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În 2014, municipiul Turda
se va gospodări
cu 80 de milioane de lei

O vedetă de la Hollywood
face reclamă la Salina Turda!

Este vorba despre Jared Leto, actor, cântăreţ şi
regizor american, unul dintre favoriţii la Oscar de
anul acesta.
Acum câteva zile, Leto, care este extrem de activ pe
Twitter, a pus o postare despre unul din cele mai cunoscute obiective turistice din România: Salina Turda. “Acest parc de distracţii din Romania era pe vremuri o mină de sare” a scris Leto, care a pus şi o trimitere către un articol în care salina este prezentată
drept “o peştera a minunilor”, titrează stirileprotv.ro
Motivul pentru care a postat materialul despre
Salina Turda este probabil acela că Leto, care e şi
cântăreţ, va concerta anul acesta în România. Mai
precis va ﬁ pe 5 iulie în Capitală cu trupa sa „Thirty
Seconds To Mars”, care a intrat şi în Cartea Recordurilor pentru cel mai lung turneu de promovare a
unui album.
Jared Leto intenţionează ca la sosirea în România să viziteze şI Salina Turda.
Reamintim că de curând, Salina Turda a fost menţionată într-un top al celor 25 de destinaţii incredibile realizat de publicaţia online Business Insider.

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Turzii va avea în acest an
o valoare aproximativ egală cu cea de anul trecut. Proiectul
Turdenii se declară columbofili pasionaţi
bugetului local pentru anul 2013 prevedea realizarea unor
La Turda a avut loc o expoziţie columbofilă revenituri în valoare de 81.537.000 lei. În acest an bugetul este
alizată de Asociaţia „Porumbelul 2003 Turda”.
în uşoară scădere şi este cifrat la 80.813. 000 lei.
Pagina 2 Gazda evenimentului a fost sala de sport a Cole-

giului Tehnic Turda.
În locaţia amintită peste 50 de columboﬁli au expus cei mai frumoşi porumbei, o parte din ei chiar
campioni naţionali. Nu s-au lăsat mai prejos nici
crescătorii de iepuri sau găini care au adus exemplare ce au stârnit admiraţia vizitatorilor.
Turdenii au putut admira cei peste 200 de porumbei, 96 de găini şi 47 de iepuri, aşteaptă jurizarea celor mai critici dintre cunoscători, apoi duminică unele exemplare vor ﬁ scose şI la vânzare.
Asociaţia Columbofilă „Porumbelul 2003”
Turda a fost înfinţată în anul 2003 din iniţiativa
unor crescători consacraţi din Turda, multipli
campioni naţionali printre care s-au evidenţiat
în mod special medicul Andreica Emil, Salomie
Cantemir, Popa Grigore, Petrache Radu, Mihon
Petru, Rus Odin, Mureşan Ioan.
În organizaţia turdeană sunt aproximativ 50 de
crescători din care aproape jumătate au rezultate
notabile la nivel naţional şi chiar internaţional.
de printre altele şi eutanasierea lor, va ﬁ doar un
Asociaţia este afiliată la Federaţia Asociacoşmar urât, visat de cei care au iniţiat propunerea ţiilor Columbofile de Agrement şi Sport din
legislativă.
România.
Daciana Derda

Primăria Turda încurajează adoptarea câinilor fără stăpân
Cu toate că numărul iubitorilor de câini din Turda este mare, cei care se hotărăsc să adopte un câine de la centrul de ecarisaj sunt destul de puţini.
În acest sens Primaria Municipiului Turda în
parteneriat cu Asociaţia “Centrul de Ecarisaj”
Turda (A.C.E.T.) cu sediul în Turda, str.Bogata, nr.
12, face apel către toţi iubitorii de câini, persoane
ﬁzice sau juridice, adăposturi private şi asociaţii
de protecţie a animalelor de pe teritoriul judeţului
Cluj şi nu numai, de a sprijini “programul de gestionare al câinilor fără stăpân” prin adopţii, respectiv adopţii la distanţă a câinilor aﬂaţi în adăpostul
public de la adresa mai sus menţionată.
Program de lucru cu publicul: zilnic de la ora
12.00 la ora 15.00. Contact: telefon 0742.010.480.
Adopţia ar putea ﬁ o alternativă viabilă la reducerea numărului de maidanezi aﬂaţi pe străzile
oraşului nostru, în acest fel patrupedele dobândesc
un cămin, iar legea câinilor comunitari care preve-
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Valoarea bugetului din acest an al Turzii
se ridică la peste 80 milioane de lei
Bugetul de venituri şi
cheltuieli al Turzii va avea
în acest an o valoare aproximativ egală cu cea de anul
trecut.
Proiectul bugetului local
pentru anul 2013 prevedea
realizarea unor venituri în
valoare de 81.537.000 lei. În
acest an bugetul este în uşoară scădere şi este cifrat la
80.813. 000 lei.
Banii vor ﬁ folosiţi cu precădere, pentru ﬁnanţarea
cheltuielilor necesare pentru
asigurarea funcţionării instituţiilor administraţiei publice locale.
Mai exact, din totalul de 80
de milioane de lei, circa 69 de
milioane merge spre secţiunea de funcţionare a administraţiei publice locale. Pentru secţiunea de dezvoltare
sunt alocate doar 11 milioane
de lei, adică mai puţin de 14%
din buget.

Veniturile provind din impozitul pe venit, cote şi sume
defalcate, impozite şI taxe pe
proprietate, taxe pe servicii
speciﬁce, venituri din proprietate, venituri din prestări
servicii şi alte activităţi, taxe
administrative, eliberări permise, subvenţii de la bugetul
de stat etc.
Banii vor merge în acest an
pe autorităţi publice şi acţiuni externe, tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi; transferuri cu caracter general; ordine şi siguranţă publică, învăţământ,
sănătate, cultură; asistenţă
socială; locuinţe şi servicii;
protecţia mediului; transporturi şi nu numai.
Consilierul liberal Cristian
Felezeu a atras atenţia că sumele alocate capitolului învăţământ şi modernizare şi
reperaţii străzi, este prea mic
comparativ cu necesarul, ce-

rând ca la următoarele rectiﬁcări bugetare să se aloce sume consistente în acest sens.
În cele din urmă bugetul de
venituri şi cheltuieli al Turzii
a fost votat de 18 consilieri,
dar au existat şi două abţineri
venite din partea reprezentanţilor PPDD- Rozalia Crişan şi Lucian Nemeş.

