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Turda are în 2013
un buget de 20 mil. €

Într-o conferinţă de presă susţinută miercuri, primarul Tudor Ştefănie a
prezentat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2013. Potrivit edilului şef,
predicţia bugetară este estimată undeva la 20 de milioae de euro. Din această
sumă, 90% va fi utilizată pentru cheltuieli de funcţionare, iar 10% pentru
secţiunea de dezvoltare. Comparativ cu anul trecut bugetul pe 2013 se situează
cam la acelaşi nivel.
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Administraţia Financiară Turda scoate din nou la licitaţie Vila Iţi!
Deşi a scos-o de mai multe ori la
licitaţie, Administraţia Financiară
Turda nu a reuşit să vândă celebrul
palat ţăgănesc “Vila Iţi”, al cărei proprietar apare Gabor Ianos, situat în
imediata vecinătate a Colegiului Naţional “Mihai Viteazu”.
Ultima dată, “Vila Iţi” a fost scoasă la licitaţie în luna noiembrie 2012.
Preţul minim cerut atunci a fost de
1,7 milioane de lei, după ce iniţial s-a
cerut 2,4 milioane de lei. Luna aceasta, însă, Administraţia Financiară a
coborât preţul la 1,152 milioane lei.
Licitaţia este programată în 14 februarie, la ora 12.00.
Aceasta, însă, nu este singura proprietate ţigănească scoasă la licitaţie!
Tot în 14 februarie, dar la ora 10.00,
Administraţia Financiară a progra-

mat o altă licitaţie, care este o proprietate imobiliară aparţinându-i lui Gabor Ioan, ﬁind situată pe strada Nicolae Iorga nr. 36. Finanţele vor să vândă
un teren în suprafaţă de1112 mp şi o
casă cu regim de înălţime Demisol +
Parter cu aria construită la sol 95 mp,
la preţul minim de 217.940 lei.
În această lună se scot la licitaţie
diverse utilaje sau alte bunuri ale ﬁrmei Baratin SRL din Tureni, dar şi o
autoutilitară N2 marca Mercedes
Benz, care aparţine tot unei societăţi
din Tureni, respectiv F&M Trans
SRL. Autoutilitara este defectă, iar
preţul solicitat este de 33.056 lei.
O altă licitaţie, care vizează o proprietate imobiliară, este programată
în 14 februarie, la ora 13.00, când Finanţele au scos la vânzare o proprie-

tate imobiliară aparţinându-i lui Ciucalău Daniel, situată pe strada Racului nr. 2. Este vorba de o proprietate
imobiliară de tip rezidenţial şi comercială, compusă din casă cu regim de
înălţime P+E cu aria construită la sol
de 130 mp, cu spaţiu comercial de 36
mp şi teren în suprafaţă de 316 mp.
Preţul cerut este de 173.160 lei.
De menţionat că toate preţurile
precizate nu conţin TVA.

Primăvara aduce întotdeauna cu ea
speranţa, promisiunea unui nou început
şi bucuria revenirii la viaţă a întregii naturi.
Doamnelor, acest anotimp vă aparţine!
Vă doresc o primăvară minunată plină de
momente speciale, cu bogăţie suﬂetească
şi împliniri! Să vă bucuraţi de soare şi de
ﬂorile acestui anotimp, iar speranţa
să ﬁe mereu în suﬂetele dumneavoastră.
Primar Tudor Ştefănie

Şcola Waldorf de la Turda
nu se desfiinţează!

Consilierul USL, Cristian Felezeu a avansat în cadrul şedinţei ordinare din luna ianuarie ideea unei posibile desﬁinţări a Şcoli Waldorf de la Turda.
El spune că a fost contactat de unii părinţi de la şcoala turdeană, care funcţionează ca o subunitate a şcolii
Andrei Şaguna care şi-au manifestat îngrijorarea cu
privire la acest aspect.
“Părinţii în cauză au vorbit cu un cadru didactic de la
Şcoala Waldorf, care le-a transmis acest lucru. Să nu
uităm că acolo sunt copii cu nevoi speciale, iar drumul
până la Cluj la o unitate de învăţământ de proﬁl le-ar
îngreuna situaţia, plus că părinţii ar trebui să suporte
cheltuieli suplimentare ...”, este de părere Felezeu.
Executivul turdean a promis că se va informa de la
Inspectoratul Şcolar Judeţean care este baza acestor
“zvonuri” şi va comunica mai departe mesajul inspectoratului.
Între timp am contactat telefonic ISJ Cluj, iar purtătorul de cuvânt al instituţiei, Andreea Coroian, a negat vehement speculaţiile făcute de aşa numitele cadre didactice...
“În planul de şcolarizare 2013-2014 nu există o astfel de măsură pentru şcoala Waldorf de la Turda, cu alte
cuvinte nu se pune problema desﬁinţării. Planul de
şcolarizare se face în lunile ianuarie-februarie pentru
anul şcolar următor şi intră în vigoare din septembrie
de când debutează un nou ciclu de învăţământ” explică
reprezentantul ISJ Cluj.
Iniţiativa Waldorf din Turda urmăreşte prin acţiunile sale integrarea socială a tuturor tinerilor pe baza principiilor libertăţii, democraţiei, toleranţei,
moralităţii.
Daciana Derda

La Turda au fost desemnaţi câştigătorii
olimpiadelor şcolare sportive
Olimpiada sportului şcolar, handbal, faza locală: La
fete a câştigat şcoala Ioan Opriş, iar la băieţi Colegiul
Naţional Mihai Viteazu.
Faza pe municipiu la Olimpiada sportului şcolar –
handbal şi-a stabilit câştigătorii. la fete, competiţia a
fost câştigată de elevele de la şcoala “Ioan Opriş”, în
timp ce la băieţi s-au impus elevii de la Colegiul Naţional “Mihai Viteazu”.
În competiţia fetelor, fetele de la “Ioan Opriş” au învins cu 5-4 pe elevele şcolii “Horea, Cloşca şi Crişan” şi
cu 4-3 elevele şcolii “Andrei Şaguna”. Pe locul 2 s-au
clasat fetele de la “Horea, Cloşca şi Crişan”, în timp ce
locul 3 le-a revenit celor de la şcoala “Andrei Şaguna”.
La băieţi, Colegiul Naţional “Mihai Viteazu” a învins
cu 169 echipa şcolii “Horea, Cloşca şi Crişan” şi cu 24-9
pe cei de la şcoala “Avram Iancu”. Pe locul 2 s-a clasat
şcoala “Horea, Cloşca şi Crişan, care a dispus cu 16-14
de şcoala “Avram Iancu”.
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Centrul de ecarisaj Turda nu se închide!
“Adăpostul construit pentru
cânii comunitari din zona Turzii a
rămas fără fonduri, motiv pentru
care şi-a închis recent porţile”aşa
suna o informaţie vehiculată recent prin oraşul nostru, care de
fapt nu are o bază reală!
Contactat telefonic, medicul
care se ocupă de centrul de ecarisaj şi implicit de adăpostul
din Bogata, Nicolae Ciobanu
spune că este doar o “fumigenă”
informaţia nu are nici un suport veridic, există fonduri pentru buna funcţionare a centrului, iar câinii au hrană suﬁcientă, nu se pune problema ca
acesta să se închidă.
“Nici vorbă de aşa ceva. Trebuie să se facă distincţie, vorbim despre Asociaţia Centrul
de Ecarisaj Turda, care este
asociaţia mea ce funcţionează
de ani de zile. Noi lucrăm pentru diverşi beneﬁciari...iar la
Bogata este un adăpost al Comunităţii Urbane Arieş. Cu nici
una din cele două organizaţii
menţionate nu există probleme
în acest moment, vă invităm să
veniţi să vedeţi condiţiile de
campare ale câinilor. Sigur mai
sunt multe de făcut, dar avem
nevoie de fonduri, de exemplu
ar trebui un incinerator pentru
câinii decedaţi, încercăm să ne
aliniem la standardele europene dar mai avem multe de făcut” recunoaşte Ciobanu.
În ceea ce priveşte faptul că
Centrul de Ecarisaj Turda se va
ocupa şi de problema câinilor fă-

ră stăpân din Ocna Mureş, medicul Nicolae Ciobanu spune că
nu vede nici o problemă în acest
lucru...”trebuie să-mi plătesc oamenii din ceva. Câinii trebuie
sterilizaţi. Sunt vecinii noştri,
dacă nu le luăm câinii ne trezim
cu ei în “curtea” noastră”.
Conform site-ului Ocna
Mureş Online, Centrul de Ecarisaj Turda a câştigat o licitaţie
organizată de Primăria Ocna
Mureş în 29 noiembrie 2012,
pentru delegarea serviciului
public de ecarisaj.

