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luna martie, o delegaţie
Primăria Turda către furnizorii Înturdeană
ajunge în Serbia
de utilităţi: „Refaceţi carosabilul
pe unde se efectuează lucrări!”

Doi consilieri turdeni, dar şi membrii ansamblului de
dansuri populare a Liceului Teoretic Josika Miklos vor
ajunge în Torda, Serbia.
Consilierele alese pe listele UDMR, Adamosy Clara
şi Csep Leylla alături de 16 persoane de la liceul menţionat vor face parte din delegaţia municipiului nostru.
Perioada în care vor ﬁ prezenţi în Serbia este 20-22
martie 2015.
Turdenii vor participa cu această ocazie la evenimentele organizate pentru Zilele Culturale ale localităţii Torda. În intervalul menţionat are loc şi Întâlnirea celor trei
localităţi înfrăţite din România, Serbia şi Ungaria.
Activitatea se înscrie în protocolul de înfrăţire referitor la dezvoltarea de acţiuni culturale comune.
Ultima deplasare a unei delegaţii turdene în Serbia a
avut loc anul trecut în luna septembrie cu ocazia Festivalului Porumbului.
Invitaţia de participare la festival a fost trimisă turdenilor chiar de către primarul localităţii sârbeşti, Dobai Janos.
Daciana Derda

Realizarea unui săli polivalente
la Turda, rediscutată
în Parlamentul României

Primăria aduce la cunoştinţa cetăţenilor municipiului Turda
câteva aspecte tehnice şi legislative privind lucrările de
reabilitare/extindere/înlocuire reţele de utilităţi în municipiul
Turda, inclusiv refacerea şi aducerea la starea iniţială a străzilor
afectate de lucrările de modernizare.
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Turda, exclusă de pe lista oraşelor unde Guvernul
a decis să dea indemnizaţii pentru revoluţionari !
Indemnizaţiile pentru revoluţionari vor ﬁ acordate doar celor care, la Revoluţie, au participat la
acţiuni de stradă în Bucureşti, Timişoara, Caransebeş, Sibiu, Cugir, Lugoj, Târgu-Mureş şi Cluj–
Napoca, ceilalţi ﬁind obligaţi să prezinte documente emise de către Parchet sau să conteste procedura.
Pentru alte localităţi care nu se regăsesc printre
cele enumerate dar care, în urma confruntărilor cu
forţele de represiune au fost ucise, rănite sau reţinute persoane până la fuga dictatorului s-a introdus o modalitate de determinare a acestora prin
atestare din acte normative emise în acest sens sau
documente oﬁciale eliberate de Parchetul General.

În noile reglementări, momentul ”fuga dictatorului” a fost stabilit ca ﬁind ziua de 22 decembrie
1989, ora 12.10, luând în considerare vechea formă a legislaţiei secundare cu privire la diferenţierea etapelor revoluţiei, precum şi documente oﬁciale şi documentare realizate în legătură cu această perioadă.
Titlul de Luptător cu Rol Determinant se acordă
în scopul de a face diferenţa între persoanele care
s-au remarcat prin fapte deosebite prin care şi-au
pus viaţa în pericol, având un rol determinant şi
decisiv prin contribuţia la declanşarea şi victoria
Revoluţiei Române din decembrie 1989, în cele opt
localităţi menţionate.

La fel ca anul trecut şi în 2015 senatorul Alexandru Cordoş a cerut informaţii de la ministerele Tineretului şi
Sportului, respectiv MDRAP cu privire la Sala de Sport
Polivalenta Turda.
Necesitatea realizării unei săli polivalente la Turda se
simte tot mai acut. Proiectul a intrat în calculele municipalităţii încă din anul 2011, dar din lipsa ﬁnanţării a fost
abandonat.
Alexandru Cordoş a solicitat răspunsuri si de la ministerele Tineretului şi Sportului, respectiv de la cel al Fondurilor Europene, cu privire la soarta sălii polivalente din
Turda.
„Autorităţile locale au făcut demersurile necesare în
acest sens” a mai precizat Alexandru Cordoş, în interpelarea adresată ministrului MDRAP, Liviu Dragnea.

Institutul Naţional de Statistică: La
Turda sunt peste 55.000 de locuitori!
Date recente prezentate de institutul naţional de statistică arată că la Turda sunt peste 55.000 de locuitori,
datele raportate fac referire la anul 2013.
În conformitate cu aceste date, populaţia oﬁcială a
municipiului Turda este în număr de 55.804 locuitori,
din care 29.035 femei şi 26.769 bărbaţi.
În anul 2013, în Turda s-au născut 406 copii, au decedat 598 persoane, s-au înregistrat 273 de căsătorii şi
106 divorţuri.
În ceea ce priveşte educaţia, în anul 2013 au funcţionat 5 unităţi de învăţământ preşcolar, 5 unităţi de învăţământ primar şi gimnazial, 7 unităţi educaţionale de
nivel liceu şi 1 şcoală postliceală. Un total de 8.234 de
persoane au fost înscrise în aceste unităţi. 1.208 copii
au fost educaţi în grădiniţe, 3.838 în forme de învăţământ primar şi gimnazial, şi 2.366 la nivel liceu. Diferenţa până la 8.234 o reprezintă elevii înscrişi la şcoala
postiliceală, şcoli de ucenici şi şcoli speciale.