Întâlnire de lucru între directorul
general al CAA şi primarul din Viişoara
Miercuri, 19 februarie 2014
a avut loc o întâlnire în localitatea Viişoara între reprezentanţii Companiei de Apă ARIEŞ şi primarul comunei. Scopul acestei întâlniri în teren a
fost inventarierea problemelor
la reţeaua de apă şi canalizare
din satul Urca şi Viişoara.
La întâlnire, din partea CAA,
au participat: director general –
Cristian Octavian Matei, manager proiect – Bogdan Bobic, ingineri din partea direcţiei tehnice
Lupaş Andrei şi Ioan Găbudean,
coordonator contracte lucrări
pe proiect – Mihaiela Sârb.
Discuţiile purtate s-au axat pe
1. Probleme în sistemele de apă
şi canalizare existente în localitatea Viişoara şi Urca, cum ar ﬁ:
- în anumite zone ale localităţii
Viişoara, deşi există reţea de canalizare, unele gospodării, aproximativ 100, nu pot ﬁ racordate
din cauza faptului că, amplasamentul acestora este situat mai
jos decat reţeaua de canalizare
şi din cauza lipsei instalaţiilor
interioare de alimentare cu apă

- utilizarea incorectă a reţelei
de canalizare, de către localnici,
duce la disfuncţionalităţi ale
staţiilor de pompare şi ale întregului sistem de canalizare.
2. Investiţii viitoare în infrastructura de apă şi canalizare
în cele două localităţi
Ca prioritate, pentru anul
2014 este extinderea reţelei de
alimentare cu apă în zona din
partea stângă a localităţii, către
Câmpia Turzii. CAAse va ocupa
de documentaţia tehnică şi execuţia lucrărilor. În programul
pe fonduri de coeziune POS
Mediu 2014 – 2020, este cuprinsă şi extinderea reţelei de
canalizare în Urca şi Viişoara.
Au fost vizitate obiectivele

aﬂate în administrarea Companiei de Apă ARIEŞ din cele două localităţi: Staţii de pompare
ape uzate, staţii de pompare apă
potabilă şi rezervoare.
S-a stabilit, punctual, ﬁecare situaţie existentă. Urmează
să se facă o evaluare a acestora
şi apoi se va trece la rezolvarea
tuturor problemelor.
„În viitorul apropiat, odată
cu extinderea arealului de deservire al companiei, se vor
face investiţii majore în serviciul de apă potabilă şi canalizare, pentru ca toţi clienţii
CAA să beneﬁcieze de servicii
de calitate superioară„a declarat directorul general Cristian Octavian Matei.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA
DIRECŢIA TEHNICĂ
COMPARTIMENT AUTORITATE
AUTORIZARE SERVICII
TRANSPORT PUBLIC LOCAL

CATRE:

TOŢI TRANSPORTATORII TAXI AUTORIZAŢI
În perioada:

1-28 FEBRUARIE 2014

se vizează autorizaţiile taxi pentru anul 2014.
Vizarea se face la Primăria Municipiului Turda, camera 22, 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:
• - Cerere pentru vizarea anuală a autorizaţiei taxi; (camera 2)
• - Carte identitate şi permis de conducere;
• - Atestatul de certiﬁcare profesională al taximetristului, cu viza valabilă;
• - Dovada plăţii impozitelor și taxelor locale (cam. 27 pt. PFA-uri
și cam. 58 pt. SRL-uri);
• Contractul de dispecerizare încheiat cu un dispecerat autorizat, din
care să rezulte și tarifele de distanţă practicate, vizat pentru anul 2014;
• 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 și a mărfurilor
transportate, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului
autorizat;
• Buletin de veriﬁcare metrologică a casei de marcat;
• Contractul de angajare pentru şoferi şi persoane desemnate cu
raport de salariat scos de pe sistemul REVISAL(pentru transportatori
autorizaţi SRL,IF, II)
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,
ceeea 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 suspendare ce nu va mai permite prelungirea autorizaţiei taxi,
conform Art. 11,al. 5 ,litera c) din LEGEA Nr. 38 din 20 ianuarie 2003
privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere cu modiﬁcările
și completările ulterioare.
Tariful ce se achită pentru ridicarea suspendării este de 100 lei.
Dacă se depășeste termenul de 3 luni de suspendare fără ca actele să
ﬁe depuse pentru vizare, conform Art 12, al. (3) din Legea 38/2003
cu modiﬁcările și completările ulterioare, autorizaţia taxi se retrage,
odată cu ecusoanele.
ȘEF SDPI
C.A.A.S.T.P.L.
Ing. Ginel Călugăr
ing. Vasile Berar
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Colectarea selectivă, subiect
de discuţie la Primăria Turda

a Primăria Turda a fost
programată o dezbatere
publică
cu
tema:
IMPLICAŢII LOCALE ale
Legii 211/2011 referitoare
la regimul deşeurilor.
Asociaţia Centrul de Excelenţă pentru Dezvoltare Durabilă (CEDD) şi Revista Română pentru Administraţie
Publică Locală (rrAPL) în colaborare cu COMUNITATEA
URBANĂ ARIEŞ (CUA) au
fost organizatorii evenimentului, cei prezenţi primind
informaţii cu privire la obligaţiile de gestiune a deşeurilor municipale.
La activitate au luat parte
viceprimarul Lucian Varo,
Ilie Brie – preşedinte al Centrului de Excelenţă pentru
Dezvoltare Durabilă, primari
din Comunitatea Urbană
Arieş, reprezentanţi ai autorităţilor judeţene, directorul
Prival Ecologic Servis- Meşter Florin, consilierul Cristian Felezu, Ginel Călugăr din
partea primăriei Turda etc.
Subiectul este de acută actualitate datorită impactului
ﬁnanciar pe care îl vor avea
atât operaţiile de colectare
separată cât şi politicile de
taxare a ﬂuxurilor eliminate
la groapa de gunoi.
Pentru a atinge obiectivele
de colectare şi valoriﬁcare
(minim 50%) într-un interval
foarte scurt (până în 2020) şi

pentru a evita sancţiunile prevăzute pentru neîndeplinirea
acestor obiective – autorităţile locale vor ﬁ constrânse să
facă un efort considerabil de
eﬁcientizare a infrastructurilor şi serviciilor.
În caz contrar administraţiile publice sunt pasibile de
amezi considerabile!
Până acum colectarea selectivă în România este mai
mult un ideal decât o activi-

tatea concretă, au fost îndeplinite aproximativ 4% din
obligaţiile de colectare selectivă şi recilare, în următorii ani ţara noastră având
de recuperat într-un ritm
accelerat restul de 96%. În
acest sens, potrivit participanţilor la dezbaterea de astăzi de la Turda, se face apel
la inteligenţa politică la care administraţiile publice
trebuie să apeleze.