Adăpostul de la Bogata este
pregătit să găzduiască peste 500
de câini fără stăpân, pisici, dar şi
animale mari. Adăpostul se întinde pe o suprafaţă de peste
1.600 mp, fiind vorba despre un
teren şi spaţii unde au funcţionat
cândva grajduri. Admnistraţia
turdeană intenţionează ca adăpostul să deservească municipiile Turda-Câmpia Turzii şi localităţile arondate, pentru că membrele CUA au contribuit cu fonduri de la bugetele locale pentru
realizarea obiectivului.
D. D.

COMUNICAT
În vederea punerii în posesie și eliberării titlurilor de
proprietate pentru terenurile care au fost administrate
de Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Turda,
toţi proprietarii înscriși în anexa nr.29 (fostă anexa 19
SCDA Turda) se vor prezenta la Primăria municipiului
Turda , Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 28, cam.12, de luni
– vineri intre orele 7,30-10,30.
PREŞEDINTE COMISIE,
TUDOR ŞTEFĂNIE

Interesul turdenilor pentru alimentele Turdenilor li se mai pregăteşte
trimise de U.E scade pe zi ce trece! ceva: al doilea bazin de înot!
Până acum aproape 3.000
de turdeni au intrat în posesia
ajutoarelor comunitare trimise de Uniunea Europeană.
Făina şi uleiul lipsesc în
continuare din stoc din cauza
problemelor apărute cu ﬁrma
de distribuţie. Ajutoarele comunitare se acordă zilnic pe
Strada Rosiori, nr.1 (incinta
fostei fabrici de pâine – Turdapan).
Potrivit
responsabililor
campaniei de distribuţie, majoritatea beneﬁciarilor au intrat în posesia produselor în
preajma sărbătorilor de iarnă,
acum abia dacă vin în ﬁecare
zi câte 15-20 de persoane.

“Făină nu mai avem din decembrie şi ulei nu am primit
niciodată în acestă campanie. Nici nu ştim în ce măsură
aceste alimente vor mai ajunge la noi...În ultima vreme interesul este scăzut. Am trimis şi acasă bileţele oamenilor să vină să-şi ridice produsele...”, transmit reprezentanţii SPAS Turda.
Reamintim că Agenţia de
Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA) a înştiinţat Consiliul Judeţean
Cluj în legătură cu faptul că
nu vor mai ﬁ livrate produsele făină şi ulei peste cantităţile furnizate până la data de

31.12.2012. Potrivit reprezentanţilor Consiliului Judeţean Cluj, această situaţie
este cauzată de încetarea
contractului pentru furnizarea acestor produse, contract încheiat de APIA cu societatea Viem Corporation
Eood din Bulgaria. Societatea din Bulgaria nu şi-a mai
îndeplinit obligaţiile contractuale privind furnizarea
produselor alimentare, potrivit reprezentanţilor CJ
Cluj.
La Turda sunt peste 4.000
de beneﬁciari ai ajutoarelor
comunitare trimise de Uniunea Europeană.

Locuitorii de pe Arieş vor
avea din această primăvară două bazine de înot. Unul situat pe
strada Stadionului FN. inaugurat ieri, altul de dimiensiuni mai
mici ce va funcţiona în incinta
hotelului Potaissa din centrul
oraşului, acolo urmând să ﬁe ﬁnalizată în curând şi o bază de
tratament.
Primarul Tudor Ştefănie spune că acesta ar putea ﬁ dat în folosinţă în luna mai, în apropierea sărbătorilor pascale.
“Iată că după 25 de ani la Turda vom avea două bazine. Acesta
va avea 25 m lungime şi 8 m lăţime. Practic un centru de tratament balnear, cu saună, jacuzzi,
bazin de apă sărată, electrotera-

pie, ﬁzioterapie şi tot ce înseamnă proceduri medicale” explică
edilul turdean.
Cu alte cuvinte investiţia la
hotelul Potaissa din centrul municipiului Turda, care este administrat de societatea Turda
Salina Durgău SA, se apropie de
ﬁnalizare. Administraţia locală
consideră că noua unitate de cazare se încadrează în strategia
de dezvoltare turistică a municipiului, în zona serviciilor.
Centrul SPA va ﬁ destinat în
primul rând turiştilor ce vor vizita Salina Turda şi care pot beneﬁcia de un pachet complet cu
cazare, transport, masă şi îngrijire medicală, precizează Primăria Turda.
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Tudor Ştefănie: „Am promis, am făcut!
Bazinul de înot este funcţional de astăzi”
Recent s-a tăiat panglica
inaugurală a bazinului didactic de înot situat pe strada Stadionului F.N.
Obiectivul “Bazin de înot
didactic, Turda” a fost promovat prin programul de bazine
de înot didactice şcolare, derulat prin Compania Naţională de Investiţii SA.
Cu toate acestea CNI nu a
susţinut investiţia de la Turda, majoritatea ﬁnanţării,
70% a venit de la bugetul local,
restul, surse atrase de la Consiliul Judeţean Cluj.
La eveniment au fost prezenţi IPS Andrei – Mitropoilitul Clujului, Maramureşului
şi Sălajului, primarul TurziiTudor Ştefănie, viceprimarul
Lucian Nemeş, consilieri locali, reprezentanţi ai instituţiilor judeţene şi centrale, edili
şeﬁ din Comunitatea Urbană
Arieş, un sobor de proţi.
După tăierea panglicii inaugurale IPS Andrei a oﬁciat slujba de sﬁnţire a obiectivului, după care a urmat discursul primarului Tudor Ştefănie. Ceremonia a continuat cu un program artistic prezentat de ansamblurile Casei de Cultură din
Turda, urmat de demonstraţii
de dans ale Clubului “Potaissa
Turda” şi de arte marţiale ale

Clubului Samurai. Primii înotători, care au inaugurat “oﬁcial” bazinul didactic au fost
câţiva copii turdeni care până
acum erau nevoiţi să meargă
la Cluj pentru a practica sportul preferat. Aceştia au făcut
“câteva lungimi de bazin” demonstrând tuturor că la Turda în viitorul apropiat se poate face performanţă şi din
acest sport.
Accesul în incinta bazinului
de înot se va face de luni până
duminică, între orele 9.0021.00, elevii şcolilor turdene
având prioritate în utilizarea
bazinului, pe bază de progra-

mare şcolară, în intervalul orar
9.00-15.00, de luni până vineri,
pe perioada anului şcolar.
Intrarea în bazinul de înot
este de 5 lei pentru copii/elevi/
studenţi, iar adulţii plătesc 10
lei, tarifele ﬁind valabile pentru
o şedinţă de maxim 2 ore. Se vor
putea face şi abonamente.
Acestea vor costa 100 lei pentru
adulţi şi includ 12 şedinţe, iar
pentru copii preţul acestora
ajunge la jumătate – 50 lei.
Bazinul are cinci culuoare,
adâncimea apei este variabilă,
ﬁind cuprinsă între 1,20 m şi
1,80 m., cu block-starturi la capătul mai adânc.

Primarul Tudor Ştefănie face un apel
către firmele locale să sprijine sportul
Trecând în revistă rezultatele obţinute de sportul turdean, primarul Tudor Ştefănie face un apel către ﬁrmele
din municipiul Turda să continue să susţină şi să sponsorizeze această activitate. Redăm în continuare scrisoarea
edilului turdean.

