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Primarul Tudor Ştefănie a prezentat cu ocazia unei conferinţe de 
presă dezastrul pe care noua lege a bugetului l-a adus Turzii, 
proiectele importante aflate în derulare, dar şi noile investiţii fiind 
„în aer”din cauza lipsei banilor aferenţi acestor obiective. „Vom 
face memoriu la Guvern, în care să explicăm situaţia”, a declarat 
primarul Turdor Ştefănie.
Amănunte în pagina 3
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Bugetul pe 2015 
nedreptăţeşte 

municipiul Turda!

Parcul logistic şi industrial 
de la Turda ar putea genera 
locuri de muncă din acest an

Europa Capital şi Graells & Llonch, adică dezvoltatorii 
parcului logistic-industrial de la Turda, ale cărei lucrări au 
fost inaugurate în primăvara lui 2012, au demarat lucrările 
la o hală de depozitare în perimetrul situat în zona Rigips.

Construcţia a demarat în luna noiembrie a anului trecut 
şi este prevăzut să fi e fi nalizată în luna mai a anului curent. 
Primăria municipiului Turda a emis certifi catul de urba-
nism cu numărul 136 din 04.06.2014 iar în 29 octombrie 
2014, SC Sierra Expert SRL, prin SC Graells & Llonch In-
vest SRL, titular al proiectului “Construire hală depozitare 
şi logistică cu utilităţi aferente şi amenajări exterioare”.

Aceştia anunţă publicul interesat asupra luării deci-
ziei etapei de încadrare de către Agenţia Regională pen-
tru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, de a nu solicita 
efectuarea evaluării impactului asupra mediului în ca-
drul procedurii de evaluare a impactului asupra mediu-
lui şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării 
de dezvoltare pentru proiectul “Construire hală depozi-
tare şi logistică cu utilităţi aferente şi amenajări exteri-
oare”, propus a fi  amplasat în judeţul Cluj, Municipiul 
Turda, str. Trascăului, fn, titrează Ziarul 21.

Anul trecut, primarul Tudor Ştefănie a mărturisit că 
are o mare nemulţumire privind acordarea statutului de 
parc industrial, sunt create facilităţi fi scale, dar admi-
nistraţiile 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 in-
dustruial de la Turda ar fi  trebuit să creeze deja primele 
locuri de muncă. 

În acest an se doreşte 
acreditarea Salinei ca 

staţiune balneară
Printre priorităţile administraţiei locale turdene 

pentru acest an se numără şi acreditarea Salinei ca 
staţiune balneară.

Ambiţiile de oraş turistic ale Turzii cresc de la an 
la an în viziunea municipalităţii, reabilitarea hotelu-
lui Potaissa din centrul oraşului şi acreditarea Sali-
nei ca staţiune balneară fiind doar câteva din obiecti-
vele ce vor fi duse la îndeplinire în 2015.

„Anul 2015 trebuie să fie mult mai bun pentru fi-
nanţări, gândurile noastre se îndreaptă în continuare 
spre modernizările de străzi, pe finele lui 2016 trebuie 
să ajungem la 70% din străzi modernizate în Turda, 
asta având în vedere obiectivul nostru principal, dez-
voltarea turistică. Un oraş asfaltat, modernizat, prin-
de conturul unui oraş care poate să-şi primească vizi-
tatorii şi statutul de staţiune turistică”opinează şeful 
executivului, turdean.

Primarul Tudor Ştefănie a mai amintit de investi-
ţiile de la Salina Turda, intenţia de realizare a unui 
centru comercial care să valorifice tradiţiile şi per-
formanţele unor fabrici devenite branduri ale oraşu-
lui, cum este Sticla Turda. Finalizarea lucrărilor la 
hotelul Potaissa şi achiziţia de aparatură pentru cen-
trul de tratament de acolo, sunt alte priorităţi.

Daciana Derda
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A IXa ediţie a concursului de naraţiune „Gură bogată“ debutează în 
februarie la Turda

Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu” Turda și Școala „Teodor Murășanu” Turda invită copii din clasa 
a VI-a să participe la cea de-a IX-a ediţie a concursului de povestire „Gură bogată” .
Pot participa câte trei elevi de clasa a VI-a, din fi ecare școală, prin prezentare individuală (nu se acceptă 
montaje). Fiecare elev va avea de povestit un text narativ pregătit anterior și prezentat oral în faţa 
juriului într-un interval de minim un minut și maxim trei minute. Tematica textelor ce vor fi  prezentate 
în prima etapă a concursului o constituie legendele. Partea a doua a concursului va consta în prezentarea 
unei naraţiuni improvizate pe baza unui subiect dat (1-3 minute).
Concursul va avea loc în data de 26 februarie 2015, ora 16, la Școala Teodor Murășanu, Turda, str. Dr. 
Ioan Raţiu nr.53.
Înscrierile se pot face la sediul Secţiei pentru adulţi a bibliotecii, Str. Republicii nr. 52, sau prin fax/telefon 
: 0264 313837, e-mail: bmtmturda@yahoo.com, până în data de 20 februarie 2015.
Informaţiile despre acest concurs sunt postate pe pagina web a bibliotecii www.bibliotecaturda.ro, la 
rubrica anunţuri. La aceeași rubrică se va posta lista premianţilor, iar în galeria foto și pe pagina de 
facebook a bibliotecii se vor posta fotografi i din timpul desfășurării concursului.

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
al MUNICIPIULUI TURDA

DIN DATA DE 29 IANUARIE 2015
- ORA 13,00 -

2.1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind executia bugetului pe 
trimestrul IV 2014.

2.2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al SC Turda Salina 
Durgau SA.

2.3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2015 al SC Domeniul Public 
Turda SA.

3. Probleme ale Arhitectului Şef:
3.1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului 
de sarcini – cadru – pentru inchirierea prin licitatie publica 
a unui spatiu in suprafata de 30 mp, situat in Turda, P-ta 
Republicii nr. 28 (Piata Agroalimentara Centrala – hala de 
lactate), cu destinatia spatiu comercial produse alimentare.

3.2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului 
de sarcini – cadru – pentru concesionarea prin licitatie 
publica a unui teren in suprafata de 548 mp, situat in 
Turda, str. Livezilor, identifi cat cu nr. top. 3995/17/9/1/3 
; 3995/17/10/1/3 ; 3995/24/1/1/3 in vederea construirii 
unei locuinte unifamiliale.

3.3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului 
Urbanistic de Detaliu –construire garaj camion, amplasare 
containere modulare cu destinatia de spatiu administrativ 

si spatiu depozitare in municipiul Turda, str. Clujului, nr. 75H.

3.4 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului 
Urbanistic de Detaliu – Supraetajare, recompartimentare 
si reconversie cladiri existente pentru schimbare destinatie 
in cazare tranzit in municipiul Turda, str. Trascaului, nr. 2A.

4. Probleme ale Directiei Tehnice:
4.1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind aprobarea 
Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru Proiectul “Investitii si dotari pentru imbunatatirea 
capacitatii de operare a Companiei de Apa Aries Turda”.

4.2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind aprobarea 
contributiei municipiului Turda pentru lucrarile de investitii 
“Investitii si dotari pentru imbunatatirea capacitatii de 
operare a Companiei de Apa Aries Turda”.

5. Probleme ale Serviciului Evidenţă Patrimoniu GIS.
5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vanzarea fara licitatie 
publica a unui imobil – apartament, situat in Turda, strada 
Nicolae Titulescu, nr. 8, ap. 43, catre d-na. Paleoca Rodica.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vanzarea fara licitatie 
publica a unui imobil – teren, situat in Turda, strada Ocnelor, 
nr. 1, catre dl. Baciu Dumitru si sotia Baciu Elena.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cumpararii 
unui imobil situat in str. Axente Sever nr. 28 de catre 
Municipiul Turda.

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea memoriului 
justifi cativ privind Dezmembrarea imobilului situat in 
municipiul Turda, str. Petru Maior, nr. 137.

5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei 
tehnice pentru Apartamentarea imobilului situat in municipiul 
Turda, str. Tineretului, nr. 24, bloc A2.

5.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului 
de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica a unui imobil 

– teren si constructie apartinand domeniului privat al 
municipiului Turda, situat in Turda, strada Nicolae Iorga, 
nr. 22, judetul Cluj.

5.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modifi carea HCL nr. 
134/28.05.2013 referitoare la componenta Comisiei de 
aplicare a Legii nr. 15/2003, constituita la nivelul municipiului 
Turda.

5.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii 
unui contract de parteneriat si a unei conventii cu Asociatia 
Centrul de Ingrijire si Asistenta « Acoperamantul Maicii 
Domnului ».

5.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea revocarii 
Hotararii nr. 244/30.10.2013 a Consiliului Local al 
municipiului Turda privind aprobarea acordarii unui teren 
in suprafata de 300 mp cu titlul de despagubire catre Miron 
Cornelia.

5.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordarii 
unui teren in suprafata de 600 mp cu titlul de despagubire 
catre Ferghete Pavel si sotia Ferghete Maria.