Primăria Turda vrea s\
eficientizeze serviciul poliţienesc
Reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie,
Prefectura Cluj, primarii din
zonan Turzii, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Cluj au organizat o întâlnire
de lucru cu reprezentanţii
comunelor din zona noastră
având ca scop îmbunătăţirea
comunicării şi cunoaşterea
nevoilor şi problemelor cu
care se confruntă structurile
de poliţie din mediul rural.
Gazda evenimentului a
fost primăria Turda în frunte
cu primarul Tudor Ştefănie.
La întâlnire au participat
prefectul şi subprefectul judeţului Cluj, preşedintele şi membrii A.T.O.P. Cluj, conducerea
inspectoratului, şeﬁi secţiilor
de poliţie rurală şi ai posturilor
de poliţie comunală, precum şi
primarii comunelor Ceanu
Mare, Frata, Luna, Triteni, Vii-

şoara, Aiton, Băişoara, Călăraşi,
Ciurila, Iara, Mihai Viteazu,
Moldoveneşti, Petreştii de Jos,
Ploscoş, Sănduleşti, Săvădisla,
Tureni, Valea Ierii.
Subiectele discuţiei s-au
centrat pe creşterea gradului
de siguranţă a comunităţii,
îmbunătăţirea cooperării cu
autorităţile locale şi comunitatea, precum şi consolidarea
parteneriatului Poliţie – Au-

torităţi judeţene şi locale
pentru eﬁcientizarea serviciului poliţienesc, aspecte
care sunt în beneﬁciul tuturor membrilor comunităţii.
Eﬁcientizarea serviciului
poliţienesc şi implict activitatea organizată la Turda vine
pe fondul escaladării fenomenului infracţional, atât în mediul urban cât şi în cel rural.
Daciana Derda

În clipa de faţă, situaţia
din România este disperată
în ceea ce priveşte gradul de
colectare selectivă şi gradul
de reciclare a deşeurilor.
Spun disperată, pentru că
există anumite directive legate de protecţia mediului şi
sănătate publică, dar exisă şi
obiective care sunt reglementate şi care antrenează
amenzi în cazul în care nu
sunt atinse. Aceste obiective

sunt cunoscute de mai bine
de 10 ani dar viteza cu care
au fost implementate a fost
foarte redusă, explică Ilie
Brie preşedinte al Centrului
de Excelenţă pentru Dezvoltare Durabilă (CEDD).
Cu această ocazie a fost
distribuit noul Ghid practic
pentru decidenţii din Administraţia locală – redactat de
CEDD.
Daciana Derda

Primarul Tudor Ştefănie a discutat
situaţia fabricii Sticla Turda la
postul local de televiziune
Autorităţile judeţene în
frunte cu prefectul Gheorghe
Vuşcan s-au desplasat la singura unitatea de producţie,
care mai funcţionează după
sistem tradiţional la Turda.
Devenită un brand al Clujului, Sticla Turda mai are în
prezent aproximativ 300 de
angajaţi. Acum unitatea riscă
falimentul în aproximativ 3
luni de zile, data de 10 aprilie
ﬁind ultimul termen acordat
de judecătorul sindic pentru
administratorul judiciar al
întreprinderii, ce trebuie să
găsească pînă atunci o soluţie
ce ar putea justiﬁca continuarea perioadei de reorganizare. În caz contrar, fabrica se
va închide, iar muncitorii care mai lucrează acolo vor rămâne pe drumuri.
Primarul Tudr Ştefănie
prezent într-o emisiune la

Turda Tv a vorbit şI despre
acest subiect aﬁrmând că situaţia de la Sticla este o îmbinarea nefericită între privat
şi stat: Sticla e o companie
privată iar statul impune nişte reguli prevăzute de legislaţia în vigoare, restrictivă. Primarul crede că brand-ul principal al municipiului Turda
în domeniul industriei a rămas Sticla care ar putea chiar
să întregească pachetul de
servicii turistice la nivel local, mai transmite edilul turdean citat de Turdalive.
Cu toate acestea, chiar dacă este în perioadă de insolvenţă, societatea turdeană
continuă să aibă importante
comenzi la export. Numai
anul trecut a avut un proﬁt de
2 milioane de dolari din vânzarea produselor în afara graniţelor ţării.
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Conducerea Salinei a gândit un program de
eficientizare a bazinului didactic de la Turda
Î

ntr-o conferinţă de presă, conducerea SC
Salina Turda Durgău SA, a
oferit informaţii referitoare la recepţia centrului
SPA de la hotelul Potaissa,
dar a atins şi subiectul privind programul de eficientizare a bazinului didactic
de la Turda.
Până acum bazinul didactic de înot, la mai bine de un
an de la deschidere, a funcţionat doar câteva luni şi asta
din cauza problemelor tehnice apărute.
Costurile de întreţinere şi
menţinere a obiectivului în
parametrii de funcţionare,
depăşesc cu mult valoarea
încasărilor, astfel că la ora
actuală se poate spune că activitatea de acolo este în
pierdere.
Iată că odată cu schimbarea conducerii salinei turdene, echipa managerială a gândit un program prin care să
ﬁe cooptate şcolile turdene,
achiziţia unui microbuz care
să facă transportul elevilor la
bazin şi stabilirea unui orar,
prin care aceştia să poată beneﬁcia de facilităţile oferite
acolo, fără a se crea aglomeraţie. Nu în ultimul rând se ia
în calcul varianta subvenţionării de la bugetul local a activităţii bazinului didactic,
dar trebuie găsită procedura
legală prin care se poate realiza acest lucru.