Scrisoare Deschisă
Către agenţii economici
turdeni pentru susţinerea
sportului local
În numele Consiliului Local şi al Primăriei Municipiului Turda îmi revine misiunea de onoare de a transmite
felicitări publice echipei de
handbal masculin ACS Potaissa Turda pentru rezultatele
remarcabile obţinute până în
prezent şi care o situează pe
locul al treilea în clasamentul
Ligii Naţionale, cu perspectiva de a participa în Cupele
Europene.
Totodată, în rândurile
acestei scrisori deschise doresc să fac un apel către agenţii economici din municipiu

şi din zonă pentru a sprijini
din punct de vedere ﬁnanciar
sportul turdean, astfel încât
visul atâtor copii şi tineri, care au ales să se dedice mişcării sportive şi care doresc să
obţină performanţe notabile
prin efortul lor, să poată deveni realitate.
Municipalitatea este o
susţinătoare necondiţionată
a mişcării sportive, oferind
sprijinul logistic sau suportul ﬁnanciar echipelor şi
sportivilor locali, în limita
resurselor bugetare. Este o
investiţie pentru dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă
a comunităţii noastre şi o
oportunitate de a ne face remarcaţi pe plan naţional sau
în cadrul competiţiilor internaţionale la care sportivii
noştri participă.
Doresc să transmit mulţumirile noastre sincere tuturor sponsorilor care sprijină financiar echipele şi
sportivii noştri, asigurându-i că sunt parte din succesul nostru şi fac un apel că-

tre toate societăţile şi agenţii economici să facă o investiţie de imagine şi de viitor prin susţinerea performanţelor sportive locale.
Transmitem mulţumirile
noastre sponsorilor echipei
de handbal masculin ACS Potaissa Turda: Compania de
Apă Arieş, ASA Cons SA, SC
Catuma Srl, ACSA Turda, CS
Invest Cluj-Napoca, Cabinet
Avocat Popescu Adrian Liviu, SC Ducfarm Srl, SC KPA
Clean Srl, SC Alis Group Srl,
SC Reea Procons Serv Srl,
STP Alba Iulia, Consiliul Judeţean Cluj şi Colegiul Tehnic Turda.
Vă rugăm să primiţi gândurile noastre bune, precum şi
asigurarea că administraţia
publică locală turdeană va ﬁ
alături de iniţiativele şi proiectele dumneavoastră pentru prosperitatea şi progresul
comunităţii noastre. Mult
succes în toate activităţile pe
care le întreprindeţi!
Primar,
Tudor Ştefănie

Capacitatea bazinului este
de 60 de persoane, ﬁind proiectat pentru a ﬁ utilizat simultan
de două clase de elevi.
Copiii dar şi adulţii vor avea
acces la patru vestiare, prevăzute cu dotări moderne, duşuri şi grupuri sanitare, dar şi
un cabinet de prim ajutor, plus
doi instructori de înot. Primarul Tudor Ştefănie a declarat

să proiectul a început încă din
anul 2008, dar din lipsa ﬁnanţării a fost stopat. În noiembrie 2010, Grup 4 Instalaţii a
început să reia lucrările, iar
după doi ani de zile a fost dat
în folosinţă.
“Pot să spun cu mândrie astăzi că... am promis şi s-a realizat! Este un lucru extraordinar,
cred că toţi politicienii care au
contribuit la realizarea acestui
obiectiv trebuie să ﬁe mândri că
am ajuns la acest moment. Iată
că Salina Turda a devenit un reper de renume european şi
chiar mondial, iată că acest bazin de înot a fost realizat la dorinţa părinţilor turdeni dar şi a
copiilor care nu aveau în acest
oraş de mai bine de 20 de ani un
astfel de. Îi rugăm pe toţi cei din
CUA să îşi trimită cu încredere
copii să înveţe înotul la Turda...”
spune Ştefănie.
Recent consilierii locali au
aprobat proiectul ce desemnează SC Turda Salina Durgău
SA, drept administrator al bazinului de înot.
D. D.

DIRECŢIA TEHNICĂ
COMPARTIMENT AUTORITATE
AUTORIZARE SERVICII
TRANSPORT PUBLIC LOCAL

CĂTRE:

TOŢI TRANSPORTATORII TAXI AUTORIZAŢI
În perioada:

1-28 FEBRUARIE 2013

se vizează autorizaţiile taxi pentru anul 2013.
Vizarea se face la Primăria Municipiului Turda, camera 24, la
Compartimentul Autoritate Autorizare Servicii de Transport Public
Local, zilnic între orele 08.00-14.00.
În vederea vizării se vor prezenta documentele de mai jos,
care se vor prezenta în original pentru scanare după care se vor
returna deţinătorilor.
Documente ce se prezintă pentru vizarea autorizaţiei taxi sunt:
• Carte identitate şi permis de conducere;
• Atestatul de certificare profesională al taximetristului, cu
viza valabilă;
• Dovada plăţii impozitelor şi taxelor locale (cam. 27 pt. PFA-uri
şi cam. 58 pt. SRL-uri);
• Contractul de dispecerizare încheiat cu un dispecerat autorizat,
din care să rezulte şi tarifele de distanţă practicate vizat, pentru
anul 2013;
• Certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
• Anexa la certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu
inspecţia tehnică periodică la 6 luni;
• Certificatul de agreare al autovehiculului‚ emis de Registrul
Auto Român, vizat la zi;
• Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;
• Asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora şi a mărfurilor
transportate, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului
autorizat;
• Buletin de verificare metrologică a casei de marcat;
ATENŢIE! În cazul neprezentării documentelor pentru vizare
în termenul de mai sus, se va considera că cel puţin una dintre
condiţiile de vizare care sunt și condiţii de atribuire a autorizaţiei
taxi nu mai este îndeplinită, ceea ce va duce conform Art. 37
al-(1), litera a) din Regulamentul taxi ( HCL NR. 10/2009) la
suspendarea autorizaţiei taxi pentru 1-3 luni.
Tariful ce se achită pentru ridicarea suspendării este de 100
lei, iar la a doua suspendare în decurs de un an vom proceda
la retragerea autorizaţiei taxi. (Art. 38 al-(1), litera c) din
Regulamentul taxi
DIRECTOR EXECUTIV
C.A.A.S.T.P.L.
Ing. Emil Dardai
ing. Vasile Berar
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Bugetul Turzii este cifrat în acest an
la aproximativ 20 milioane de euro
Într-o conferinţă de presă
susţinută miercuri, primarul
Tudor Ştefănie a prezentat bugetul de venituri şi cheltuieli
pentru 2013.
Potrivit edilului şef, predicţia bugetară este estimată undeva la 20 de milioae de euro.
Din această sumă, 90% va ﬁ utilizată pentru cheltuieli de funcţionare, iar 10% pentru secţiunea de dezvoltare.
Comparativ cu anul trecut
bugetul pe 2013 se situează
cam la acelaşi nivel.
Veniturile sunt estimate la
peste 77 de milioane de lei. Din
această sumă, venituri proprii
sunt de 43, 31% cca. 33,5 milioane lei. Sume defalcate din TVA
preconizate – 27,9 milioane lei,
impozit pe venit 10 milioane lei,
subvenţii de la bugetul statului
5,8 milioane lei – sume primite
de la Uniunea Europeană.
“Nu am avut nici o creştere
cu toate că ni s-a impus să majorăm taxele şi impozitele cu
16%. Cauza este legea ﬁnanţelor publice şi cea a taxelor extrajudiciare de timbru, unde
noi încasam până acum 100%
bani care mergeau la bugetul local, dar acum din cauza modiﬁcărilor apărute, vom încasa numai 70% din această sumă. Cei

Consiliul Judeţean este
aşteptat să-şi îndrepte
atenţia spre Turda!

an sunt de 9,49% la care se
adaugă ﬁnanţără ce pot veni din
proiectele europene, alţi 8%. Cu
alte cuvinte cheltuielile totale
vor avea o pondere de 17,55 %
pentru dezvoltare.
Cheltuielile, repartizate
La autorităţi executive se alope funcţionare
că 7,7 milioane lei; servicii publişi dezvoltare
ce 1,5 milioane; tranzacţii priPentru secţiunea dezvoltare, vind datorie publică 1,8 milioacheltuielile de capital din acest ne; transferuri cu caracter gene-

30% care vor ﬁ viraţi bugetului
statului, echivalează cu ceea ce
câştigăm din majorarea impozitelor şi taxelor locale” explică
primarul Tudor Ştefănie.

ral 0,4 milioane; ordine publică
2,6 milioane; învăţământ 29,75
milioane lei; sănătate 1,37 milioane lei; cultură 8,2 milioane ;
asigurări şi asistenţă socială 6,9
mil; locuinţe-servcii publice-iluminat 6,8 milioane; protecţia mediului 2,4 milioane.
Pentru transport local au fost
alocaţi 7, 8 milioane, rezultând
un total de 77, 241 milioane lei.

