispecerat special, care va
funcţiona pe strada Mihai Viteazu. Numărul de telefon
aﬂat la dispoziţia turdenilor
este 0728.287.513.
Poliţia va trimite adrese
către toate asociaţiile de proprietari şi agenţi economici
pentru a le comunica obligaţiile ce le revin pe perioada
iernii, de asemenea s-a încheiat un protocol între spital şi Serviciul Public de
Asistenţă Socială pentru a
oferi sprijin persoanelor fără
adăpost în intervalele de
timp cu temperaturi scăzute.
Primarul Tudor Ştefănie a
subliniat faptul că există baza
materială şi sistemul informativ adecvat pentru ca Turda să facă faţă condiţiilor meteo nefavorabile pe timp de
iarnă, solicitând o conlucrare
tuturor factorilor decizionali
la nivel de municipiu.
Daciana Derda

Pe scurt
Ajutoarele alimentare
de la U.E sosesc la
Turda abia anul viitor
Municipalitatea turdeană a închiriat un depozit în vederea
distribuirii produselor alimentare prin programul PEAD. Acesta
vizează direct persoanelor defavorizate, alimentele provin din
stocurile de intervenţie comunitară. În judeţul Cluj încă nu a început distribuţia alimentelor astfel că locaţiile destinate acestui
scop zac goale. Vestea bună este că se cunosc furnizorii, din informaţiile de până acum rezultă
că produsele vor ajunge la beneﬁciari uneva la ﬁnele lunii ianuarie anul viitor, sau la început
de februarie. În mod curent, în
luna august a ﬁecărui an, după
apariţia unei hotărâri de Guvern
în acest sens, la nivelul judeţelor erau deja întocmite listele cu
beneﬁciari și cantităţile de alimente, pe sortimente, aferente.
Ulterior, prin intermediul
Agenţiei de Plăţi și Intervenţie
în Agricultură, se desfășurau licitaţiile pentru livrarea produselor, ulterior, cel mai târziu la începutul lunii octombrie, alimentele ﬁind livrate către primării și,
prin intermediul acestora, la beneﬁciari. Fiecare beneﬁciar va
primi 4l ulei, 4 kg. zahăr, 6 kg.
făină albă, 6 kg. mălai, două
pachete de paste făinoase, 8
bucăţi de conserve de porc, alte
șase conserve carne de vită, dar
și pate 10 bucăţi conserve.

Colindători din Iara
la Salina Turda
În turneul lor caritabil de colinde,
copiii din Iara au poposit și la
Salina Turda. Ei au oferit un program de colinde presărat cu scenete inspirate din Nașterea
Mântuitorului. Activitatea a fost
gustată din plin de turiștii prezenţi la Salină, dar și de conducerea unităţii, directorul general
Simona Baciu, oferindu-le micilor
artiști, în semn de apreciere pentru prestaţia lor, un pachet cu
dulciuri și o vizită gratuită în ocna de sare.