Cristian Matei, preşedintele Consiliului de Administraţie de la Salina Turda
Durgău SA a dat exemplul
bazinului de la Câmpina, unde energia termică este subvenţionată de Consiliul Local, iar la Bacău este suportată diferenţa dintre veniturile bazinului şi cheltuieli.
O să încercăm să găsim o
formulă prin care să subvenţionăm activitatea, pentru a nu producere pierdere
la societate comercială, în

speţă Salina…Ne-am gândit
să eficientizăm aceste centre de profit şi vom face asta
şi prin eficientizare termică. Atunci, după acea defecţiune de la începutul anului,
au venit cei care se ocupă de
automatizare, i-am rugat să
regândească schema de
funcţionare şi deja ne-a scăzut cu 10% factura de gaz.
Trebuie să dăm posibilitatea aparaturii în care am investit atât să scoată parametrii optimi, pe care-i poa-

Aproape 180 miliarde lei vechi pentru
reparaţii şi modernizare străzi la Turda
Primarul Tudor Ştefănie
ne-a dezvăluit care sunt în
acest an intenţiile administraţiei locale privind reparaţiile şi modernizarea
străzilor.
Edilul a precizat că până
spre final de an suma la care se ridică investiţiile va fi
de 50 miliarde lei vechi,
pentru reabilitări de străzi,
lucrările vor fi executate cu
cei de la Domeniul Public
Turda.
Mai este acea sumă de
130 miliarde la dispoziţia
noastră din creditul pe care
l-am accesat şi pe care o
vom trasfera tot pentru
drumuri, în final să avem
cam 60-70% din trama stradală reabilitată. Dacă lucrurile vor sta aşa eu zic că
va fi cel mai bun an pentru

modernizări stradale, 180
de miliarde înseamnă foarte mult. Urmează să stabilim şi o prioritate a arterelor de circulaţie care să intre în acest proces de lucrări în perioada imediat
următoare, declară primarul Tudor Ştefănie.
În opinia sa priorităţile
sunt străzile Petru Maior,
Sirenei, Vlăduţiu cu ieşire
spre Băile Sărate. Nu va fi
neglijată nici acea „centură
ocolitoare” formată pe AI.
Cuza cu ieşire pe strada
Clujului.
În Poiana trebuie rezolvate străzile principale şi în
special cele care duc spre
cimitire şi care sunt mai populate… desigur fiecare cartier îşi va primi banii necesari asta după o analiză şi o

consultare în Consiliu Local. Să nu uităm de strada
Crişan legătură cu strada
Bariţiu, vorbim şi depre Potaissa după definitivarea lucrărilor Companiei de Apă
Arieş, Bariţiu trebuie continuată de la şcoala gimnazială spre Clujului, sunt câteva
artere de circulaţie care înseamnă o reabilitare pe o
sistematizare gândită, astfel încât traficul din interiorul oraşului să se rezolve,
comentează şeful executivului turdean.
În perioada următoare va
fi definitivată o listă completă cu străzile ce intră în
reabilitare în acest an, după o discuţie în cadrul serviciului de specialitate al
Primăriei.
Daciana Derda

te scoate în vederea eficientizării activităţii, explică la
rândul său Vasile Tot, director general al societăţii care
gestionează Salina Turda.
Se are în vedere implicarea tuturor factorilor de decizie, care pot şi trebuie să
susţină activitatea la bazinul
didactic.
Am discutat deja şi la nivelul autorităţilor locale,
s-au purtat discuţii şi cu
conducerea desemnată acolo, pentru a urmări activita-

tea la bazin, deja ei s-au
mişcat au făcut nişte propuneri, adrese către şcoli,
practic este destinat lor şi
trebuie să beneficieze de
acest obiectiv. Vom folosi şi
un microbuz şi asta pentru
ca părinţii să ştie că cei mici
sunt în siguranţă, să evităm
accidentele. Bazinul a costat foarte mulţi bani şi trebuie folosit, nu putem face
acolo un alt tip de activitate,
sau să renunţăm la el că momentan nu are profit. Încercăm să vedem ce se poate
face, pas cu pas vom remedia toate problemele, în ultimă instanţă ar putea intra
în administraţia Consiliului
Local cu subvenţie de la buget, explică Matei Cristian,
preşedintele Consiliului de
Administraţie.
Accesul în incinta bazinului de înot se va face de luni
până duminică, între orele
9.00-21.00, elevii şcolilor
turdene având prioritate în
utilizarea bazinului, pe bază
de programare şcolară.
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

Ajutoare comunitare cu supliment
pentru pensionarii turdeni
Chiar dacă a fost declarată ca
şi încheiată campania de
distribuţie a ajutoarelor comunitare la Turda, au mai rămas
alimente care nu au intrat în posesia beneﬁciarilor. Prin urmare
aceste vor ﬁ împărţite pensionarilor cu pensii sub 400 lei, dar şi
persoanelor cu handicap.
Începând de mâine persoanele care au beneﬁciat de ajutor alimentar prin programul
PEAD 2013, din categoriile
pensionari cu pensie sub 400
lei şi persoane cu handicap şi
s-au aﬂat pe listele permanente (au primit alimente fără a-şi
depune cerere) sunt rugate să
se prezinte pe str. Ştefan cel
Mare, nr. 4-6 (în spatele Liceului Chimie 2) pentru a ridica
un supliment.
Potrivit
reprezentanţilor
Serviciului Public de Asistenţă
Socială Turda, beneﬁciarii se

vor prezenta cu actul de identitate în original şi următoarele
documente: pensionari (cu
pensie până la 400 lei): copie de
pe actul de identitate (buletin/
carte de identitate, certiﬁcat de
naştere), copie de pe ultimul
cupon de pensie/ persoane cu
handicap accentuat şi grav: copie de pe actul de identitate
(buletin/carte de identitate,
certiﬁcat de naştere), copie de
pe certiﬁcatul de încadrare în
grad de handicap, valabil la zi.
Alimentele se distribuie de
luni până joi de la 8 la 14, iar vineri este un program mai scurt,
între 8-11.
Deşi trebuiau să existe cam
4.300 de persoane care să intre
în posesia alimentelor, doar 3.
377 de turdeni s-au prezentat
la centrul de distribuţie pentru
a le ridica, transmiteau în luna
ianuarie cei de la SPAS.
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Semnale pozitive la Turda
pentru investiţiile private în acest an
Conducerea executivului
turdean a declarat că în 2014
sumele investite de oamenii
de afaceri privaţi în oraşul
nostru ar putea ﬁ cuprinse
între 6 şi 8 milioane de euro.
În privinţa locurilor de
muncă nou create, nu s-au făcut precizări exacte privind
un număr estimativ, dar primarul Tudor Ştefănie este
optimist şi în acest sens.
Mai aşteptăm încă răspunsuri, în general ei vorbesc doar
de valorile pe care le vor investi, dar nu şi despre locurile
de muncă create, dar orice investiţie invariabil duce şi la
asta...din nefericire avem
această situaţie destul de greu
de rezolvat cu fabrica de sticlă, eu sper ca cei de la putere
să găsească soluţia, noi vom
promova absolut tot ce ţine de
noi, inclusiv vrem preluarea
terenului în contravaloarea
datoriilor faţă de bugetul statului, ulterior transferul acelui teren pentru comunitatea
locală pentru a ﬁ redeschis
spre eventualii investitori, explică Ştefănie.
Dezvoltarea componentei
turistice, implicit extinderea
serviciilor turistice Salina –
centrul SPA, modernizarea Băilor Sărate, prezenţa turdenilor
la toate târgurile de investiţii,
deﬁnitivarea autostrăzii Sebeş-Turda, vor aduce un plus de
valoare oraşului de pe Arieş.
În privinţa parcului industrial, locurile de muncă promise rămân «în aer».