Administraţia municipiului
Turda a depus solicitări de ﬁnanţare de la Consiliul Judeţean în sumă totală de 5,7 milioane de lei. Cele mai mari sume
sunt solicitate pentru asfaltări
de străzi, reabilitarea podului
de lângă sensul giratoriu şi realizarea unui sistem de monitorizare video a traﬁcului rutier.
Administraţia locală consideră prioritar proiectul de reabilitare a pavilionului central al Spitalului Municipal Turda, ale cărui
costuri totale se ridică la circa 21
de milioane de euro, sumă mult
prea mare pentru a putea fi suportată doar de la bugetul local.
Alte solicitări s-au făcut pentru acţiuni culturale, sportive şi
de tineret. Clubul de handbal
Potaissa Turda a solicitat o ﬁnanţare de 200.000 de lei, Teatrul Municipal Turda a depus
un proiect pentru 104.000 lei
(în acest an se aniversează 65
de ani de teatru la Turda!), Federaţia Asociaţiilor de Diabet a
cerut 64.700 lei, Asociaţia Slow
Food Turda a solicitat 20.000
de lei, iar asociaţia de la şcoala
Josika Miklos, 9.500 lei. D. D.

Compania de Apă Arieş este exemplu Locuitorii de pe Arieş s-au grăbit
să bage în visteria locală
de implementare a unui proiect european!
Recent a avut loc o întâlnire organizată de Asociaţia
Română a Apei, ocazie cu
care compania cu sediul la
Turda a fost declarată eligibilă pentru pasul 2 al obţinerii de fonduri europene,
după ce proiectul actual a
fost implementat în proporţie de 98%.
Din cele 41 de proiecte
care se derulează în acest
moment în ţară, prin programul sectorial operaţional Mediu – secţiunea Apă,
Compania de Apă are procentajul cel mai mare în ceea ce priveşte stadiul implementării proiectului, la 30
noiembrie 2012!
Astfel, la data menţionată,
CAA avea un stadiu de implementare de 90,5%, în condiţiile în care ﬁnalizarea proiectului este prevăzută pentru
data de 23.09.2013.
Anul 2012 s-a sfirsit intro maniera pozitiva pentru
regia de apă şi cu planuri
mari de viitor: accesarea de

câteva miliarde de lei vechi!

noi fonduri UE in valoare
de aproximativ 66 milioane
de euro.
“Suntem printre puţinii
operatori din ţară care au intrat în această fază şi suntem
convinşi că aşa cum am terminat celălat proiect în valoare de aproape 80 milioane
de euro de extindere şi reabilitare de reţele de apă şi apă
uzată în regiunea TurdaCâmpia Turzii, tot aşa vom
reuşi şi cu următorul proiect
care sperăm să aibă o valoa-

rea destul de apropiată de
primul” subliniază Alexandru Sabău, director general la
Compania de Apă Arieş.
Target-ul intregii echipe
CAA este, pe linga satisfactia
clientului, si distribuirea
unui serviciu de calitate,
cresterea calitatii vietii, al
gradului de incredere al clientilor in CAA si, nu in ultimul rind, o comunicare permanenta si eﬁcienta cu utilizatorii”, transmit reprezentanţii societăţii.
D. D.

La început de an, sute de
turdeni au ales să-şi achitele
impozitele şi taxele locale,
doar că acum, din cauza majorărilor cu 16% vor ﬁ puşi
din nou pe drumuri.
Directorul executiv al Direcţiei de Impozite şi Taxe
locale, Maria Turceanu spune că au fost coletate până
acum 5-6 miliarde de lei
vechi, bani intraţi la bugetul
local înainte de majorare.
“La impozitul pe clădiri şi
teren, sumele sunt comparabile cu aceeaşi perioadă a
anului precedent...dar la mijloacele de transport s-au colectat mai puţini bani decât
anul trecut în acelaşi interval
de timp. Gradul de încasare
pe anul 2012 a ajuns la
83,4%...în uşoară scădere faţă
de 2011 când a fost de 84,42%
...” explică Turceanu.
Turdenii care şi-au achitat
taxele la stat înainte de majorarea cu 16% sunt îndemnaţi
să plătească diferenta de bani

până la sfârşitul lunii septembrie 2013.
Mărirea cu 16 % a impozitelor şi taxelor locale, s-a făcut respecând condiţiile impuse de Guvernul Ponta, prin
care se prevede că, primăriile
care au datorii, sunt obligate
să mărească aceste dări.
Ori, în cazul administraţiei
locale turdene, aceasta înregistrează arierate (datorii cu o
perioadă mai mare de 90 de
zile de la data când trebuiau
achitate). Conform directorului executiv al Direcţiei Economice, Daniela Adace, datoriile provin, însă, din neplata
utilităţilor în cazul locatarilor
din blocurile sociale (energie
electrică), din neplata contribuţiei asociaţiilor în cadrul
programului de reabilitare
termică/anvelopare a blocurilor, precum şi din neplata
unor fonduri guvernamentale
pentru Parcul Zoologic în
construcţie.
Daciana Derda
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Hotărârile Consiliului Local Turda