2 monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Turda

TÂRGUL MEŞTEŞUGARILOR, MANUFACTURIERILOR ŞI
ARTIZANILOR POPULARI 27 februarie – 8 martie 2015,
centrul municipiului – EDIŢIE SPECIALĂ DE MĂRŢIŞOR .
Primăria Municipiului Turda organizează o ediţie specială de
Mărţișor a „TÂRGULUI MEȘTEȘUGARILOR, MANUFACTURIERILOR
ȘI ARTIZANILOR POPULARI”, în perioada 27 februarie – 8 martie
2015, locaţia ﬁind zona pietonală din centrul orașului.
Așa cum v-am obișnuit, la evenimentul pe care îl găzduim periodic,
participă producători locali, meșteșugari, manufacturieri, artizani
populari din diverse domenii de activitate, ideea municipalităţii
turdene ﬁind aceea de a crea un cadru favorabil în vederea
promovării meșteșugarilor din zonă, precum și pentru conservarea
vechilor tradiţii locale.
Alături de mărţișoarele care vestesc sosirea primăverii, vă așteptăm
să regăsiţi produsele de apicultură, brânzeturile, uleiul de ﬂoarea
soarelui presat la rece, iar turta dulce și ciocolata de casă ne vor
aminti târgurile de altă dată. Nu vor lipsi produsele ceramice și
de artizanat, ﬂorile și aranjamentele ﬂorale.
Primăria Municipiului Turda are plăcerea de a vă invita să participaţi
la această manifestare care sperăm să capteze în continuare
interesul dumneavoastră și ne bucurăm că am reușit să menţinem
acest eveniment ca o frumoasă tradiţie pentru comunitatea
noastră.
PRIMAR,
TUDOR ȘTEFĂNIE
Supervizat: Codruţa Bungărdean, șef Serv. F.E.R.I.
Întocmit: Nadia Mitrea, consilier Serv. F.E.R.I.
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Detalii privind lucrările executate de către CAA pe străzile:
Decebal, Petru Maior, Macilor şi Nicolae Titulescu
Lucrările executate de către Compania de Apă Arieş, lucrări aferente reţelelor publice de distribuţie
apă potabilă şi de canalizare, se realizează în baza Autorizaţiilor de Construire, a avizelor şi
acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism. Colaborarea cu Primăria Municipiului Turda
pentru realizarea lucrărilor de reabilitare/extindere reţele de apă/ canalizare este foarte bună.
Aferent lucrărilor de investiţii pe străzile: Decebal, Petru Maior, Macilor şi Nicolae Titulescu dorim
să facem următoarele precizări:
Pe strada Decebal, dupa extinderea reţelei de canalizare menajeră anii trecuţi, s-a realizat şi
reabilitarea reţelei de apă potabilă pentru a face posibilă asfaltarea acestei străzi. Strada Decebal
nu a fost asfaltată, iar prin lucrările de reabilitare şi extindere a reţelelor din subteran, s-au creat
conditţii de asfaltare a acesteia.
Pe strada Petru Maior, stradă neasfaltată, a fost extinsă reţeaua de canalizare menajeră, apoi a
fost reabilitată reţeaua de distribuţie apă potabilă, creându-se şi acestei străzi condiţii de asfaltare.
Ambele străzi, atât strada Decebal, cât şi strada Petru Maior, după finalizarea lucrărilor CAA, au
fost aduse la starea iniţială. Până la asfaltarea acestora, Compania de Apă ARIEŞ va interveni de
câte ori va fi nevoie pentru refacere.
În concluzie, aceste două zone menţionate anterior, după finalizarea lucrărilor executate de către
CAA, au fost pregătite, din punct de vedere tehnic, astfel încât să fie posibilă asfaltarea lor imediată.
Pe strada Macilor a fost reabilitat colectorul secundar existent. Pentru refacerea zonei, Compania
de Apă Arieş a încheiat un contract de lucrări cu firma SC Domeniul Public Turda SA şi a fost lansată
comanda pentru refacere carosabil. Din cauza condiţiilor climatice specifice sezonului de iarnă, nu
este posibilă pornirea staţiilor de asfaltare. Dar această lucrare se va realiza prioritar în momentul
în care ne va permite vremea de afară.
Pe strada Nicolae Titulescu a fost reabilitată reţeaua de distribuţie apă potabilă, iar acum se
execută reabilitarea reţelei de canalizare menajeră. Lucrarea este la ora actuală, în curs de execuţie.
Totodata, în baza Avizului Ministerului Culturii – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Cluj şi a
contractului semnat cu Muzeul Turda, în urma lucrărilor de terasamente au fost descoperite vestigii
istorice. Astfel, lucrarea a fost oprită până la realizarea descărcarii de sarcina istorică a zonei. La
finalizarea lucrărilor de reabilitare a reţelei de canalizare, în baza contractului dintre Compania de
Apă Arieş şi societatea Domeniul Public Turda, se va asfalta şi strada Nicolae Titulescu.
Compania de Apă Arieş are o preocupare permanentă pentru crearea unor condiţii civilizate de
trai pentru cetăţeni. Aşa cum se ştie, unul dintre obiectivele CAA este prestarea unui serviciu public
de calitate, iar prin buna colaborare cu toţi factorii decizionali ai comunităţii, suntem convinşi că vom
reuşi să rezolvăm toate nevoile locuitorilor municipiului.

Comunicat: Primăria Turda şi-a optimizat website-ul pentru smartphone si tablete
Având în vedere că tehnologia evoluează exponenţial de la an la an, iar mobilitatea a devenit o
caracteristică necesară pentru viaţa de zi cu zi, Primăria Municipiului Turda a optimizat website-ul
oﬁcial pentru acces de pe tablete și telefoane mobile, pentru a oferi cetăţenilor o navigare ușoară
și atractivă.
Conform ultimelor studii realizate de Institutul Naţional de Statistică din România, cele mai folosite
dispozitive pentru accesarea Internetului au fost mijloacele mobile (telefoane, tablete), cu un procent
de 61,8% din totalul utilizatorilor, urmat la distanţă de computere (47,5% din totalul utilizatorilor).
Având în vedere creșterea numărului de utilizatori de internet prin intermediul tabletelor și
smartphone-urilor, am considerat oportună realizarea unei versiuni adaptate pentru aceste mijloace
mobile. Portalul www.primariaturda.ro are acum o interfaţă responsive, optimizată pentru telefoanele
și tabletele turdenilor.
Această facilitate oferă cetăţenilor posibilitatea să vizualizeze ultimele noutăţi și comunicate, sau să
găsească informaţii despre administraţia locală, dezvoltare locală, turism, cultură, educaţie, sănătate,
sport și altele. Utilizatorii pot de asemenea să depună o sesizare sau reclamaţie direct de pe telefonul
mobil atașând o poză realizată cu acesta, scurtând astfel timpul necesar pentru a ne sesiza problemele
apărute.
Optimizarea website-ului pentru accesul de pe mijloacele mobile este încă un pas pe care l-am făcut
în spiritul unei administraţii moderne și pentru eﬁcientizarea comunicării cu cetăţeanul.
Primarul Municipiului Turda,
TUDOR ȘTEFĂNIE
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Primăria Turda către furnizorii de utilităţi:
„Refaceţi carosabilul pe unde se efectuează lucrări!”
A

ducem la cunoştinţa
cetăţenilor municipiului Turda următoarele aspecte tehnice şi legislative
privind lucrările de reabilitare/extindere/înlocuire
reţele de utilităţi în municipiul Turda, inclusiv refacerea şi aducerea la starea
iniţială a străzilor afectate
de lucrări.
În conformitate cu reglementările legale aplicabile
lucrările de reabilitare/extindere reţele de utilităţi se
pot executa în baza autorizaţiei de construire emisă
de autoritatea publică locală premergator începerii lucrărilor la solicitarea furnizorului de utilităţi care execută lucrarea. Pentru intervenţia accidentală se emite
autorizaţie de spargere în
regim de urgenţă pentru a se
putea permite remedierea
în regim de urgenţă a defecţiunii.
Emiterea autorizaţiei de
construire este condiţionată
de obţinerea avizului administraţiei domeniului public
şi a autorizaţiei de spargere
prin care autoritatea publica
locală stipulează în mod clar
obligaţiile ce revin furnizorului de utilităţi/executantului
lucrărilor în ceea ce priveşte
execuţia lucrărilor şi refacerea/aducerea la starea iniţiala a terenurilor afectate de
lucrări.
Întreaga responsabilitate
privind calitatea lucrărilor