Primarul Tudor Ştefănie a
mărturisit că are o mare nemulţumire privind acordarea
statutului de parc industrial,
sunt create facilităţi ﬁscale,
dar administraţiile locale nu
câştigă foarte mult de pe urma lor, nu se plătesc impozite
şi taxe.
Cred că acest statut de parc
industrial trebuie dat cu mai
mare atenţie, sau restricţionat pentru cei care nu se folosesc de el în termen de urgenţă, pentru că altfel este o pierdere foarte mare, este de părere edilul şef al Turzii.
Potrivit termenilor contractuali, în 2013 parcul industrial de la Turda ar ﬁ trebuit să creeze deja primele
locuri de muncă. Iată că acest
lucru nu s-a întâmplat!

Parcul industrial şi logistic
este situat în zona Rigips, în
suprafaţă 54 de ha. Clădirile
din incinta parcului industrial şi logistic sunt destinate
companiilor producătoare
precum şi companiilor de logistică şi distribuţie.
Prefectura vrea să transforme Sticla Turda în parc
industrial
Gheorghe Vuşcan, Prefectul judeţului Cluj a fost prezent la Turda, ﬁind însoţit de
directorul general Tetarom
SA, Viorel Găvrea.
Cei doi au făcut o deplasare la SC Sticla Turda SA,
unde a avut loc o întâlnire
cu conducerea societăţii,
demers ce se înscrie în
efortul de a identifica soluţii concrete pentru salva-

rea celor 300 de locuri de
muncă şi a brandului firmei turdene.
Prezenţa administratorului Tetarom SA deschide calea discuţiilor şi analizelor
unei posibile preluări a activelor societăţii şi transformarea în parc industrial.
Vuşcan a mai vizitat Sticla
Turda în luna ianuarie a acestui an, ocazie cu care s-a analizat situaţia acestui agent
economic de tradiţie şi de
prestigiu deosebit, naţional
şi internaţional, care se aﬂă
în reorganizare judiciară din
anul 2007. Situaţia ﬁnanciară
diﬁcilă este generată de faptul că acest operator economic are datorii faţă de creditori în cuantum de 18,8 milioane lei.

Afluenţă mare de vizitatori la târgul meşteşugarilor
Meşteşugarii şi manufacturierii s-au adunat din nou la
Turda pentru un târg de proﬁl
având ca locaţie zona pietonală
din centrul oraşului.
De această dată, activitatea
s-a întins pe parcursul a patru
zile, în perioada 13-16 februarie.
La această ediţie au fost invitaţi şi producători din alte
zone ale ţării, prezenţi ﬁind
expozanţi din Mărginimea Sibiului, Braşov, Argeş, Bistriţa,
Orăştie, Covasna, Întorsura
Buzăului, Neamţ.
Turdenii au viziatat rând pe
rând standurile de prezentare,
atât produsele de apicultură,
turta dulce sau ciocolata de casă au fost gustate de potenţialii
cumpărători, dar şi suvenirurile, produsele ceramice şi de artizanat, ﬂorile sau obiectele lucrate manual, au prezentat interes pentru vizitatorii târgului.
La eveniment au fost prezenţi meşteşugari, manu-

În perioada de reorganizare S.C. Sticla Turda S.A a reuşit să achite o parte din sumele datorate astfel încât în prezent cele două mari obligaţii
ﬁnanciare erau la Direcţia
Regională a Finanţelor Publice (cca. 13 milioane lei),
respectiv AVAS (cca. 1,6 milioane lei), datoria către restul
creditorilor ﬁind achitată.
Judecătorul sindic a acordat un ultim termen pentru
10 aprilie 2014, pentru când
adiministratorul judiciar, în
condiţiile în care va găsi o soluţie viabilă care să justiﬁce
continuarea perioadei de reorganizare a societăţii va formula o cerere de trecere a debitoarei în faliment şi, implicit concedierea celor 300 de
angajaţi.
Daciana Derda
Asociatia Centrul de Ecarisaj Turda
Turda, Str.Bogata nr 12
C.U.I. 29374747

ANUNŢ
Primaria Municipiului Turda în parteneriat
cu Asociaţia „Centrul de Ecarisaj“ Turda
(A.C.E.T.) cu sediul în Turda, str.Bogata, nr.
12, face apel către toţi iubitorii de câini,
persoane ﬁzice sau juridice, adăposturi private
şi asociaţii de protecţie a animalelor de pe
teritoriul judeţului Cluj şi nu numai, de a
sprijini „programul de gestionare al câinilor
fără stăpân“ prin adopţii, respectiv adopţii la
distanţă a câinilor aﬂaţi în adăpostul public
de la adresa mai sus menţionată.
facturieri, 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 conservarea vechilor tradiţii locale.
Următoarea ediţie a târgului
va avea loc în luna martie, o lună plină de evenimente dedicate primăverii dar şi reprezentantelor sexului frumos.