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 9
din data de 31.01.2013
privind modiﬁcarea HCL 181/2012 si HCL 2/2013 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2013
In temeiul art. 36 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001 cu modiﬁcările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta
europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985 şi ratiﬁcată prin Legea nr.199/1997.
Având în vedere prevederile:
-art.45 alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice
nr.215/2001 cu modiﬁcările şi completările ulterioare;
-Legea nr.273/2006 privind ﬁnanţele publice locale;
-Legea nr.571/2003 privind Codul ﬁscal cu completările
şi modiﬁcările aduse de Legea Nr. 209 din 13 noiembrie
2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011
pentru modiﬁcarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul ﬁscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri ﬁnanciar-ﬁscale, H.G. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul ﬁscal, cu completările şi modiﬁcările ulterioare, analizând nomenclatura stradală aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Turda nr.283/18.12.2006
cu completările ulterioare precum 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 asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013;
- O.G. Nr. 1 din 9 ianuarie 2013 pentru reglementarea
unor măsuri ﬁnanciar-ﬁscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale;
-O.G. Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modiﬁcarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul ﬁscal şi reglementarea unor măsuri ﬁnanciar-ﬁscale;
- adresa Institutiei Prefectului judetului Cluj nr.
22694/18.01.2013
- adresa nr. 2 / 25.01.2013 a Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Turda.
Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor
proprii ale bugetului local pentru anul 2013 în scopul asigurării ﬁnanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte precum şi de condiţiile locale speciﬁce zonei pe de altă parte;
Din iniţiativa d-lui primar al municipiului Turda şi în baza Raportului de specialitate – expunere de motive întocmit
de Direcţia impozite şi taxe locale- Serviciul Constatare,
Impunere, Control nr. 283/2/28.01.2013, 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 modiﬁca in anexa 1 la H.C.L.nr. 2 din 16.01.2013
privind modiﬁcarea H.C.L. nr. 181/20012 referitoare la impozitele si taxele locale pe anul 2013:
- valorile impozabile la impozit pe cladiri art. 251 alin. (3);
- impozitul si taxa pe teren art. 258 alin. (2); art. 258 alin.
(4) art. 258 alin. (6)
- impozitul pe mijloace de transport art. 263 alin (6) ,, remorci, semiremorci sau rulote”
In ANEXA 1 la prezenta hotarare se cuprind valorile impozabile si impozitele la nivelul datorat.
Art 2. Se modiﬁca art.2 literele d), e) ,f) din H.C.L.
181/2012 referitoare la impozitele si taxele locale pe anul
2013 care vor avea urmatorul cuprins:
“Boniﬁcaţia prevăzută de art. 255 alin.(2), art. 260 alin.
(2) şi art. 265 alin.(2) se stabileşte după cum urmează:
d) în cazul impozitului / taxei pe clădiri aparţinând persoanelor juridice la 3 %;
e) în cazul impozitului/taxei pe teren aparţinând persoanelor juridice la 3 %;
f) în cazul impozitului pe mijloacele de transport aparţinând persoanelor juridice la 3 %.”
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Turda, Secretarul Municipiului
Turda, Direcţia Impozite şi Taxe Locale, Serviciile şi Instituţiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Turda.
Art. 4. (1) Prezenta hotărâre se comunică la Prefectura
Judeţului 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 aﬁşare la
sediul autoritătilor administraţiei publice locale.
Preşedinte de sedinţă
Matei Cristian Octavian
Contrasemnează
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 20
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 11
din data de 31.01.2013
privind aprobarea schimbării destinaţiei şi restaurării imobilului situat în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918,
nr. 5 din casă de locuit cu 5 apartamente şi curte în spaţii destinate activităţilor culturale prin valoriﬁcarea
din punct de vedere muzeal ca secţie etnograﬁcă aparţinând Muzeului de Istorie Turda, descărcarea imobilului din domeniul privat, înscrierea în domeniul public al
municipiului Turda şi transmiterea în administrarea
Muzeului de Istorie Turda – secţie etnograﬁcă
Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară la data de 31.01.2013;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea schimbării destinaţiei şi restaurării imobilului situat în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 5 din casă
de locuit cu 5 apartamente şi curte în spaţii destinate activităţilor culturale prin valoriﬁcarea din punct de vedere muzeal ca secţie etnograﬁcă aparţinând Muzeului de
Istorie Turda, descărcarea imobilului din domeniul privat, înscrierea în domeniul public municipal şi transmiterea în administrarea Muzeului de Istorie Turda – secţie etnograﬁcă, elaborat din iniţiativa primarului
Având în vedere raportul de specialitate al SUAT /
Muzeul de Istorie nr. 225 /18561 din 6.12.2012.
Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate a
Consiliului Local nr. 3 pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice,
ale O.G. nr. 43/2000 republicată privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, conform Listei monumentelor istorice aprobate în baza O.M.C.C. nr.
2.314/8.07.2004 modiﬁcat prin O.M.C.P.N. nr.
2.361/12.07.2010, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea
locuinţelor republicată cu completări şi modiﬁcări ulterioare şi în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completări şi modiﬁcări ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 4, lit. d, lit.
e, alin. 5, lit. c şi ale art. 45 alin. 1, alin. 2, lit. e şi alin. 6,
precum si ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi de Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului situat
în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 5 din casă de locuit cu
5 apartamente şi curte în spaţii destinate activităţilor culturale prin valoriﬁcarea din punct de vedere muzeal ca secţie
etnograﬁcă aparţinând Muzeului de Istorie Turda, şi restaurarea lui în baza Avizului nr.408/15.11.2012. emis de
M.C.P.N. – Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu
Naţional .
Art. 2. Se descarcă imobilul casă de locuit cu 5 apartamente şi curte situat în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 5
din domeniul privat municipal pct. 313 conform inventar
anul 2011 şi se înscrie în domeniul public al municipiului
Turda, după care se transmitere în administrarea Muzeului
de Istorie Turda – secţia etnograﬁcă.
Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinirea prezentei
hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda,
Viceprimarul municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Muzeului de Istorie Turda, Serviciului Administraţia Patrimoniului Imobiliar, Direcţiei Impozite şi Taxe
Locale, Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS şi Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
Preşedinte de sedinţă
Matei Cristian Octavian
Contrasemnează
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
– pentru 20
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 12
din data de 31.01.2013
privind aprobarea noilor zone de protecţie arheologică şi ale patrimoniului construit din municipiului Turda rezultate în urma proiectului „Patrimoniul arheologic şi monumental turdean între protecţie şi dezvoltarea urbanistică actuală. O coabitare necesară şi posibilă” ﬁnanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional – Aprilie/August 2012 ca parte integrantă a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Turda aprobat prin
H.C.L.M.T. nr.160/16.12.1999. completat cu H.C.L.M.T.
nr.172/29.10.2010.
Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară la data de 31.01.2013;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind
aprobarea noilor zone de protecţie arheologică şi ale patrimoniului construit din municipiului Turda rezultate
în urma proiectului „Patrimoniul arheologic şi monumental turdean între protecţie şi dezvoltarea urbanistică actuală. O coabitare necesară şi posibilă” ﬁnanţat de
Administraţia Fondului Cultural Naţional – Aprilie/
August 2012, în baza Avizului nr.408/15.11.2012. emis
de M.C.P.N. – Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional, ca parte integrantă a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Turda aprobat prin H.C.L.M.T.
nr.160/16.12.1999.
completat
cu
H.C.L.M.T.
nr.172/29.10.2010.,
Având în vedere raportul de specialitate al SUAT nr.
226/18562 din 6.12.2012.;
Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate a
Consiliului Local nr.3 pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea
domeniului public şi privat, investiţii;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice,
ale O.G. nr. 43/2000 republicată privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, conform Listei monumentelor istorice aprobate în baza O.M.C.C. nr.
2.314/8.07.2004 modiﬁcat prin O.M.C.P.N. nr.
2.361/12.07.2010, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea
locuinţelor republicată cu completări şi modiﬁcări ulterioare şi în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completări şi modiﬁcări ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 4, lit. d, lit.
e, alin. 5, lit. c şi ale art. 45 alin. 1, alin. 2, lit. e şi alin. 6,
precum si ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi de Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă noile zone de protecţie arheologică şi ale
patrimoniului construit din municipiului Turda rezultate
în urma proiectului „Patrimoniul arheologic şi monumental turdean între protecţie şi dezvoltarea urbanistică actuală. O coabitare necesară şi posibilă” ﬁnanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional – Aprilie/August 2012, în
baza Avizului nr.408/15.11.2012. emis de M.C.P.N. – Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional, ca
parte integrantă a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Turda
aprobat prin H.C.L.M.T. nr.160/16.12.1999. completat cu
H.C.L.M.T. nr.172/29.10.2010., conform ANEXEI şi HĂRŢILOR, părţi integrante ale prezentei hotărâri, privind noile
zone de protecţie arheologică şi ale patrimoniului construit
din municipiului Turda.
Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinirea prezentei
hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda,
Viceprimarului municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda, Muzeului de Istorie Turda, Serviciului Administraţia Patrimoniului Imobiliar, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS şi Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
Preşedinte de sedinţă
Matei Cristian Octavian
Contrasemnează
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
– pentru 20
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.
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HOTĂRÂREA NR. 18
din data de 31.01.2013
privind aprobarea P.U.D. – PARC COMERCIAL – MAGAZIN „ALTEX” în municipiul Turda, str. Univers nr.10
Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa
ordinară la data de 31.01.2013;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la
P.U.D. – PARC COMERCIAL – MAGAZIN „ALTEX” în
municipiul Turda, str. Univers nr. 10, elaborat din iniţiativa
primarului municipiului Turda, domnul Tudor Ştefănie;
Având în vedere raportul de specialitate al SUAT nr.
1612/9 din 24.01.2013.
Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr.3 pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului
public şi privat, investiţii;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea
locuinţelor republicată cu completări şi modiﬁcări ulterioare şi în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completări şi modiﬁcări ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 4, lit. d, lit. e,
alin. 5, lit. c şi ale art. 45 alin. 1, alin. 2, lit. e şi alin. 6, precum
si ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 şi de Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă P.U.D. – PARC COMERCIAL – MAGAZIN „ALTEX” în municipiul Turda, str. Univers, nr.10.
Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinirea prezentei
hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda,
Viceprimarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serviciului
Evidenţă Patrimoniu şi GIS, Serviciului Public Poliţia Locală – Serviciului Disciplină în Construcţii Protecţia Mediului Control Comercial şi Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
Preşedinte de sedinţă
Matei Cristian Octavian
Contrasemnează
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
– pentru 20
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 20
din data de 31.01.2013
privind aprobarea elaborării unui Studiu de oportunitate – Amenajare urbanistică şi refuncţionalizare zonă de
acces la Salina Turda dinspre strada Salinelor nr. 54B
Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară la data de 31.01.2013;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea elaborării unui Studiu de oportunitate – Amenajare urbanistică şi refuncţionalizare zonă de acces la
Salina Turda dinspre strada Salinelor nr. 54B din municipiul Turda, elaborat din iniţiativa
Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice
şi al Arhitectului Şef, nr. 1877 din 23.01.2013, precum şi expunerea de motive a domnului consilier local Matei Cristian;
Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 3 pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor republicată (1997, 2004) şi modiﬁcată
prin Legile nr. 453/2001 şi nr. 401/2003 şi prin O.U.G.R. nr.
122/2004, respectiv O.M.T.C.T. nr. 1.430/2005 şi în baza
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modiﬁcările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 4, lit. d, lit. e,
alin. 5, lit. c şi ale art. 45 alin. 1, alin. 2, lit. e şi alin. 6, precum
si ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 şi de Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă: ELABORARE STUDIU DE OPORTUNITATE – AMENAJARE URBANISTICĂ ŞI REFUNCŢIONALIZARE ZONĂ DE ACCES LA SALINA TURDA
DINSPRE STRADA SALINELOR NR. 54B.
Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinirea prezentei
hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda,