SPAS pune la dispoziţie
adăposturi pentru
oamenii străzii
În cadrul reuniunii Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă
de la Turda s-a abordat printre
altele și subiectul legat de oamenii străzii și adposturile ce
vor ﬁ puse la dispoziţie pentru
ca aceștia să ﬁe protejaţi pe perioada gerului. Serviciul de
Asistenţă Socială de la Turda a
încheiat în acest sens un protocol cu spitalul municipal, care
va prelua în fază iniţială persoanele fără adăpost. Aceștia
vor ajunge la unitatea de primiri-urgenţe unde li se va face
un control medical, după care
cei de la SPAS vor ﬁ anunţaţi
pentru a duce persoanele respective în adăpostul situat pe
strada Avram Iancu. De asemenea o parte din unităţile de învăţământ din Turda, patru la
număr pot oferi cazare în incinta internatelor dar și o masă
caldă pentru cei surprinși în traﬁc de fenomene meteorologice
desosebite.
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HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 257
din data de 05.12.2014
privind rectiﬁcarea bugetului pe anul 2014
Consiliul Local al municipiului Turda întrunit
în şedinţă extraordinara în data de 05.12.2014
Având în vedere proiectul de hotărâre privind
rectiﬁcarea bugetului pe anul 2014 proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar Stefanie Tudor;
În baza raportului de specialitate al Directiei
Economice nr. 28.333 / 03.12.2014; Conform
avizului de specialitate al comisiei nr. 1, pentru
buget – ﬁnanţe,
prognoze economice;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 356 /
2013 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul
2014, art. 1, art. 3 si art. 5 alin 3 lit. a-d,f si a prevederilor art. 36 alin. 1 si alin. 2 lit. b si art. 45
alin. 2 si alin. 6 din Legea 215 / 2001 privind Administratia publica locala, modiﬁcata si completata prin Legea nr. 286 / 2006, in temeiul Legii
nr. 273 / 2006 privind ﬁnantele publice locale –
actualizata şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local al municipiului
Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă rectiﬁcarea bugetului local cu
suma de 1.291.000 lei pe anul 2014 conform anexei 1.02 pentru venituri, anexei 2.02 pentru cheltuieli, anexei 3.02 pentru investitii.
Art. 2. Se aprobă rectiﬁcarea activităţilor ﬁnanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local cu suma de – 421.159 lei pe anul 2014
conform anexei 1.10 pentru venituri, anexei 2.10
pentru cheltuieli.
Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a
prezentei se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda,
Directiei Economice, Directiei Tehnice, unitatilor bugetare de invatamant, S.P.A.S, Spitalului
Municipal Turda, Poliţiei Locale Turda, Teatrului Municipal “Aureliu Manea”, Parcului Zoo.

RQ12034467537715/12.03.2012
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinară in data de 05.12.2014;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind acordul Municipiului Turda pentru prelungirea perioadei de tragere a creditului contractat
de către SC Turda Salina Durgău SA cu CEC
Bank,
conform
contractului
cu
nr.
RQ12034467537715/12.03.2012, proiect elaborat din initiativa consilierilor locali, membri ai
Consiliului Local al Municipiului Turda, doamna Florea Daniela şi domnul Bugnar Florin;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria
publică, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind ﬁnanţele publice locale, cu modiﬁcările şi completările ulterioare şi
cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.
9/2007 privind constituirea, componenţa şi
funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modiﬁcările şi completările
ulterioare;
Tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4)
din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modiﬁcările şi completările
ulterioare;
Luand in considerare prevederile art. 9 pct. 8
din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratiﬁcată prin Legea nr. 199/1997;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b)
si alin. (4) lit b), ale art. 45 alin. (2) lit. b), art. 49,
art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), 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 modiﬁcările şi completările ulterioare;

din data de 05.12.2014
privind ajustarea tarifelor practicate pentru
activitatea de saubrizare menajeră şi întreţinere
spaţii verzi în Municipiul Turda
Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa extraordinara din 05.12.2014;
Luand in dezbatere proiectul de hotărâre cu
privire la ajustarea tarifelor practicate pentru
activitatea de saubrizare menajeră şi întreţinere
spaţii verzi în Municipiul Turda, elaborat din
iniţiativa domnului Primar, Tudor Ştefănie;
Având în vedere raportul de specialitate al Administratorului Public, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului
Turda pentru buget – ﬁnanţe, prognoze economice, investiţii, memoriul tehnico – economic
cu nr. 26.505/20.11.2014 transmis de SC Prival
Ecologic Servic SA, precum şi prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare menajeră, inclusiv întreţinere spaţii
verzi de pe domeniul public, cu nr. 17440/2011;
Ţinând cont de prevederile Ordinului nr.
109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modiﬁcare a tarifelor pentru activităţile speciﬁce serviciului de
salubrizare a localităţilor, de prevederile Legii
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.
51/2006 şi ale art. 6, alin. 1, lit. l din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d,
alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1 şi alin. 6, art.
115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală – republicată, cu
modiﬁcările şi completările ulterioare;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