Program de lucru cu publicul:
zilnic de la ora 12.00 la ora 15.00
Contact: telefon 0742.010.480.
Vă mulţumim.
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Hotărârile Consiliului Local Turda
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 19
din data de 06.02.2014
privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul
2014
Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit
în sedinţa de îndată din 06.02.2014;
Luand in dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri de funcţionare a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2014,
elaborat din iniţiativa consilierilor locali: Molnar
Emil, Felezeu Cristian George, Nemeş Lucian Bogdan, Bichiş Sorin Viorel şi Tothăzan Pavel Eugen,
membrii ai Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Turda;
Având in vedere adresa nr. 489/05.12.2013 a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECO-METROPOLITAN Cluj, prin care s-a comunicat Decizia nr. 4/04.12.2013 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 nr. 62/07.05.2009;
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 2014 a
Municipiului Turda la susţinerea activităţilor
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECO-METROPOLITAN Cluj, în cuantum de
13899 lei.
(2) Cotizaţia prevăzută la alineatul (1) va ﬁ virată în contul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj până la data de
30 martie 2014.
Art. 2. Se mandatează dl. consilier Felezeu Cristian George, în AGA la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, pentru aprobarea cotizaţiei pentru anul 2014.
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, Direcţiei Economice, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN
Cluj, persoanei mandatate, precum şi Instituţiei
Prefectului Judeţului Cluj.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Molnar Emil
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa

VOTURI :

pentru 17
împotriva abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie
este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 18.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 20
din data de 06.02.2014
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării
drepturilor de acţionar.
Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit
în sedinţa de îndată din 06.02.2014;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în
vederea exercitării drepturilor de acţionar, elaborat din iniţiativa consilierilor locali: Crişan Rozalia, Arion Dorina, Florea Daniela, Iurean Victoria
şi Roş Nicolae, membrii ai comisiei de specialitate
nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Turda.
Având în vedere convocatorul nr. 151/16.01.2014
al Consiliului de Administraţie al S.C. TETAROM
S.A;
În temeiul prevederilor:
 OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
 art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;
 art. 111 din Legea privind societăţile comerciale
nr. 31/1990, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;
 Hotărârii Consiliului Local Turda nr.
10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin
(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se desemnează domnul Molnar Emil să
reprezinte Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
la S.C. TETAROM S.A. ce va avea loc în data de
17.02.2014 de la ora 11,00 la sediul societăţii din
Municipiul Cluj – Napoca, str. Tăietura Turcului,
nr. 47.
Art. 2. Se acordă mandat special domnului Molnar Emil, în calitate de reprezentant al Consiliului
Local Turda în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A., conform art. 1 al
prezentei hotărâri, să voteze
în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc în data de 17.02.2014, ora 11,00
punctele prevăzute pe ordinea de zi – anexă la prezenta hotărâre, şi anume:
1. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
aferent anului ﬁnanciar 2014;
2. Prezentarea în cadrul Adunării Generale a
Acţionarilor a Raportului semestrial – semestrul
II din anul 2013 – asupra activităţii de administrare, de către Consiliul de Administraţie;
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la S.C.
TETAROM S.A., S.C. TETAROM S.A., precum şi
Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Molnar Emil
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
pentru 18
împotriva abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie
este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 18.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 21
din data de 06.02.2014
privind aprobarea ﬁnanţării nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005, a Asociaţiei
Transkart Racing Club Turda.
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit
in sedinta de îndată din 06.02.2014;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea unei ﬁnanţări nerambursabile în
baza Legii nr. 350/2005, a Asociatiei Transkart Racing Club Turda, proiect elaborat din initiativa
consilierilor locali: Felezeu Cristian George, Molnar Emil, Bichiş Sorin Viorel, Csep Leylla şi Crişan
Rozalia, membrii ai comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 350/2005;
Având în vedere raportul de specialitate al SEPGIS, înregistrat la nr. 3506/05.02.2014;
Tinând seama de prevederile Legii nr. 350/2005
privind regimul ﬁnanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonproﬁt de interes general precum si ale Regulamentului privind
regimul ﬁnantarilor nerambursabile din fondurile
bugetului local al Municipiului Turda, alocate pentru
activitati nonproﬁt de interes general;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin.
2, alin. 6, lit. a, pct. 6, art 45, alin. 2, lit. a, alin. 6 şi ale
art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă ﬁnanţarea nerambursabilă, în
condiţiile Legii nr. 350/2005 a Asociatiei Transkart Racing Club Turda, cu sediul în municipiul
Turda, str. Constructorilor, nr. 22, ap. 39, cu suma
de 15.000 lei, conform contractului anexat.
Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se încredinţează Primarului
municipiului Turda, Secretarului municipiului
Turda, Directiei Economice, precum şi Comisiei
constituite în baza HCL nr. 205/2012 modiﬁcata
prin HCL nr. 163/2013.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Molnar Emil
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
pentru 18
împotriva abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie
este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 18.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 22
din data de 06.02.2014
privind aprobarea ﬁnanţării nerambursa-
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bile în baza Legii nr. 350/2005, a Asociaţiei
Fotbal Club Arieşul 1907 Turda.
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit
in sedinta de îndată din 06.02.2014;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea unei ﬁnanţări nerambursabile în
baza Legii nr. 350/2005, a Asociatiei Fotbal Club
Arieşul 1907 Turda, proiect elaborat din initiativa
consilierilor locali: Felezeu Cristian George, Molnar Emil, Bichiş Sorin Viorel, Csep Leylla şi Crişan
Rozalia, membrii ai comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 350/2005;
Având în vedere raportul de specialitate al SEPGIS, înregistrat la nr. 3507/05.02.2014;
Tinând seama de prevederile Legii nr.
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general precum si
ale Regulamentului privind regimul finantarilor
nerambursabile din fondurile bugetului local al
Municipiului Turda, alocate pentru activitati
nonprofit de interes general;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin.
2, alin. 6, lit. a, pct. 6, art 45, alin. 2, lit. a, alin. 6 şi ale
art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă ﬁnanţarea nerambursabilă, în
condiţiile Legii nr. 350/2005 a Asociatiei Fotbal
Club Arieşul 1907 Turda, cu sediul în municipiul
Turda, str. Stadionului, fn, cu suma de 700.000 lei,
conform contractului anexat.
Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se încredinţează Primarului
municipiului Turda, Secretarului municipiului
Turda, Directiei Economice, precum şi Comisiei
constituite în baza HCL nr. 205/2012 modiﬁcata
prin HCL nr. 163/2013.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Molnar Emil
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
pentru 17
împotriva abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie
este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 18.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 23
din data de 06.02.2014
privind aprobarea ﬁnanţării nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005, a Clubului
Sportiv Samurai Turda.
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit
in sedinta de îndată din 06.02.2014;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea unei ﬁnanţări nerambursabile în
baza Legii nr. 350/2005, a Clubului Sportiv Samurai Turda, proiect elaborat din initiativa consilierilor locali: Felezeu Cristian George, Molnar Emil,
Bichiş Sorin Viorel, Csep Leylla şi Crişan Rozalia,
membrii ai comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 350/2005;
Având în vedere raportul de specialitate al SEPGIS, înregistrat la nr. 3593/05.02.2014;
Tinând seama de prevederile Legii nr.
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general precum si
ale Regulamentului privind regimul finantarilor
nerambursabile din fondurile bugetului local al
Municipiului Turda, alocate pentru activitati
nonprofit de interes general;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1,
alin. 2, alin. 6, lit. a, pct. 6, art 45, alin. 2, lit. a,
alin. 6 şi ale art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr.