Secretarului municipiului Turda, Arhitectului Şef şi Direcţiei Tehnice.
Preşedinte de sedinţă
Matei Cristian Octavian
Contrasemnează
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
– pentru 20
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 21
din data de 31.01.2013
privind inscrierea in domeniul public al municipiului Turda a imobilului: “Bazin de inot didactic si teren aferent constructiei”, situat in municipiul Turda, str. Stadionului f.n.
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 31.01.2013;
Luand in dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la inscrierea in domeniul public al municipiului Turda a imobilului: “Bazin de inot didactic” situat in judetul Cluj, municipiul Turda, str. Stadionului f.n., , elaborat din initiativa d-lui
Vicerimar Lucian NEMES;
Avand in vederea raportul de specialitate al Directiei
Tehnice si avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3
(urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului, investitii), ale
Consiliului Local al municipiului Turda;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modiﬁcarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c, ale art. 45, alin
2, lit. e şi art. 115 alin 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala – republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al
municipiului Turda

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba inscrierea in domeniul public al municipiului Turda a imobilului: “Bazin de inot didactic” si terenul
aferent constructiei situat in municipiul Turda, str. Stadionului f.n., judetul Cluj transmis in mod gratuit catre U.A.T. –
MUNICIPIUL TURDA de catre Compania Nationala de
Investitii “C.N.I.- S.A.” in baza protocolului nr. 8701/17849
din 23.11.2012 anexat.
Art. 2. Comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Viceprimarului
municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda, Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Serviciului
Administratie Publica Locala, Directiei Tehnice şi Serviciului Evidenţă Patrimoniu GIS.
Preşedinte de sedinţă
Matei Cristian Octavian
Contrasemnează
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
– pentru 20
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 23
din data de 31.01.2013
privind aprobarea Regulamentului de functionare, intretinere si exploatare a imobilului: “Bazin de inot didactic si
teren aferent constructiei” situat in municipiul Turda, str.
Stadionului f.n. si a tarifelor ce se vor aplica in desfasurarea
activitatii
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 31.01.2013;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la
aprobarea Regulamentului de functionare, intretinere si exploatare a imobilului: “Bazin de inot didactic si teren aferent
constructiei” situat in judetul Cluj, municipiul Turda, str.
Stadionului f.n., elaborat din initiativa d-lui viceprimar Lucian NEMES;
Avand in vederea raportul de specialitate al Directiei
Tehnice si avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3
(urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului, investitii), ale
Consiliului Local al municipiului Turda;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modiﬁcarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, ale art. 45 alin
2 lit. e şi art. 115 alin 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala – republicata si a Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba Regulamentul de functionare, intretinere si exploatare a imobilului: “Bazin de inot didactic si teren
aferent constructiei” situat in judetul Cluj, municipiul Turda, str. Stadionului f.n. in conformitate cu Anexa nr.1.
Art. 2. Se aproba tarifele ce se vor aplica in activitatea
desfasurata la imobilul: “Bazin de inot didactic si teren
aferent constructiei” situat in judetul Cluj, municipiul
Turda, str. Stadionului f.n. in conformitate cu Anexa nr.2.
Art. 3. Comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Viceprimarului
municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda,
Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Serviciului Administratie Publica Locala si Directiei Tehnice.
Preşedinte de sedinţă
Matei Cristian Octavian
Contrasemnează
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
– pentru 20
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 26
din data de 31.01.2013
privind aprobarea acordării unei suprafeţe de teren în folosinţa Parohiei Unitariene Turda
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 31.01.2013;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea acordării unei suprafeţe de teren în folosinta Parohiei
Unitariene Turda, elaborat din initiativa d-lui Primar al
Municipiului Turda, dl. Tudor Stefanie;
Având în vedere raportul de specialitate al SEPGIS şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru
urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modiﬁcarile si completarile
ulterioare
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, ale art. 36,
alin. 2, lit. c, alin. 5, lit a, art. 45, alin. 1 şi alin. 6, ale art. 115, alin.
1, lit. b, art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publică locală – republicată şi ale Regulamentului de organizare şi functionare a Consiliului Local al Municipiului Turda;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă acordarea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 5582 mp din imobilul cu nr. top. 3806, 3807, 3808, înscris în CF nr. 54749 Turda, precum şi a suprafeţei de 1513
mp, reprezentând cota de 2/6 a Statului Român din nr. top.
3809, 3810 înscrise în CF nr. 54745 Turda, aﬂate în domeniul privat al Municipiului Turda, către Parohia Unitariană
Turda pentru o perioada de 10 ani.
Art. 2. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei se încredintează Primarului Municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda, Serviciului Evidenta Patrimoniu si GIS
precum şi Parohiei Unitariene Turda.
Preşedinte de sedinţă
Matei Cristian Octavian
Contrasemnează
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
– pentru 20
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 28
din data de 31.01.2013
privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de administrare şi exploatare parcări catre S.C. Administrarea
Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L.
Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit în şedinţa
ordinară din data de 31.01.2013:
Luand în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea delegarii gestiunii prin atribuire directă pentru

7

monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Turda
unele servicii de utilitati publice ale Municipiului Turda catre S.C. Administrarea Patrimoniului Imobiliar S.R.L. Turda, elaborat din iniţiativa d-lui primar ec. Tudor Stefanie;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului
Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar nr.
46021/06.12.2012 prin care se propune aprobarea reorganizării pentru o parte din activităţile servicii publice, componente ale Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Turda şi delegarii gestiunii prin atribuire directă, pentru administrarea întreţinerea şi exploatarea parcărilor cu plată, cu abonament de reşedinţă şi a terenurilor
cu destinaţie parcare autovehicole, copertine, garaje demontabile, parcare autovehicule, de pe domeniul public şi
privat al municipiului Turda, către SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L.
Tinand seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 1
“Buget- ﬁnanţe, prognoze economice, investiţii”, nr. 2 administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ,
agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi aparare”; nr. 3 Urbanism şi amenajarea teritoriului,
administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii” ale Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art.1, alin. 2, art. 21+1, art. 30 si art.
31 ind.1 din Legea 51/2006, Legea serviciilor comunitare de
utilitati publice, cu modiﬁcarile si completarile ulterioare;
În baza art. 36, alin. 2, lit ,lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14 si art 45,
alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2011, privind administratia publică locală, cu modiﬁcarile si completarile
ulterioare.

cule, copertine, garaje de pe domeniul public şi privat al municipiului Turda.
Art. 8. În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri se vor supune aprobarii Consiliului Local, tarifele practicate de către S.C. Administrarea Patrimoniului
Imobiliar Turda S.R.L.
Art . 9. Comunicarea şi ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarului Municipiului Turda, Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS,
Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar,
Direcţiei Economice şi S.C. Administrarea Patrimoniului
Imobiliar Turda S.R.L.
Preşedinte de sedinţă
Matei Cristian Octavian
Contrasemnează
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
– pentru 20
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.