executate şi refacerea terenurilor afectate de lucrari aparţine furnizorului de utilităţi care a solicitat şi obţinut
autorizaţia de construire în
conformitate cu obligatiile şi
răspunderile ce revin executanţilor lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente
stipulate în Legea nr.10/1995
privind calitatea în construcţii cu modiﬁcările şi completările ulterioare.
Autoritatea publică locală
prin serviciile de specialitate
din Direcţia Tehnică şi Compartimentul Disciplină în
Construcţii monitorizează

permanent modul de execuţie şi calitatea lucrărilor executate şi aplică în mod ferm
sancţiuni legale în cazul nerespectării prevederilor autorizaţiilor şi avizelor emise.
În ceea ce priveşte străzi
ca Decebal, Petru Maior, Macilor, N. Titulescu precizăm
faptul că sunt străzi afectate
de lucrările de reabilitare/extindere reţele de apă/canalizare executate de către S.C.
Compania de Apa Arieş S.A.
cu ﬁnanţare din bugetul local
al municipiului Turda în cadrul lucrărilor de investiţii
aprobate în anul 2014.

Concesionare prin licitaţie publică pentru
Pavilionul de Ginecologie de la Spitalul Turda
Primăria
Municipiului
Turda intenţionează să concesioneze prin licitaţie publică Pavlionul de Ginecologie
al Spitalului Municipal Turda, în vederea reabilitării clădirii şi funcţionalizarea acesteia pentru desfăşurarea de
activităţi medicale.
Propunerea va ﬁ supusă
spre aprobare în Consiliul
Local în următoarea şedinţă
ordinară iar proiectul de hotărâre este o iniţiativă a Primarului municipiului Turda,
Tudor Ştefănie, ca urmare a
unei sugestii venite de la mai
mulţi cetăţeni turdeni.
Clădirea a fost construită
în anul 1908 şi a avut iniţial
destinaţia de secţie de chirurgie a Spitalului Turda.
Imobilul are o suprafaţă construită de 1.717 mp şi este situat pe strada Andrei Mureşanu nr. 12-16. Spaţiul situat

la adresa de mai sus aparţine
domeniului public al municipiului Turda.
Caietul de sarcini pentru
concesionarea prin licitaţie
publică, care trebuie să ﬁe
aprobat de Consiliul Local,
propune concesionarea clădirii pe o durată de 25 ani şi
obligă concesionarul să realizeze lucrări de interes public
la limita amplasamentului.
Justiﬁcarea acestei acţiuni
este dată de starea actuală a
clădirii şi de imposibilitatea

reabilitării ei din fondurile de
care dispune în prezent bugetul local Turda. Clădirea necesită lucrări de reparaţii capitale, recompartimentări,
consolidare şi dotări pentru
utilizarea ei la condiţiile şi
normele impuse de Ministerul Sănătăţii. Clinica de ginecolocie este în prezent dezafectată, subsolul este parţial
insalubru şi neutilizat, iar
dotările existente sunt depăşite, urmând ca în procesul
de reabilitare să ﬁe înlocuite.

Solicităm în mod imperativ tuturor furnizorilor de
utilităţi care execută lucrări
pe domeniul public al municipiului Turda să respecte
prevederile din autorizaţiile/
avizele emise de autoritatea
publica locală şi să dea dovada de profesionalism în execuţia lucrărilor.
Totodată, solicităm executanţilor lucrărilor intervenţia în regim de urgenţă pe
toate străzile afectate de lucrări în vederea aducerii la
starea iniţială şi a reducerii
atât a disconfortului major
creat locuitorilor municipiu-

lui, cât şi a eliminării riscurilor de accidente în circulaţia
auto şi pietonală.
Precizăm faptul că preocuparea permanentă a autorităţii publice locale este de a asigura condiţii civilizate în circulaţia auto şi pietonală, iar
bugetul alocat lucrărilor de
investiţii este aprobat pe destinaţii de către Consiliul Local al municipiului Turda inclusiv pentru ﬁnanţarea şi
prioritizarea lucrărilor de reabilitare/modernizare străzi.
Documentul este semnat
pentru Primăria Municipiului Turda de Direcţia Tehnică.

ANL-uri aprobate şi la
Turda, se aşteaptă
repartizarea locuinţelor!
În cadrul şedinţei ordinare
a Consiliului Local Turda care a avut loc pe 26 februarie
2015, a fost aprobat proiectul
de hotărâre privind lista de
priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii,
pentru anul 2015, derulate
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
Proiectul de hotărâre care
vizează 81 de beneﬁciari a
fost elaborat la iniţiativa primarului Tudor Ştefănie având la bază raportul comisiei de analiză a dosarelor pentru repartizarea locuinţelor
pentru tineri, destinate închirierii.
20 de dosare au fost aprobate pe lista de priorităţi cu
opţiunea locuinţe pentru ti-

neri, destinate închirierii, cu
o cameră, şi 61 de dosare cu
opţiunea locuinţe pentru tineri, destinate închirierii cu
două camere. Din totalul dosarelor depuse, au fost respinse 10 dosare, motivaţia ﬁind depăşirea vârstei de 35 de
ani a ambilor soţi.
În şedinţa de joi s-a aprobat şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea listelor de
priorităţi pe anul 2015 pentru repartizarea locuinţelor
sociale şi a locuinţelor din
fondul locativ de stat, altele
decât cele sociale. Această
hotărare face obiectul unui
număr de 104 dosare: 70 de
dosare pentru locuinţe sociale şi 34 de dosare pentru locuinţe din fondul locativ de
stat.

4 monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Turda

FEBRUARIE

2015

Sistemul de iluminat public
din municipiul Turda va fi extins
J

oi, în şedinţa ordinară a
Consiliului
Local
Turda, la iniţiativa primarului Tudor Ştefănie, a fost
aprobat proiectul de hotărâre privind Studiul de
Fezabilitate şi indicatorii
tehnico-economici aferenţi acestui obiectiv de investiţii.
Organizarea serviciului de
iluminat public în Municipiul Turda are la bază o strategie care urmăreşte asigurarea unui iluminat public corespunzător interesului general al comunităţii, în conformitate cu respectarea legislaţiei interne şi a prevederilor normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de C.I.E.
În acest sens au fost identificate următoarele necesităţi de extindere ale sistemului de iluminat public: în
zona turistică Durgău – Valea Sărată – Salina Turda, ca
urmare a dezvoltării infrastructurii de turism; în zonele de parcări, garaje şi alei
între blocuri, ca urmare a
numeroaselor reclamaţii şi
solicitări venite din partea

cetăţenilor, a Poliţiei Turda
şi a SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar SRL, în
scopul prevenirii unor infracţiuni precum distrugerile de bunuri şi furturile, şi
pentru creşterea gradului
de securitate şi siguranţă
publică; în zone cu străzi
neiluminate, apărute ca urmare a dezvoltării urbane şi
a solicitărilor înregistrate