VOTURI: pentru 14
împotriva 3
abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 18.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă tarifele pentru prestarea serviciului de salubrizare menajeră şi întreţinere
spaţii verzi în Municipiul Turda, conform anexei
nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 2. Tarifele se vor practica începând cu data
de 01.01.2015.
Art. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de traArt. 3. Comunicarea şi indeplinirea prezentei
gere, aferentă creditului contractat de către SC
hotărâri
de încredinţează Primarului municiTurda Salina Durgău SA cu CEC Bank, conform
contractului
cu
nr. piului Turda, Secretarului municipiului Turda,
RQ12034467537715/12.03.2012, până la data de Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice şi operatorului de salubritate SC Prival Ecologic Servis
31.12.2015.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Art. 2. Comunicarea şi ducerea la indeplinire a SA.
CONTRASEMNEAZĂ
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bichiş Sorin Viorel
SECRETARUL municipiului prezentei hotărâri se încredinţează Primarului
CONTRASEMNEAZĂ
TURDA, Municipiului Turda, Secretarului Municipiului Bichiş Sorin Viorel
SECRETARUL municipiului
Jr. Paula Letitia Mic Turda, Direcţiei Economice si SC Turda Salina
TURDA,
VOTURI: pentru 18
Durgau SA.
Jr. Paula Letitia Mic
împotriva abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 18.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 258
din data de 05.12.2014
privind acordul Municipiului Turda pentru
prelungirea perioadei de tragere a creditului
contractat de către SC Turda Salina Durgău SA
cu CEC Bank, conform contractului cu nr.

Bichiş Sorin Viorel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului
TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI: pentru 18
împotriva abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 18.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 259

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 260
din data de 05.12.2014
privind modiﬁcarea structurii de cheltuieli
aferentă capitolului Iluminat festiv din cadrul
Contractului de delegare a gestiunii serviciului

DECEMBRIE

2014

de iluminat public din municipiul Turda cu nr.
15.414/2010
Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa extraordinara din 05.12.2014;
Luand in dezbatere proiectul de hotărâre privind modiﬁcarea structurii de cheltuieli aferentă capitolului Iluminat festiv din cadrul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de
iluminat public din municipiul Turda cu nr.
15.414/2010, elaborat din iniţiativa domnului
Primar, Tudor Ştefănie;
Având în vedere raportul de specialitate al Administratorului Public, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului
Turda pentru buget – ﬁnanţe, prognoze economice, investiţii, precum şi solicitarea cu nr.
27.368/18.11.2014 a SC Reea Procons Serv SRL;
Ţinând cont de prevederile art. 7.1.3.27, art.
7.1.4, lit. l, art. 18.3 din Contractul de delegare a
gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Turda cu nr. 15.414/2010, de prevederile
Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr. 51/2006, ale Legii nr. 230/2006 legea serviciului de iluminat public;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d,
alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1 şi alin. 6, art.
115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală – republicată, cu
modiﬁcările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă modiﬁcarea structurii de
cheltuieli aferentă capitolului Iluminat festiv
din cadrul Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de iluminat public din municipiul
Turda cu nr. 15.414/2010, astfel:
Montaj echipamente iluminat festiv: 7 ani x
14.317,25 euro â 100.220,75 euro
Achiziţii echipamente iluminat festiv: â
23.243,17 euro
Total perioada 2014 (inclusiv) – 2020 (inclusiv) â 123.464 euro
Art. 2. Suma destinată achiziţiilor de echipamente de iluminat festiv se va repartiza pe cei 7
ani în funcţie de necesităţile reale ale autorităţii
delegante.
Art. 3. Modiﬁcările stabilite în art. 1 şi art. 2 se
vor concretiza printr-un act adiţional, parte integrantă a contractului de delegare nr.
15.414/2010.
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Art. 4. Comunicarea şi indeplinirea prezentei
art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea adhotărâri de încredinţează Primarului munici- ministraţiei publice locale nr. 215/2001, republipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, cată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;
Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice şi operaOG nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiitorului SC Reea Procond Serv SRL.
le, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
HG 855/2008 pentru aprobarea actului conCONTRASEMNEAZĂ stitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiiBichiş Sorin Viorel
SECRETARUL municipiului
TURDA, lor de dezvoltare intercomunitare cu obiect de
Jr. Paula Letitia Mic activitate serviciile de utilităţi publice, modiﬁcat prin HG 742/26 august 2014;
VOTURI: pentru 17
împotriva Hotărârii Consiliului Local Turda nr.
abţineri 1
62/07.05.2009 aprobarea participarii
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Municipiului Turda la inﬁinţarea Asociatiei
Numarul consilierilor prezenţi este 18.
de Dezvoltare Intercomunitara ECO- METROPOLITAN Cluj;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 115
ROMÂNIA
alin (1) lit.c) din Legea administraţiei publice loJUDEŢUL CLUJ
cale nr. 215/2001, republicată, cu modiﬁcările şi
MUNICIPIUL TURDA
completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 261
din data de 05.12.2014
privind aprobarea modiﬁcării şi completării
Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de
Dezvoltarea Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj şi mandatarea primarului Municipiului Turda pentru a semna modiﬁcarea şi completarea acestor acte
Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa extraordinara din 05.12.2014;
Luand in dezbatere proiectul de hotărâre cu
privire la aprobarea modiﬁcării şi completării
Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de
Dezvoltarea Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj şi mandatarea primarului Municipiului Turda pentru a semna modiﬁcarea şi
completarea acestor acte, elaborat din iniţiativa domnului consilier local Felezeu Cristian
George;
Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Eco – Metropolitan Cluj,
nr. 773 din 24.11.2014, precum şi raportul de
specialitate al SEP GIS si avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului
Turda pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură,
asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare;
În temeiul prevederilor:

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă modiﬁcarea şi completarea
Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Turda, Primarul Municipiului Turda, dl.
Tudor Ştefănie, să semneze modiﬁcările şi completările prezentate la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarului Municipiului Turda.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Turda, domnului Tudor Ştefănie, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECO-METROPOLITAN Cluj, precum şi Prefectului Judeţului Cluj.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ
Bichiş Sorin Viorel
SECRETARUL
municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic
VOTURI: pentru 18
împotriva abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este
21.
Numarul consilierilor prezenţi este 18.
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Meşteşugarii şi-au etalat produsele la Turda
într-o ediţie specială a târgului de Crăciun

acă de Moş Nicolae sute de turdeni au cumpărat produse tradiţionale
de la târgul meşteşugarilor,
iată că şi de Crăciun municipalitatea a oferit aceeaşi
oportunitate.
În preajma sărbătorilor tradiţionale de Crăciun, Primăria Municipiului Turda a organizat o ediţie specială a
„Târgului meşteşugarilor, manufacturierilor şi artizanilor
populari”.
Evenimentul a avut loc în
perioada 19 – 20 decembrie
2014, locaţia ﬁind zona pietonală din centul oraşului.
Şi de această dată au fost
prezenţi producători locali,
meşteşugari, manufacturieri, artizani populari din diverse domenii de activitate,

ideea municipalităţii turdene ﬁind aceea de a crea un
cadru favorabil în vederea
promovării meşteşugarilor
din zonă, precum şi pentru