215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată,

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă ﬁnanţarea nerambursabilă, în
condiţiile Legii nr. 350/2005 a Clubului Sportiv
Samurai Turda, cu sediul în municipiul Turda, str.
Panseluţelor, nr. 7, ap. 42, cu suma de 33.000 lei,
conform contractului anexat.
Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se încredinţează Primarului
municipiului Turda, Secretarului municipiului
Turda, Directiei Economice, precum şi Comisiei
constituite în baza HCL nr. 205/2012 modiﬁcata
prin HCL nr. 163/2013.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Molnar Emil
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
pentru 17
împotriva abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie
este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 18.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 24
din data de 06.02.2014
privind aprobarea ﬁnanţării nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005, a Clubului
Sportiv Sport – Line Turda.
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit
in sedinta de îndată din 06.02.2014;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea unei ﬁnanţări nerambursabile în
baza Legii nr. 350/2005, a Clubului Sportiv Sport
– Line Turda, proiect elaborat din initiativa consilierilor locali: Felezeu Cristian George, Molnar
Emil, Bichiş Sorin Viorel, Csep Leylla şi Crişan
Rozalia, membrii ai comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 350/2005;
Având în vedere raportul de specialitate al SEPGIS, înregistrat la nr. 3594/05.02.2014;
Tinând seama de prevederile Legii nr. 350/2005
privind regimul ﬁnanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonproﬁt
de interes general precum si ale Regulamentului
privind regimul ﬁnantarilor nerambursabile din
fondurile bugetului local al Municipiului Turda,
alocate pentru activitati nonproﬁt de interes general;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin.
2, alin. 6, lit. a, pct. 6, art 45, alin. 2, lit. a, alin. 6 şi ale
art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată,

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 25
din data de 06.02.2014
privind aprobarea ﬁnanţării nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005, a Centrului şi
Clubului Sportiv al Handicapaţilor “Oameni
pentru Oameni”.
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit
in sedinta de îndată din 06.02.2014;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea unei ﬁnanţări nerambursabile în
baza Legii nr. 350/2005, a Centrului şi Clubului
Sportiv al Handicapaţilor “Oameni pentru Oameni”, proiect elaborat din initiativa consilierilor
locali: Felezeu Cristian George, Molnar Emil, Bichiş Sorin Viorel, Csep Leylla şi Crişan Rozalia,
membrii ai comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 350/2005;
Având în vedere raportul de specialitate al SEPGIS, înregistrat la nr. 3503/05.02.2014;
Tinând seama de prevederile Legii nr. 350/2005
privind regimul ﬁnanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonproﬁt
de interes general precum si ale Regulamentului
privind regimul ﬁnantarilor nerambursabile din
fondurile bugetului local al Municipiului Turda,
alocate pentru activitati nonproﬁt de interes general;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin.
2, alin. 6, lit. a, pct. 6, art 45, alin. 2, lit. a, alin. 6 şi ale
art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă ﬁnanţarea nerambursabilă, în
condiţiile Legii nr. 350/2005 a Centrului şi Clubului Sportiv al Handicapaţilor “Oameni pentru Oameni”, cu sediul în municipiul Turda, str. Castanilor, nr. 6, cu suma de 12.000 lei, conform contractului anexat.
Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se încredinţează Primarului
municipiului Turda, Secretarului municipiului
Turda, Directiei Economice, precum şi Comisiei
constituite în baza HCL nr. 205/2012 modiﬁcata
prin HCL nr. 163/2013.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Molnar Emil
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
pentru 18
împotriva abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie
este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 18.

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă ﬁnanţarea nerambursabilă, în
condiţiile Legii nr. 350/2005 a Clubului Sportiv
Sport – Line Turda, cu sediul în municipiul Turda,
str. Constructorilor, nr. 3, cu suma de 35.000 lei,
conform contractului anexat.
Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se încredinţează Primarului
municipiului Turda, Secretarului municipiului
Turda, Directiei Economice, precum şi Comisiei
constituite în baza HCL nr. 205/2012 modiﬁcata
prin HCL nr. 163/2013.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Molnar Emil
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
pentru 18
împotriva abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie
este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 18.

ANUNŢ
Începând cu data de 19.02.2014, persoanele care au
beneﬁciat de ajutor alimentar prin programul PEAD 2013,
din categoriile PENSIONARI CU PENSIE SUB 400 LEI și
PERSOANE CU HANDICAP și s-au aﬂat pe listele permanente
(au primit alimente fără a-și depune cerere) sunt rugate
să se prezinte pe str. Ștefan cel Mare, nr. 4-6 (în spatele
Liceului Chimie 2) pentru a ridica un supliment.
Beneﬁciarii se vor prezenta cu actul de identitate în
original și următoarele documente:
• pensionari (cu pensie până la 400 lei): copie de pe
actul de identitate (buletin/carte de identitate, certiﬁcat
de naștere), copie de pe ultimul cupon de pensie;
• persoane cu handicap accentuat și grav: copie de pe
actul de identitate (buletin/carte de identitate, certiﬁcat
de naștere), copie de pe certiﬁcatul de încadrare în
grad de handicap, valabil la zi.
Programul de distribuire este următorul:
LUNI-JOI 08.00-14.00
VINERI 08.00-11.00
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Zeci de copii au participat la carnavalul pe
gheaţă organizat la patinoarul Fiesta Sport
C

arnavalul pe gheaţă
„Personaje de basm”,
desfăşurat pe zona pietonală din centrul municipiului, a adunat zeci de copii de la Şcoala Ioan Opriş.
Evenimentul a fost pus la
cale de primăria Turda în colaborare cu ﬁrma care a realizat patinoarul artiﬁcial, Fiesta Club din Cluj Napoca.
La deschiderea oﬁcială a
manifestărilor a fost prezent
primarul Tudor Ştefănie, directorul general al Companiei de Apă Arieş – Matei Cristian, Florin Vulturar din partea SC Salina Turda Durgău
SA, consilieri locali, părinţi şi
copii dornici de distracţie.
Şi de această dată atmosfera de sărbătoare a fost întreţinută de celebrele personaje
Mickey şi Minnie dar şi de
animatorii clubului Funny
Kids Turda.
Participanţii la carnaval au
fost recompensaţi cu dulciuri
şi premii de sponsorii evenimentului: Primăria Turda,
Compania de Apă Arieş, Domeniul Public Turda SA, SC
Salina Turda Durgău SA.