de cetăţeni ai municipiului
Turda.
Studiul de fezabilitate
aprobat face referire la 60 de
puncte de intervenţie pentru
extinderea iluminatului public, dintre care 49 de obiective din categoria alei, parcări, zone între garaje, şi 11
străzi neiluminate (str. Alba
Iulia, Aleea Durgăului, str.
Bogata – Armatei, str. Câmpi-

ei, str. Iasomiei, str. Lalelelor,
str. Lotus, str. Mandolinei,
str. Sirenei, ş.a.).
Consilierii turdeni au avut
şi unele comentarii la acest
proiect. Spre exemplu liberalul Cristian Felezeu a cerut
introducerea în acest program şi a străzii Iazurilor, iar
viceprimarul Lucian Nemeş
a cerut să ﬁe incluşi şi locuitorii străzii Bariţiu, în zona

unde au apărut blocurile noi
de locuinţe. Aici i s-a replicat
că investiţia se poate face
doar pe domeniul public, până la limita de proprietate, de
acolo este treaba cetăţenilor
respectivi să se racordeze la
sistemul de iluminat.
Valoarea totală a investiţiei propuse se ridică la suma
de 710.812 Lei.
Daciana Derda

Finanţare nerambursabilă de peste 330.000 lei,
pentru reabilitarea centrului istoric al Turzii
Ca urmare a încheierii
procesului de evaluare a dosarului de ﬁnanţare depus în
cadrul Programului PA16/
RO12 Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural – Schema de
granturi mici, Primăria Municipiului Turda a fost înştiinţată că propunerea de proiect cu titlul „Măsuri integrate pentru reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a centrului istoric al
municipiului Turda” a fost
selectată pentru ﬁnanţare.
Valoarea ﬁnanţării nerambursabile solicitate a fost de
333.750 lei, însă valoarea ﬁnală a contractului de ﬁnanţare va ﬁ stabilita după o analiză detaliată a bugetului proiectului, pe baza recomandărilor evaluatorilor independenţi.
Cu un bagaj patrimonial
cultural extrem de diversiﬁcat, Turda are şi un potenţial
de valoriﬁcare urbanistică şi
turistică pe măsură, aceasta

ﬁind soluţia economică şi
socială îmbrăţişată de către
autorităţile locale. Este necesar, însă, ca şi oraşul să se
schimbe la faţă, prin punerea în valoare a patrimoniului imobil, patrimoniu ce
trebuie iniţial identiﬁcat, iar
apoi protejat prin politici
coerente. Protecţia şi conservarea patrimoniului pentru generaţiile viitoare necesită imperative etice susţinute de o serie de instrumente normative şi consolidate de principiul răspunderii colective a tuturor actorilor vizaţi.
În această idee, scopul proiectului nostru îl constituie
dezvoltarea durabilă a comunităţii locale turdene prin
creşterea atractivităţii turistice, investiţionale şi a coeziunii sociale ca urmare a protejării şi valoriﬁcării patrimoniului cultural şi istorico-arhitectural al zonei istorice a municipiului Turda.
Vedem acest obiectiv atins

prin realizarea a două seturi
de documente:
- unul care priveşte protejarea, conservarea şi punerea
în valoare a patrimoniului istorico-arhitectural din zona
istorică, centrală, a Turzii,
respectiv arealul delimitat de
Ansamblul urban central de
sec. XVIII-XIX, precum şi
- un set de documente de
planificare strategică, integrată a intervenţiilor privind reabilitarea prudentă
şi revitalizarea economică a
centrului istoric al Turzii,
ţinând cont de rigorile ce
trebuie respectate când se
intervine asupra patrimoniului construit, pentru evitarea degradării ireversibile
a acestuia.
Rezultatele aşteptate ale
proiectului sunt:
- realizarea unui studiu istorico-arhitectural pentru
Ansamblul urban de sec.
XVIII-XIX;
- realizarea a câte unui
dosar documentar pentru

fiecare clădire componentă
a acestuia (releveul imobilului, identificarea administrativă şi cadastrală a
acestuia, propunerea de
conservare şi renovare a
imobilului), documente ce
vor da posibilitatea clasării
a încă minim 3 imobile ca şi
monumente istorice individuale;
- realizarea unui Caiet de
soluţii arhitecturale, cu rolul
de a surprinde elementele cu
valoare şi potenţial de creare
a unei identităţi urbane locale;
- realizarea unui Concept
integrat de măsuri pentru
reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a zonei istorice centrale a municipiului Turda, un document
strategic unitar ce să uniﬁce
principalele domenii de acţiune interdisciplinară ale
procesului de regenerare urbană;
- realizarea unui Îndrumar
practic de restaurare, con-

servare, reabilitare şi întreţinere a clădirilor monument
istoric, document cu valoare
normativă ce se va aproba
prin hotărâre a Consiliului
Local şi va constitui anexă a
PUG, în vederea instituirii
obligativităţii respectării regulilor de urbanism pentru
zona istorică.
Implementarea proiectului va avea drept consecinţă
imediată diminuarea abuzurilor, ilegalităţilor şi distrugerilor, iar pe termen
mediu şi lung schimbarea
atitudinii faţă de monumente, atât a cetăţenilor,
cât şi a autorităţilor, ţinând
seama că bogăţia patrimoniului nostru cultural constă în diversitate şi pluralism, iar orice acţiune întreprinsă trebuie să fie în conformitate cu spiritul local,
pentru a spori calitatea vieţii şi atractivitatea municipiului.
Serviciul Finanţări Externe
Şi Relaţii Internaţionale
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Educaţie rutieră răsplătită
cu premii la Salina Turda

Străzile din Turda, în aşteptarea
banilor de la bugetul de stat
F

orul deliberativ s-a reunit la Turda pentru a
adopta printre altele bugetul pentru acest an al municipiului, unul din cele mai
mici din ultima vreme.
Edilii Turzii vor dispune
de un buget în valoare de
peste 73,8 milioane de lei,
sau 738 de miliarde de lei
vechi. Din totalul veniturilor prognozate, luate ca bază de calcul pentru estimarea valorii totale a bugetului
localităţii, veniturile proprii, rezultate din taxe şi
impozite locale, se cifrează
la peste 32,3 milioane de lei,
sau 323 de miliarde de lei
vechi. Sumele alocate pentru investiţii se apropie de
3,9 milioane de lei, bani to-

tal insuficienţi pentru proiecte de anvergură.
Dacă ceilalţi consilieri locali s-au abţinut de la comentarii pe tema bugetului, liberalul Ovidiu Micu a venit cu
propunerea de a reduce cheltuielile cu 10% şi direcţionarea banilor catre nevoile de
infrastructura şi reparaţia
drumurilor.
Primarul Tudor Ştefănie a
intervenit în discuţie şi a
promis ca la rectiﬁcările următoare, administraţia locală va aloca bani pentru repararea străzilor. După intervenţia primarului, consilierul local şi-a retras propunerea.
Primarul turdean se bazează pe banii de la bugetul