HOTĂRĂŞTE:

din data de 31.01.2013
privind stabilirea categoriilor de persoane cu handicap si
insotitorii acestora, care beneﬁciaza de gratuitate, respectiv
reducere la biletele de intrare pentru evenimentele cultural
– artistice si sportive organizate în / de Municipiul Turda
Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa
ordinară în data de 31.01.2013;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind stabilirea categoriilor de persoane cu handicap si insotitorii
acestora, care beneﬁciaza de gratuitate, respectiv reducere la biletele de intrare pentru evenimentele cultural – artistice si sportive organizate în / de Municipiul Turda, elaborat din iniţiativa dlui. consilier local Roş Nicolae, dlui.
consilier local Matei Cristian Octavian si a dlui. consilier
local Molnar Emil.
Având în vedere raportul de specialitate al Administratorului Public, expunerea de motive şi avizul comisiilor de
specialitate nr.1 (buget-ﬁnanţe, prognoze economice, investiţii), nr. 2 (administraţie publică locală, servicii publice,
regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul,
juridic, ordine publică şi apărare), nr. 4 (munca si protectie
sociala, protectia copilului, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, culte, minoritati) si nr. 5 (invatamant, cultura, sanatate, tineret, sport si turism);
Potrivit art. 15 din Carta Socială Europeană-revizuită:
„Orice persoană cu handicap are dreptul la autonomie, la
integrare socială şi participare în viaţa comunităţii”.
În conformitate cu prevederile art.50 din Constituţia României, ale art. 7, art. 21 si art. 100 din Legea nr. 448/2006
republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap.
În baza prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 2, alin. 6, lit. a, pct.
1 – 6, art. 45, alin. 1 şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modiﬁcările şi completările ulterioare, precum si ale si
art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali cu modiﬁcarile si completarile ulterioare ;

Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii pentru unele servicii de utilitati publice ale
Municipiului Turda, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prevederile prezentei hotarâri.
Art. 2. Se aprobă caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii Serviciului de întreţinere si exploatare a parcărilor
publice cu plată, abonament reşedinţă de domiciliu şi administrarea terenurilor cu destinaţie parcare autovehicule,
copertine, garaje şi alte construcţii uşor demontabile de pe
domeniul public şi privat al municipiului Turda, prevăzut în
anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă Regulamentul Serviciului de utilitate
publică pentru intretinerea si exploatarea parcărilor publice cu plată, abonament reşedinţă de domiciliu, administrarea terenurilor cu destinaţie parcare autovehicule, copertine, garaje aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Turda, prevăzut în anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Se aprobă contractul de delegare a gestiunii Serviciului de utilităţi publice pentru intretinere si exploatare a
parcărilor publice cu plată, abonament reşedinţă de domiciliu şi administrarea terenurilor cu destinaţie parcare autovehicule, copertine, garaje şi alte construcţii uşor demontabile,
de pe domeniului public şi privat al municipiului Turda, prevăzut în anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 5. (1) Se aprobă, gestiunea delegată prin atribuire directă a unor activitati ale Serviciului public de administrare
a parcărilor de pe domeniul public şi privat al Municipiului
Turda către S.C. Administrarea Patrimoniului Imobiliar
S.R.L. Turda, cu sediul în municipiul Turda, str. George Coşbuc, nr. 3, societate la care Consiliul Local al Municipiului
Turda este asociat unic, în baza unui contract de delegare a
gestiunii acestui serviciu.
(2) Activitatile speciﬁce care vor face obiectul contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a parcărilor de pe domeniul public şi privat al Municipiului Turda sunt:
Administrarea şi exploatarea parcărilor de reşedinţă cu
plată şi abonament, a parcărilor cu plată cu tarif orar şi a terenurilor cu destinaţie parcare autovehicule, copertine, garaje şi alte construcţii uşor demontabile.
Art. 6.(1) Predarea bunurilor necesare desfăşurarii activităţii Serviciului de utilitate publică pentru intretinerea si
exploatarea parcărilor publice cu plată, abonament reşedinţă de domiciliu şi aferente terenurilor cu destinaţie parcare autovehicule, copertine, garaje şi alte construcţii uşor
demontabile, de pe domeniul public şi privat al municipiului Turda, se va face de către o comisie constituită prin dispoziţie a Primarului municipiului Turda din care vor face
parte reprezentanţi ai Primariei municipiului Turda şi reprezentanţi ai Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar.
(2) Predarea bunurilor va ﬁ consemnată într-un Protocol
de predare primire care va ﬁ semnat de către membrii comisiei constituită prin Dispoziţie a Primarului municipiului
Turda si de către de reprezentantul societăţii comerciale
căreia i-a fost delegat Serviciul de utilitate publică pentru
intretinere si exploatare, a parcărilor publice cu plată, abonament reşedinţă de domiciliu şi administrare a terenurilor
cu destinaţie parcare autovehicule, copertine, garaje de pe
domeniul public şi privat al municipiului Turda.
Art. 7. Se mandatează Primarul municipiului Turda să
semneze contractul de delegare a gestiunii Serviciului de
utilităţi publice pentru intretinerea si exploatarea, parcărilor publice cu plată, abonament reşedinţă de domiciliu şi
administrarea terenurilor cu destinaţie parcare autovehi-

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 29

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Copilul cu handicap, precum şi persoana care îl însoţeşte beneﬁciază de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive.
Art. 2. Adulţii cu handicap beneﬁciază de bilete de intrare
la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive, astfel:
(1) adultul cu handicap grav sau accentuat, precum şi
persoana care îl însoţeşte beneﬁciază de gratuitate;
(2) adultul cu handicap mediu şi uşor beneﬁciază de bilete de intrare în aceleaşi condiţii ca pentru elevi şi studenţi.
Art. 3. Dovada încadrării în gradul de handicap, respectiv
a calităţii de însoţitor se va face cu certiﬁcatul emis de instituţiile abilitate.
Art. 4. Fiecărei persoane care beneﬁciază de aceste facilităţi i se va elibera la cerere o legitimaţie de acces de către
Serviciului Public de Asistenţă Socială.
Art. 5. Organizatorii de manifestări cultural – artistice şi
sportive vor lua măsuri pentru asigurarea rezervării locurilor speciale destinate acestor persoane în limita a 4% din
capacitatea locaţiilor.
Art. 6. Conform art. 100, alin. 1, lit. b din Legea nr.
448/2006 republicată, privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, nerespectarea dispoziţiilor art. 21, alin. 3 şi alin. 4 din aceeaşi lege, constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la
12.000 lei.
Art. 7. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei hotărâri se
încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului
municipiului Turda, Serviciului Public de Asistenţă Socială, Teatrului Municipal Turda, Muzeului de Istorie Turda,