Evoluţiile micilor patinatori
au avut loc în acompaniamentul muzical al trupei The Lads,
compusă din elevi ai Colegiului Naţional Mihai Viteazul.
Patinoarul artiﬁcial îşi va
închide oﬁcial porţile duminică 16 februarie, la aproape
două luni de funcţionare.
Pentru următorul sezon pri-

marul Tudor Ştefănie se gândeşte la un patinoar mai mare, care să atragă şi mai mulţi
turdeni spre acest mijloc de
petrecere a timpului liber.
Având în vedere realizările
de până acum şi marea aﬂuenţă de patinatori pe care i-am
avut, în mod cert anul care vine ne determină să credem că

Florin Piersic revine să joace la Turda
pe scena teatrului municipal
Teatrul Municipal Turda
vă invită pe data de 2 martie
2014, orele 19.00 la spectacolul „Străini în noapte” , o
comedie romantică de Eric
Assous.
Biletele sunt puse în vânzare şi costă 50 lei, ele pot ﬁ
achiziţionate de la Agenţia de
Bilete a Teatrului Municipal
Turda , zilnic între orele 9.0018.00.
„Străini în noapte” este un
spectacol ce se clasează în
prezent pe primele poziţii în
topul preferinţelor iubitorilor de teatru, o adevărată operă de artă regizată de marele
maestru Radu Beligan.
Protagoniştii sunt Florin
Piersic, care nu mai are nevoie de nicio prezentare şi Medeea Marinescu – o actriţă
extrem de valoroasa pentru
generaţia sa, a cărei interpretare se va contopi perfect cu
jocul actoricesc unic şi remarcabil al îndrăgitului actor
Florin Piersic.
Muzica spectacolului este
semnată de Ionuţ Şteănescu,
decorul de Puiu Antemir iar
costumele de renumita crea-

vom avea un patinoar mult
mai mare, mai bine pregătit.
Pe de altă parte este un moment de bucurie e şi Ziua Îndrăgostiţilor, e foarte multă
lume prezentă aici, sper că
acest carnaval va ﬁ reţinut ca
un obiectiv foarte plăcut şi
vreau să mulţumesc organizatorilor şi sponsorilor activită-

ţii pe această cale, transmite
primarul Tudor Ştefănie în
discursul său.
Au urmat probele din concurs, copiii au evoluat la proba
de dans perechi, prezentare costume etc. În ﬁnal toţi au fost răsplătiţi pentru prestaţia lor de organizatorii evenimentului.
Daciana Derda

Lacul de sare din mina Terezia s-a
transformat în scenă de teatru
Reprezentaţia piesei Iona
după Mari Sorescu a reuşit să
adune şi de această dată zeci de
iubitori de teatru.
La eveniment au participat
Cristian Matei, preşedinte al
Consiliului de Administraţie al
Salinei Turda, viceprimarul Lucian Varo dar şI consilieri locali.
Spectacolul Iona de Marin
Sorescu, în regia Mihaelei Panainte şi interpretarea lui Florin Vidamski s-a desfăşurat pe
lacul de sare din mina Terezia.
Producţia Teatrului Sala Mică a smuls ropote de apaluze
din partea publicului carea a
apreciat şi de această dată la

justa valoare prestaţia actorului Florin Vidamski. Iona se
joacă şi astăzi în aceaşi locaţie
de la ora 18!
“Iona”, operă dramatică,
transpusă într-o piesă de teatru absurd prezentând teama
de tăcere a personajului în
cadrul discuţiei sale cu dublul său lăuntric, numit şi Iona. Căzând pradă unui somn
adânc, Iona este adus într-o
altă lume total difertă, într-o
lume în care i se oferă libertatea totală însă şi captivitatea
divină, ajungând a cădea într-un labirint ce nu va ﬁ desluşit niciodată…

Expoziţie Cornel Vana la Muzeul
de Istorie Turda
toare Irina Schrotter.
În piesa „Străini în noapte”, Florin Piersic joacă rolul
lui Pierre, un barbat în ﬂoarea vârstei care după o noapte petrecută într-un bar este
condus acasă de Julietta
(Medeea Marinescu), o femeie frumoasă şi tânară. Ea ştie
cine este el şi tocmai de aceea
şi-a propus să-l însoţească în
apartamentul lui, iar el este

cel care aﬂă în acea seară un
lucru care îi va schimba viaţa.
Dar până la dezvăluirea marelui secret, Julietta mărturiseşte mai întâi că este prostituată şi îi cere bani, apoi că de
fapt este reporter şi că face
cercetări pentru urmatorul
articol, însă aceste întorsături de situaţie sunt menite
să ne dezvăluie cine sunt cele
două personaje cu adevărat…

Pictorul Cornel Vana pregăteşte pentru luna martie o
nouă expoziţie personală,
având la dispoziţie un cadru
generos şi anume Muzeul de
Istorie din Turda.
Expoziţia de pictură a lui
Cornel Vana debutează pe 12
martie ora 17. Prezintă Mariana Pîslaru şI Vasile Mureşan.
În deschiderea evenimentului va avea loc un recital

Adrian Sărmăşan şi Alexandru Malski.
Cornel Vana a avut expoziţii personale începînd
din 1985 (Turda) şi pînă
astăzi, dar şi la Cluj-Napoca sau Alba Iulia, a participat la expoziţii de grup în
marile centre culturale ale
ţării, iar peste hotare a expus în Franţa, Germania,
Suedia, SUA.