Reprezentanţii Ministerului
Finanţelor au fost înştiinţaţi cu
privire la deficitul bugetar al Turzii
La Cluj Napoca a avut loc o
întâlnire între delegaţi ai administraţiilor locale din zonă
şi un reprezentant al Ministerului de Finanţe, pe tema
noii legi a bugetului.
De la Turda a participat directorul executiv al Primăriei Turda, Maria Turcean, ministerul ﬁind reprezentat de
ministrul secretar de stat
Gyorgy Attila.
Reamintim că administraţia locală turdeană a transmis şi o adresă în atenţia
DGRFP (Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice) Cluj în care erau oferite mai multe elemente care,
în urma apariţiei Legii 186,
fac ca bugetul municipiului
Turda să ﬁe deﬁcitar. „Gaura”
dată în bugetul Turzii se ridică la numai puţin de 100 miliarde lei vechi, banii abia
ajungând pentru cheltuielile
de funcţionare, investiţiile ﬁind puse în acest an pe „lista

de aşteptare” cu mici excepţii.
Mâine la Turda are loc cu
începere de la ora 12 o şedinţă extraordinară de consiliu,
printre alte subiecte se discută şi despre bugetul de venituri şi cheltuieli pe acest
an.
Dacă anul trecut erau prevăzute 93 de milioane iar Primăria a obţinut 86 de milioane, în acest se estimează un
buget de 73,8 milioane de lei.
Cheltuielile de funcţionare a
serviciilor publice se ridică la
67,3 milioane de lei iar pentru investiţii vor mai rămâne
circa 3 milioane de lei.
Cu un buget puternic dezechilibrat din cauza Legii bugetului de stat, aprobată de
Parlament, administraţia locală dispune de doar 6,5 milioane de lei pentru dezvoltare,
sumă din care circa circa 4
milioane sunt bani împrumutaţi de la CEC.

statului, circa 80-100 miliarde lei vechi, fonduri ce vor ﬁ
dedicate în exclusivitate secţiunii de dezvoltare susţine
edilul.
„Rugămintea mea este ca
să adoptăm acest buget în
forma propusă de noi cu
amendamentul că, tot ce vor
veni surse de la bugetul statului, eu preconizez să ajungem la acel 70% , circa 80-100
miliarde, să ﬁe destinate dezvoltării în special reparaţiilor de drumuri!” transmite
Ştefănie.
Amintim faptul ca Bugetul
Turzii pe anul 2015, este unul
de austeritate, mai mic decât
în 2014 cu aproximativ 100
miliarde lei vechi.
Daciana Derda

Aproape 60 de concurenţi
au acceptat provocarea de-a
participa la un concurs pe teme de educaţie rutieră organizat la Salina Turda.
În data de 21 februarie
2015 pe terenul de sport din
mina Rudolf Salina Turda,
s-a desfăşurat concursul
„Micul biciclist şi siguranţa
lui”. La concurs au participat
un numar de aproximativ 60
concurenţi. Acestia au fost
împărtiţi pe grupe de vărstă
şi sex. Startul concursului s-a
dat la ora 11.00 şi s-a terminat în jurul orei 13.30.
Conducerea Salinei Turda
a pus la cale şi o festivitate de
premiere, la care câştigătorii
au primit diplome, medalii şi
premii din partea organizatorilor şi partenerilor.

„Ne-am gândit ca, pe lângă
partea de educaţie rutieră de
care copiii au parte, să beneﬁcieze şi de o scurtă cură în
mediul salin de aice de la noi,
mediu despre care ştim cu toţii că este beneﬁc pentru căile respiratorii în primul
rând”, transmite directorul
salinei Turda, Simona Baciu.
Concurenţii au fost majoritatea din judeţul nostru, din
localităţi precum Turda, Baciu, Bogata, Bucium, Cluj Napoca, Floreşti, Apahida etc.
Activitatea s-a bucurat de
sprijinul Clubului Sportiv
Clujul Pedalează în parteneriat cu Salina Turda, Primăria Municipiului Cluj-Napoca şi Inspectoratul de Poliţie
al Judeţului Cluj.
Daciana Derda

Un centru de evenimente, târguri şi expoziţii
ar putea lua fiinţă în zona Primăriei Turda
Peste 3.500 mp. de teren
sunt disponibili în vecinătatea primăriei Turda, în vederea construirii unui „Centru
de evenimente, târguri şi expoziţii”.
Primăria
Municipiului
Turda intenţionează să concesioneze prin licitaţie publică terenul în suprafaţă de
3500 mp, situat pe strada
Războieni, în vederea con-

struirii unui „Centru de evenimente, târguri şi expoziţii”.
Proiectul de hotărâre care
prevede aprobarea caietului
de sarcini pentru licitaţia publică deschisă va ﬁ supus spre
aprobare în Consiliul Local
Turda în următoarea şedinţă
ordinară de mâine, 26 Februarie 2015.
Terenul aparţine domeniului public al municipiului Tur-

da şi în prezent este nefolosit.
Pe lângă redevenţa lunară pe
care o va achita, concesionarul
va ﬁ obligat să ofere spaţiului
destinaţia de „Centru de evenimente, târguri şi expoziţii” şi
să amenajeze în interiorul acesteia un spaţiu special destinat pentru oﬁcierea căsătoriilor. Spaţiul în care se organizează în prezent căsătoriile
este insuﬁcient de mare, creeându-se aglomeraţie foarte
mare pe culoarele Primăriei.
Conform prevederilor Caietului de Sarcini anexă la
Proiectul de Hotărâre, câştigătorul licitaţiei va realiza investiţia respectând un Plan
Urbanistic de Detaliu care
prevede, printre altele, ca din
totalul de 3.500 mp, 400 mp
să ﬁe suprafaţa construită,
633,5 mp alei semipietonale,
183,2 mp trotuare, 89,7 mp
parcare verde, şi 2193,5 mp să
ﬁe spaţii verzi (reprezentând
62,6% din total suprafaţă).
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HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T | R Â R E A NR. 23
din data de 10.02.2015
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2015
Consiliul Local al municipiului Turda întrunit
în şedinţă extraordinară în data de 10.02.2015.
Având în vedere proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului local, activitatilor ﬁnantate
din venituri proprii si subventii de la bugetul local
(autoﬁnantate) pe anul 2015, proiect elaborat din
iniţiativa d-lui primar ec. Ştefănie Tudor;
În baza raportului de specialitate nr.
2.928/02.02.2015 al Directiei Economice, conform avizului de specialitate al comisiei nr. 1, pentru buget – ﬁnanţe, prognoze economice;
Ţinând seama de prevederile Legii nr.
186/29.12.2014 a bugetului de stat pentru anul
2015, ale art. 5, alin. 1 şi art. 65, alin. 1 şi alin. 2 şi a
prevederilor art. 36, alin. 1 şi alin. 2, lit. d şi art. 45,
alin. 2 şi alin. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, în temeiul
prevederilor Legii nr. 273 / 2006 privind ﬁnanţele
publice locale, ale OUG nr. 63/2010 si ale Legii nr.
571/ 2003 privind Codul ﬁscal cu completarile si
modiﬁcarile ulterioare, ale Hotărârii Consiliului
local al municipiului Turda nr. 156/07.07.2014 privind impozitele si taxele locale pe anul 2015 şi ale
Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului Local al municipiului Turda.