Casei de Cultură Turda, Bibliotecii Municipale şi organizatorilor de manifestări cultural – artistice şi sportive în parteneriat cu Primăria Municipiului Turda şi Consiliul Local
Turda.
Preşedinte de sedinţă
Matei Cristian Octavian
Contrasemnează
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
– pentru 20
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 30
din data de 31.01.2013
privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2013
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinară la data de 31.01.2013;
Luand in dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea unor măsuri de funcţionare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj
pentru anul 2013, elaborat din iniţiativa membrilor Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Turda;
Având in vedere adresa nr. 37/29.01.2013 a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj,
prin care s-a comunicat Decizia nr. 1/23.01.2013 a Consiliului Director, precum şi raportul de specialitate al Administratorului Public si avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a
Consiliului Local al municipiului Turda pentru buget, ﬁnanţe, prognoze economice, investitii;
În conformitate cu prevederile art. 12 şi ale art. 36, alin. 2,
lit. e din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, ale
OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, ale Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Turda;
Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44, alin. 1
din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45 şi ale art. 115, alin. 1, lit. “b”,
din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare si ale
Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă cotizaţia pentru anul 2013 a Municipiului Turda la susţinerea activităţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, în
cuantum de 13996 lei, (0,25 lei/persoană), cu condiţia recalcularii acesteia la data validării recesământului populaţiei
şi a locuinţelor din România efectuat în anul 2011.
(2) Cotizaţia prevăzută la alineatul (1) va ﬁ virată în contul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj până la data de 30 martie 2013.
Art. 2. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2013, cuprins în anexa nr. 2 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă raportul de activitate al Consiliului Director aferent anului 2012 cuprins în anexa nr. 3 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se mandatează dl. consilier Felezeu Cristian, în
AGA la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, să voteze aprobarea cotizaţiei pentru
anul 2013 şi a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN
Cluj pentru anul 2013, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Direcţiei Economice, precum şi persoanei mandatate.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN
Cluj, persoanei mandatate, precum şi Instituţiei Prefectului
Judeţului Cluj.
Preşedinte de sedinţă
Matei Cristian Octavian
Contrasemnează
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
– pentru 20
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.
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Bibliotecare din Turda participă la un proiect
realizat în colaborare cu Asociaţia Learn&Vision
Biblioteca
Judeţeana
“Octavian Goga” Cluj, instituţie de cultură aflată în
subordinea Consiliului Judeţean Cluj, lansează proiectul Vreau să-mi citeşti!, alături de Biblioteca
Municipală „Teodor Murăşanu” Turda, Biblioteca
Municipală Dej, Biblioteca
Comunală Sănduleşti şi Biblioteca Comunală “Ioan
Ploscaru” Frata, având ca
partener de instruire Asociaţia Learn&Vision.
Proiectul, în valoare de 5
000 de dolari, este finanţat
de Fundaţia IREX şi se va
desfăşura până în luna iunie 2013.
De la Turda participă bibliotecare ale secţiei pentru copii ale bibliotecii municipale.
Scopul
proiectului
Vreau să-mi citeşti! îl re- ter-relaţionare între păprezintă creşterea atracti- rinţi, bunici şi copii.
vităţii lecturii prin dezvolProiectul îşi propune, în
tarea capacităţii de in- principal, susţinerea a 25

Se aşteaptă înscrieri pentru
concursul de povestire „Gură bogată”

Biblioteca Municipală „Teodor Murăşanu” Turda şi Şcoala
„Teodor Murăşanu” Turda organizează cea de-a VIII-a ediţie
a concursului judeţean de povestire „Gură bogată” şi cea de-a
IX-a ediţie a concursului de recitări „Minunata Inocenţă”.
Pentru concursul de naraţiune pot participa câte 3 elevi de
clasa a VI-a din ﬁecare şcoală
prin prezentare individuală (nu
se acceptă montaje). Fiecare
elev va avea de povestit un text
narativ pregătit anterior şi prezentat oral în faţa juriului într-un interval de minim 1 minut
şi maxim trei minute. Tematica
textelor ce vor ﬁ prezentate în
prima etapă a concursului este
legendă sau povestire istorică.
Partea a 2- a a concursului va
consta în prezentarea unei naraţiuni improvizate pe baza
unui subiect dat (1-3 minute).
Concursul va avea loc în data
de 14 martie 2013, ora 16, la

Şcoala Teodor Murăşanu din
Turda.
Înscrierile se pot face la sediul Secţiei pentru adulţi a bibliotecii, Str. Republicii nr. 52,
sau prin fax/telefon : 0264
313837, e-mail: bmtmturda@
yahoo.com, până în data de 8
martie 2013.
Pentru concursul de recitări
pot participa cîte trei elevi de
clasa a V-a din ﬁecare şcoală
prin prezentare individuală. Fiecare elev participant va recita
două (2) poezii memorate anterior (în cazul în care prezintă o
singură poezie punctajul acordat va ﬁ diminuat cu 50% ).
Concursul va avea loc cu
ocazia Zilei Mondiale a Poeziei, în data de 21.03. 2013, ora
16:00, la Şcoala „Teodor Murăşanu”, Turda, str. Dr. Ioan Raţiu
nr.53 .
Înscrierile se pot face la aceeaşi adresă a bibliotecii municipale, menţionată anterior.

de ateliere în cele 5 biblio“În prezent, studiile inditeci, cu un minim de 60 de că faptul că părinţii sau buparticipanţi de vârste dife- nicii sunt cei care trebuie
rite.
să insufle copiilor, încă de

timpuriu, pasiunea pentru
carte şi lectură. Ei trebuie
să prezinte cititul ca pe o
activitate atractivă. Lectura, indiferent de suport,
dezvoltă imaginaţia şi limbajul şi îl introduce pe cititor în universuri fantastice
pregătindu-l pentru viaţă”,
transmit persoanele implicate în proiect.
Sursele de informare
pentru conceperea activităţilor din proiect iau în
considerare şi modele de
bune practici privind literaţia pentru familie din
Marea Britanie şi SUA.
Prin acest proiect, 16 bibliotecari vor fi formaţi, pe
durata a 16 ore de către un
expert educaţional pentru a
putea gestiona ulterior grupuri
multigeneraţionale,
pentru a utiliza tehnici speciale de lectură şi pentru a
lucra cu noi tehnologii şi
internet în comunităţile
din care fac parte.

Premiera piesei Năpasta după Cargiale a smuls
ropote de apaluze spectatorilor turdeni
Pe municipalul turdean a debutat a doua premieră a acestei
stagiuni, piesa Năpasta după I.
L. Caragiale; singura dramă
scrisă de marele autor, povestea unei răzbunări feminine...
Distribuţia a fost alcătuită
din actorii: Petre Băcioiu, Maria
Salcă, Romul Moruţan, Vali Popescu, Diana Roşca, Irina Melnic, Renata Fabian, Camelia
Varga, Mihaela Acatrinei, Ilinca
Mateescu, iar scenograﬁa este
realizată de Vioara Bara.
Personajele reprezentate de
Anca, Dragomir, Gheorghe, Ion
şi Dumitru pun în valoare o nouă faţă a autorului. De această
dată Caragiale, prin Năpasta
ni se dezvăluie într-o lumină
total diferită... ea reprezintă o
încercare a dramaturgului de a

echilibra în opera sa comicul cu
tragicul, universul burghez orăşenesc cu cel ţărănesc.
Aspră şi întunecată, aproape
de tragedia greacă prin simplitatea şi intensitatea acţiunii,
Năpasta e povestea unei soţii
însetate de răzbunare şi dreptate.
D.D.

Persoanele cu handicap vor intra gratuit
la evenimentele culturale de la Turda
Consilierii USL Emil Molnar, Nicu Roş şi Matei Cristian
au iniţiat un proiect de hotărâre
ce prevede stabilirea categoriilor de persoane cu handicap şi
însoţitorii acestora ce vor beneﬁcia de gratuitate, respectiv reducere la biletele de intrare
pentru evenimentele cultural
-artistice organizate la Turda.
Documentul are la bază Carta Socială Europeană – revizuită care stipulează faptul că “orice persoană cu handicap are

dreptul la autonomie, la integrare socială şi participare în
viaţa comunităţii”.
De exemplu: copilul cu handicap, precum şi persoana care-l însoţeşte beneﬁciază de
gratuitate la biletele de intrare
la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive. La fel şi
pentru adulţii cu handicap grav.
În cazul adulţilor cu handicap mediu şi uşor, biletele de
intrare au reducere ca pentru
elevi şi studenţi.

Fiecărei persoane care beneﬁciază de aceste facilităţi i
se va elibera, la cerere, o legitimaţie de acces de către Serviciul Public de Asistenţă Socială.
Organizatorii menifestărilor culturale sunt obligaţi potrivit proiectului să asigure locuri special destinate acestor
categorii de persoane în limita
a 4% din capacitatea locaţiilor,
în caz contrar, amenzile sunt
considerabile.