Programul de vizitare a Salinei Turda
de Crăciun și Anul Nou!
Pentru perioada sărbătorilor de iarnă Salina Turda va avea un program
de vizitare destul de ﬂexibil, astfel că doar în 25 decembrie şi 1 ianuarie,
obiectivul turistic nu va avea program cu publicul.
Un program similar va avea şi bazinul didactic de înot, acesta ﬁind înhis în
ajun şi prima zi de Crăciun, dar şi pe 1 ianuarie. Centrul SPA rămâne închis
doar pe 25 decembrie, iar centrul de informare turistică, în primele două
zile de Crăciun şi Anul Nou.
Iată şi programul pus la dispoziţie de conducerea SC. Salina Turda Durgău SA:
SALINA TURDA:
24 decembrie 2014: Program de funcţionare redus: 9:00 – 13:00
25 decembrie 2014: ÎNCHIS
26 decembrie 2014: Program de funcţionare normal:9:00 – 17:00
31 decembrie 2014: Program de funcţionare redus: 9:00 – 13:00
01 ianuarie 2015: ÎNCHIS
02 ianuarie 2015 Program de funcţionare normal:9:00 – 17:00
BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC TURDA:
Deschidere: 5 decembrie 2014: Program de funcţionare:9:00 – 21:00
24 decembrie 2014: ÎNCHIS
25 decembrie 2014: ÎNCHIS
26 decembrie 2014: Program de funcţionare normal:9:00 – 21:00
31 decembrie 2014: Program de funcţionare redus: 9:00 – 13:00
01 ianuarie 2015: ÎNCHIS
02 ianuarie 2015 Program de funcţionare normal:9:00 – 21:00
SPA POTAISSA TURDA:
24 decembrie 2014: Program de funcţionare: 9:00 – 13:00
25 decembrie 2014: ÎNCHIS
26 decembrie 2014: Program de funcţionare normal: 9:00 – 21:00
31 decembrie 2014: Program de funcţionare redus: 9:00 – 13:00
01 ianuarie 2015: Program de funcţionare redus: 12:00 – 21:00
02 ianuarie 2015: Program de funcţionare normal:9:00 – 21:00
CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ:
25 decembrie 2014: ÎNCHIS
26 decembrie 2014: ÎNCHIS
01 ianuarie 2015: ÎNCHIS
02 ianuarie 2015: ÎNCHIS
Director general
Maria-Simona BACIU

conservarea vechilor tradiţii
locale. Nu au lipsit produsele de apicultură, uleiul de
ﬂoarea soarelui presat la rece, produsele lactate, iar tur-

ta dulce a amintit de târgurile de altădată. În plus, producătorii au oferit suveniruri,
produse ceramice, ornamente şi decoraţiuni.

„Mulţumim tuturor producătorilor şi partenerilor care
ne-au fost alături în organizarea târgului, precum şi cetăţenilor comunităţii noastre
care au contribuit la longevitatea acestui eveniment. Sărbătorile de iarnă ne oferă fericita ocazie de a adresa tuturor urările noastre sincere de
sănătate, armonie şi belşug.
Fie ca lumina Crăciunului să
ne însoţească, pentru a regăsi
împreună frumuseţea tradiţiilor româneşti” transmite
primarul Tudor Ştefănie.
Turdenii, vizitatori ai târgului, s-au putut bucura de
oferta producătorilor autohtoni care îşi face apariţia la
târgul meşteşugarilor, o activitate devenită deja tradiţie.
Daciana Derda

Zeci de copii au colindat în sala
mare a Primăriei Turda
Joi, 18 decembrie 2014, în
sala mare a primăriei Turda
au răsunat colindele tradiţionale româneşti.
Acestea au fost aduse de
glasurile copiilor de la grădiniţele şi şcolile turdene, urmaţi de ansamblurile folclorice ale Casei de Cultură, Asociaţia Pensionarilor DR.I.Raţiu,
corul preoţilor turdeni etc.
Toţi cei prezenţi s-au bucurat de minunatul colind românesc, într-o atmosferă de sărbătoare, în frunte cu primarul
Tudor Ştefănie, viceprimarul
Lucian Nemeş, angajaţi ai primăriei Turda. La ﬁnal ﬁecare
evoluţie a fost răsplătită cu
aplauze şi un pachet consistent de dulciuri înmânate
chiar de Moş Crăciun.
Rând pe rând au evoluat prichindeii de la „Căsuţa Piticilor”;
Grădiniţa DR.I.Raţiu, FC.Arieşul Turda-juniori; Şcoala Avram
Iancu; „Vlăstarii” din Băişoara;

Mugur de pe Arieş; Colegiul
DR.I.Raţiu, Şcoala Andrei Şaguna; Simpatix Junior, Datina Junior; Comori Ardelene; Datina
Turdeană; Şcoala Teodor Mură-

şanu; Corul Simbol; Asociaţia
Pensionarilor DR.I.Raţiu; corul
preoţilor şi al armatei. În total
297 de copii şi 85 de adulţi, au încântat audienţa cu prestaţia lor.