H O T | R | Ş T E:
Art. 1. Se aprobă bugetul local al municipiului
Turda pe anul 2015, conform anexelor 1.02, 2.02 în
sumă de 73.819,000 mii lei.
Art. 2. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
al activitatilor ﬁnanţate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (autoﬁnantate) pe anul
2015, conform anexelor 1.10, 2.10 în sumă de
32.384,000 mii lei.
Art. 3. Se aprobă „ Lista obiectivelor de investiţii
pe anul 2015”, conform anexei 3.02.
Art. 4. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a
prezentei se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Direcţiei Economice, Direcţiei Venituri, Serviciilor din
structura organizatorică a municipiului Turda,
Serviciilor şi instituţiilor publice subordonate

Consiliului Local, Spitalului Municipal Turda, ordonatorilor de credite din unităţile de învăţământ.
Art. 5. Prezenta hotărârea va ﬁ adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretariatului
Consiliului Local al municipiului Turda.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Felezeu Cristian George

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL
municipiului TURDA
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI : pentru 20
împotriva abţineri Numărul total al consilierilor in functie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.

*******

H O T | R Â R E A NR. 24
din data de 10.02.2015
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru perioada 01.01.2015 –
31.12.2015
Consiliul Local al municipiului Turda întrunit
în şedinţă extraordinară în data de 10.02.2015.
Având în vedere proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC
Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda
SRL pentru perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar ec. Ştefănie
Tudor;
În baza raportului de specialitate nr.
29283/11.12.2014 al Sefului SEPGIS si al SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL,
conform avizului de specialitate al comisiei nr. 1,
pentru buget – ﬁnanţe, prognoze economice;
In conformitate cu art. 4, litera c din OG nr.
26/2013 privind intarirea disciplinei ﬁnanciare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau
unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari
unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o
participatie majoritara si a prevederilor Ordinului
Ministerului
Finantelor
Publice
nr.
2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si
structurii bugetului de venituri si cheltuieli;
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin. 1, alin.
2 şi alin. 3, lit. c, ale art. 45, alin. 1, alin. 3 şi alin. 6,
ale art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3, alin. 5 si alin. 6 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală – republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al munici-

piului Turda.

H O T | R | Ş T E:
Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli
al SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru perioada 01.01.2015 – 31.12.2015,
conform anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6,
nr. 7 si nr. 8.
Art. 2. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii
pe anul 2015, conform anexei nr. 9.
Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotarari se încredinţează
Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Direcţiei Economice si SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Felezeu Cristian George

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL
municipiului TURDA
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI : pentru 15
împotriva 1
abţineri 4
Numărul total al consilierilor in functie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.

**********

H O T | R Â R E A NR. 22
din data de 29.01.2015
privind aprobarea taxelor speciale aferente anului 2015 pentru prestarea de către Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Turda
a unor servicii în interesul persoanelor ﬁzice
Consiliul Local al municipiului Turda, judetul
Cluj, intrunit in sedinta ordinara in data de
29.01.2015;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea taxelor speciale aferente anului
2015 pentru prestarea de către Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Turda
a unor servicii în interesul persoanelor ﬁzice, elaborat la initiativa dlui. Primar Tudor Stefanie;
Avand in vedere raportul de specialitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Turda prin care se propune Consiliului
Local al Municipiului Turda, modiﬁcarea unor taxe speciale cuprinse in Anexa nr. 2 , parte integranta a prezentului proiect de hotarare, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local
al Municipiului Turda;
In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea
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nr. 273/2006 privind ﬁnantele publice locale, cu
modiﬁcarile si completarile ulterioare, ale Legii
571/2003 privind Codului Fiscal, cu modiﬁcarile
si completarile ulterioare si ale Legii nr. 52/2003
privind transparenta decizionala in administratia
publica;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 si alin. 2,
lit. b, alin. 4, lit. c ,art. 45, alin 2, alin. 6, si ale art.115,
alin.1, lit.b ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala- republicata cu modiﬁcarile si
completarile ulterioare, precum si ale Regulamentului de Organizare si Funtcionare al Consiliului
Local al municipiului Turda

H O T | R | Ş T E:
Art. 1. Se aprobă taxele speciale aferente anului
2015 pentru prestarea de către Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Turda
a unor servicii în interesul persoanelor ﬁzice conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri HCL
nr. 38/27.02.2014 îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 3. Comunicarea si ducerea la indeplinirea
prezentei hotarari se incredinteaza Primarului
municipiului Turda, Secretarului municipiului
Turda, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Turda si Directiei Impozite si
Taxe Locale.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Felezeu Cristian George

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL
municipiului TURDA
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI : pentru 19
împotriva abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este de 21.
Numărul consilierilor prezenţi este de 19.

*******

H O T | R Â R E A NR. 21
din data de 29.01.2015
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Turda în Consiliile de
Administraţie din cadrul unităţilor de învăţământ
preuniversitar
din municipiul Turda
Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit
în şedinţă ordinară la data de 29.01.2015.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Turda în Consiliile de Administraţie din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Turda, elaborat din iniţiativa consilierilor locali: Corpodean Dorel, Dobra
Mariana, Arion Dorina, Adamosy Margareta Clara
si Căţănaş Paul Aurel, membrii ai comisiei nr. 5 a
Consiliului Local al municipiului Turda;
Având în vedere expunerea de motive si tinand
cont de avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al municipiului Turda, pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport, turism.
În temeiul prevederilor art. 96, alin. 2, lit. a, lit. b
şi lit. c din Legea nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, ale art. 36 alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct.
1, ale art 45, alin. 1 şi alin. 6 şi ale art. 115, alin. 1, lit.
b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala – republicată, şi ale Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului Local municipiului Turda ;

H O T | R | Ş T E:
Art. 1. Se aprobă desemnarea consilierilor locali
ai municipiului Turda în Consiliile de Administraţie din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Turda conform anexei nr. 1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri, HCL
nr. 220/30.09.2013 îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 3. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei se
încredinţează Primarului municipiului Turda, Se-

cretarului municipiului Turda, unităţilor de învăţământ de pe raza administrativă a municipiului
Turda precum şi persoanelor nominalizate în anexa nr. 1 a prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Felezeu Cristian George

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL
municipiului TURDA
Jr. Paula Letiţia Mic

VOTURI : pentru 19
împotriva abţineri Numărul total al consilierilor in functie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 19.

*********

H O T | R Â R E A NR. 1
din data de 29.01.2015
privind adoptarea acordului de principiu al Consiliului Local Turda în vederea demarării procedurii de preluare a unor active ale
S. C. Sticla Turda S.A. în patrimoniul Municipiului Turda
Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit
în şedinţa ordinară din data de 29.01.2015;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind adoptarea acordului de principiu al Consiliului Local Turda în vederea demarării procedurii de
preluare a unor active ale S. C. Sticla Turda S.A. în
patrimoniul Municipiului Turda, proiect elaborat
din initiativa domnului primar Tudor Ştefănie,
Având în vedere stadiul dosarului nr.
683/1285/2005, aﬂat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, în care S.C. Sticla Turda S.A. actualmente în procedură de reorganizare judiciară, raportul
de specialitate al personalului de specialitate din
cadrul primăriei,
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 287/2009
privind codul civil, actualizată, ale art. 3 alin.1,2,4
din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică actualizată, O.M.F nr. 486/2007 pentru
aprobarea Procedurii privind stingerea creanţelor
reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile
proprietate a debitorilor,
În temeiul prevederilor 36 alin 1 şi 9, art. 45 alin.
1 şi 2, precum şi ale art. 115 alin 1 lit. b, alin. 3, alin.
5 şi alin. 6 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată,

H O T | R | Ş T E:
Art. 1. (1) Se adoptă acordul de principiu al Consiliului Local Turda în vederea demarării procedurii de preluare a unor active ale S. C. Sticla Turda
S.A., aﬂată actualmente în procedură de reorganizare judiciară, în patrimoniul Municipiului Turda.
Solicitarea de trecere, condiţiile şi demersurile
speciﬁce pentru preluarea activelor menţionate la
alineatul (1) vor ﬁ supuse spre aprobare Consiliului Local Turda, după parcurgerea procedurilor legale de trecere în patrimoniul Statului Român,
prin procedura dării în plată.
Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se încredinţează Primarului
Municipiului Turda, Secretarului Municipului
Turda, Direcţiei Economice şi S.E.P.G.I.S.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Felezeu Cristian George

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL
municipiului TURDA,

Jr. Paula Letiţia Mic
VOTURI: pentru 20
împotriva abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenti este 20.

******

H O T | R Â R E A NR. 18
din data de 29.01.2015
privind aprobarea incheierii unui contract de
parteneriat si a unei conventii cu Asociatia Centrul de Ingrijire si Asistenta „Acoperamantul Maicii Domnului”
Consiliul Local al municipiului Turda întrunit
in sedinta ordinara in data de 29.01.2015;
Luând in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de parteneriat si a unei conventii cu Asociatia Centrul de
Ingrijire si Asistenta „Acoperamantul Maicii
Domnului”, elaborat din initiativa d-lui Primar al
Municipiului Turda, dl. Tudor Stefanie;
Avand in vedere raportul de specialitate al SEPGIS si avizul Comisilor de specialitate nr.1 (pentru
buget, ﬁnante, prognoze economice, investitii), nr.
2 ( pentru administratie publica locala, servicii publice comert, asocieri, relatii cu publicul, juridic)
si nr. 4 (munca si protectie sociala, drepturi si libertati fundamentale ale cetatenilor, culte, minoritati, ordine publica, aparare ) ale Consiliului Local al Municipiului Turda;
In conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1, lit. b,
art. 14, art. 18, art. 21, alin. 2 din Legea nr. 17/2000,
republicata, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, ale HG nr. 532/1999 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a nivelului contributiei de intretinere in institutiile de asistenta sociala, datorata de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora, ale HG nr. 1021/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in caminele pentru persoanele varstnice, ale art. 5, lit f,
art. 34, alin. 3, art. 39, lit c, art. 102, art. 135, alin. 1,
lit. h, art. 139, art. 140 ale Legii nr. 292/2011, ale art.
36, alin. 1, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1, alin. 6,
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;

H O T | R | Ş T E:
Art. 1. Se aproba incheierea unui contract de
parteneriat si a unei conventii cu Asociatia Centrul de Ingrijire si Asistenta „Acoperamantul Maicii Domnului” in vederea functionarii acestuia,
conform anexelor 1 si 2, care fac parte integranta
din prezenta hotarare.
Art. 2. Se aproba costul de institutionalizare de
1500 lei/persoana/luna, compus din contributia
de 90% din pensia individuala a ﬁecarei persoane
asistate sau apartinatorilor, diferenta ﬁind completata de la bugetul Municipiului Turda.
Art. 3. Sumele care se vor acorda din bugetul de
venituri si chetluieli al Municipiului Turda se vor
incadra la cap. 68 „Asigurari si asistenta sociala.
Sumele vor ﬁ acordate numai pentru cetatenii care
au domiciliul in municipiul Turda.
Art. 4. Ancheta sociala pentru persoanele solicitante se va face conform prevederilor legale de catre Serviciul Public de Asistenta Sociala Turda.
Art. 5. Incepand cu data adoptarii prezentei,
HCL nr. 97/2004 isi inceteaza aplicabilitatea.
Art. 6. Comunicarea si indeplinirea prezentei
hotarari se incredinteaza Primarului municipiului
Turda, Secretarului Municipiului Turda, Directiei
Economice, Serviciul Public de Asistenta Sociala
Turda si Asociatiei Centrul de Ingrijire si Asistenta „Acoperamantul Maicii Domnului”.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Felezeu Cristian George

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL
municipiului TURDA

Jr. Paula Letiţia Mic
VOTURI: pentru 20
împotriva abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 20.
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Bogdan Chiorean a stabilit un nou
record de alergare pe verticală

Turda devine pentru câteva
zile „capitala” handbalului
P

reşedintele Federaţiei
Române de Handbal,
Alexandru Dedu, a fost prezent la Turda pentru a
anunţa că naţionala de
handbal feminin Under 17
va juca turneul de calificare
pentru
Campionatul
European în sala Bariţiu
din Turda Nouă, în luna
martie a acestui an!
Alexandru Dedu spune că
stabilirea acestui turneu la
Turda face parte din strategia
federaţiei, de promovare a
handbalului, dar şi de recompensare a localităţilor cu merite deosebite în promovarea
şi susţinerea handbalului. Pe
de altă parte, preşedintele fe-

deraţiei a precizat că un alt
element determinant în stabilirea localităţii gazdă a turneului de caliﬁcare la Campionatul European, la nivel de
naţionale de junioare U17, o
costituie atmosfera electrizantă pe care publicul turdean
poate s-o creeze, pentru a ajuta echipa României să se caliﬁce la turneul ﬁnal european.
Primarul Tudor Ştefănie
spune că o astfel de acţiune a
federaţiei de specialitate este
o onoare pentru municipiul
nostru, iar administraţia locală va sprijini acest demers.
Un alt sprijin va veni de la
Compania de Apă Arieş SA,
directorul Cristian Matei

anunţând că societatea pe care o conduce va sprijini organizarea acestui turneu de caliﬁcare. Cristian Matei a mai
făcut referire şi la necesitatea
construirii unei săli polivalente la Turda, care ar ajuta
dezvoltarea sporturilor de
echipă în localitate.
La conferinta au mai participat şi directorul de marketing al FRH Lorand Balint,
primarul Municipiului Turda, Tudor Ştefănie, preşedintele Clubului Potaissa Turda,
Flavius Sâseac, preşedintele
Companiei de Apă Arieş,
Cristian Matei, şi antrenorul
secund al Potaissei Turda,
Ovidiu Gal.

Concurs de pictură iniţiat de biblioteca municipală Turda
Biblioteca Municipală „Teodor Murăşanu” Turda şi Şcoala Gimnazială „Teodor Murăşanu” vă invită să participaţi la
Concursul de Pictură „Lumini
suﬂate de vânt” , care va avea
loc în data de 12 martie 2015,
ora 15, la Şcoala Gimnazială
„Teodor Murăşanu” Turda,
Str. Dr. Ioan Raţiu nr. 54.
Concursul se adresează
elevilor din clasele V-VIII şi
va consta în reprezentarea
plastică a unor imagini inspirate de poezia lui Teodor Murăşanu. Versurile vor ﬁ repartizate ﬁecărui concurent la

momentul concursului. Pentru realizarea lucrării concurenţii vor avea nevoie de foaie
de bloc de desen mărimea A4
şi mijloace speciﬁce orei de educaţie plastică, la alegere:
pensulă, recipient pentru apă,
acuarele, creioane colorate,
cărbune etc. Timpul de lucru
este de 1 oră şi 30 de minute.
Pe verso-ul lucrării concurenţii îşi vor nota numele şi
prenumele, clasa şi şcoala.
Vă rugăm să transmiteţi
listele cu copiii înscrişi la sediul central al bibliotecii, telefonic, sau prin fax, e-mail,

până în data de 5 martie 2015.
Concurenţii trebuie să ﬁe
cititori ai Bibliotecii Municipale, în cazul în care nu sunt
se pot înscrie gratuit, până la
data concursului, la sediul
secţiei pentru copii din zona
centrală, Str. Coşbuc, nr. 2
sau la secţia pentru copii a
Filialei Oprişani – Str. Tineretului nr. 6, (în clădirea fostului Internat al Liceului Liviu Rebreanu, la parter).
Premiile se vor transmite
câştigătorilor, prin intermediul profesorilor, la şcolile de
unde provin aceştia.

Iona are „abonament” la Salina Turda
În urmă cu aproximativ o
lună de zile, piesa IONA după Marin Sorescu s-a jucat
la 120 m. sub pământ în Salina Turda. Iată că în martie
piesa va putea fi vizionată
din nou!
Conducerea Teatrului Sala
Mică din Cluj-Napoca, a programat două noi reprezentaţii ale piesei ”Iona” de Marin
Sorescu. Acesta va ﬁ pusă în
scenă, în zilele de 28 şi 29
martie de la ora 18, tot la Salina Turda.

Biletele pentru reprezentaţiile din luna martie, s-au
pus deja în vânzare şi pot ﬁ
achiziţionate de pe site-ul biletmaster.ro, sau prin rezervare telefonică la numărul
0364.260.940. Preţul unui
bilet este de 40 de lei, iar studeţii, elevii şi pensionare, beneﬁciază de o reducere de 50
la sută.
Spectacolul „Iona” s-a născut în urma întâlnirii dintre
un text excepţional, creaţie a
celebrului scriitor Marin So-

rescu, şi un spaţiu inedit, lacul de sare, din adâncul Minei Terezia. Producţia Teatrului Sala Mică în parteneriat cu Salina Turda, este un
proiect cultural inedit şi a
avut ca obiectiv principal,
crearea unei forme estetice
cu un mesaj puternic, în contextul cultural clujean, prin
explorarea şi exploatarea
unui spaţiu turistic, care devine un cadru perfect pentru
un text excepţional al darmaturgiei româneşti.

Salina Turda a fost gazda
unui eveniment inedit. Sportivul de anduranţă Bogdan
Horaţiu Chiorean a încercat
stabilirea unui record mondial de “alergare pe verticală”
pe scările de lemn situate în
mina Rudolf.
Sportivul originar din Turda, stabilit în Firenze Italia,
ciclist la echipa PROBike
ASD Firenze, a ales această
inedită locaţie deoarece nivelul de diﬁcultate este extrem de ridicat – 500 scări, 13
etaje , 45 m diferenţa pozitivă, înclinaţie de 47% , plaja de
sprijin a piciorului 5,5 cm,
umiditate 90% , mişcarea aerului 0,6%. Acest cumul de
factori te împiedică să faci un
efort îndelungat, iar sportivul roman a încercat să stabilească o performanţă urcând,

în timp record, un număr cât
mai mare de scări.
În prima tură de urcare şi
coborâre a scărilor din Mina
Rudolf, sportivul a reuşit să
scoată un timp de 2 minute şi
10 secunde, iar la ﬁnalul celor
10 repetări cronometrul a indicat timpul de 28 minute şi
07 secunde!
Acest record va ﬁ trimis
către Guiness World Records, cu proba video, pentru
a ﬁ trecut în Guiness Book şi
recunoscut oﬁcial de către
GUINESS Worlds Records.
Bogdan are un ritm de viaţă
intens, antrenându-se câteva
ore pe zi şi făcând inclusiv procedee mai neobişnuite, cum ar
ﬁ baie în apă sărată la -2 grade
Celsius, procedură care a utilizat-o în această iarnă la Turda,
în urmă cu câteva zile.

Copiii sunt invitaţi la „Cenuşăreasa”, o
premieră dedicată lor la început de Mărţişor
Teatrul Aureliu Manea îi
invită pe copii şi nu numai, la
o nouă premieră din cadrul
stagiunii 2014-2015.
Piesa va ﬁ pusă în scenă
marţi, 3 martie de la ora 10, o
adaptare după Charles Perrault. Spectacolul, promit organizatorii, nu doar că îi va
bucura, dar le va aminti totodată, spectatorilor, că în viaţă bunătatea este mereu recunoscută, mai devreme sau
mai târziu.
Personajele sunt interpretate de: Renata Fabian, Ingrid Neacşu, Maria Salcă, Diana Roşca, Doina Şoproni,

Vera Brătfălean, Valentin
Oncu şi Petre Băcioiu. Regia:
Petre Băcioiu. Coregraﬁa:
Flavia Giurgiu.
Talentul actorilor ce vor umple scena se va concretiza
într-un spectacol interactiv, dinamic şi plin de feerie, care îi va
face pe cei mici, dar şi pe părinţi, să devină parte a celebrei
poveşti şi să urmărească cu
maximum de interes şi emoţii
celebra poveste. Un decor bogat şi plin de culori, alături de
jocul actoricesc desăvârşit şi
costumele ca-n basme, vor face
din sala teatrului turdean un
tărâm al experienţelor de vis.