5.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea 
reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Turda in 
Consiliile de Administratie din cadrul unitatilor de invatamant 
preuniversitar din municipiul Turda.

6. Probleme ale Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidenta a Persoanelor.
6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor 
speciale eferente anului 2015 pentru prestarea de catre 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor 
Turda a unor servicii in interesul persoanelor fi zice.

7. Propuneri, întrebări, interpelări.

P R I M A R,   S E C R E T A R,
Tudor Ștefănie   Paula Letiţia Mic

ANUNȚ:
Începând cu data de 21.01.2015, toate persoanele care au primit Cupon 
de la Guvernul Romaniei pentru ridicarea produselor alimentare destinate 
persoanelor defavorizate, sunt rugate sa se prezinte pe strada Ștefan cel 
Mare, nr. 4-6 (în spatele Liceului Chimie 2), in urmatorul program pentru 
ridicarea alimentelor:

LUNI-JOI 08.00-14.00

VINERI 08.00-11.00

Pentru ridicarea alimentelor, persoanele care intră într-una dintre categoriile 
defavorizate, trebuie sa se prezinte cu următoarele documente: actul de 
identitate în original si copie și Cuponul de la Guvernul Romaniei

Persoanele care ridica pentru persoane defavorizate vor prezenta actul de 
identitate personal in original si copie si documentele mentionate anterior.
Persoanele care nu au primit Cuponul, dar se afl a intr-una dintre categoriile 
de persoan defavorizate, pot depune o cerere insotita de acte care sa ateste 
incadrarea intr-una dintre categorii, la sediul SPAS Turda, str. Dacia nr.1 si 
in functie de cantitatea ramasa, vor primi ulterior alimente.

NOTĂ : Pentru informaţii suplimentare : tel. 0755612322

Vezi care va fi  programul bazinului didactic de la Turda în 
perioada vacanţei şcolare!

In perioada vacantei scolare 2-9 februarie, progra-
mul Bazinului de Inot Didactic Turda ramane neschim-
bat.

Bazinul de Inot Didactic Turda, afl at in administra-
rea societatii Turda Salina Durgau S.A., informeaza to-
ti impatimitii inotului ca in perioada 2 feb. – 9 feb. 
2015, datorita vacantei scolare, orarul de functionare 
al bazinului ramane neschimbat (09:00-21:00), si nu 
vor fi  culoare rezervate Cluburilor Sportive. Astfel ca to-
ti cei dornici de practicarea inotului sunt asteptati la ba-
zin in intervalul mai inainte mentionat.

In afara perioadei cu vacanta scolara(2 feb- 9 feb),o 
parte din culoarele de inot sunt rezervate in intervalul 
orar 17:00-21:00 datorita cursurilor de inot oferite de 
instructorii Bazinului si Cluburilor Sportive bazinul func-
tionand aproape la capacitate maxima, ramanand doar 
un culoar la liber pentru public.

Pentru public si practicarea inotului liber recoman-
dam intervalul orar 09:00-17:00, cand culoarele bazi-
nului nu sunt rezervate.

Totodata , anuntam ca primim cereri de inscriere la 

cursuri de inot pentru copii, pentru incadrarea in gru-
pe pe categorii de varsta si nivel de cunoastere a ino-
tului : incepatori , medii si avansati , precum si cereri 
de inscriere la cursuri inot – adulti – cu instructorii ba-
zinului .

Va asteptam cu drag la balaceala si sport , pentru 
un trup sanatos si armonios.

TARIFE Bazin de Inot Didactic Turda
- bilet intrare adult – 10 lei
- bilet intrare copil – 5 lei
-abonament adult/12 sedinte – 100 lei
-abonament copil/12 sedinte-50 lei
-abonament curs inot adult/12 sedinte -200 lei
-abonament curs inot copil/12 sedinte -150 lei
-abonament fi delitate adult/15 sedinte- 100lei
-curs inot/sedinta/adult- 20 lei
-curs inot /sedinta/copil- 15 lei
-casca silicon – 15 lei

S.C.TURDA SALINA DURGAU S.A.
BAZIN DE INOT DIDACTIC TURDA

Câștigătorii ediției a VIII-aCâștigătorii ediției a VIII-a
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Bugetul Turzii este grav afectat de 
schimbarea legislaţiei în domeniu, 

deficitul fiind de peste 5 milioane lei!
Primarul Tudor Ştefănie 

a prezentat cu ocazia u-
nei conferinţe de presă dez-
astrul pe care noua lege a 
bugetului l-a adus Turzii, 
proiectele importante afla-
te în derulare, dar şi noile 
investiţii fiind „în aer”din 
cauza lipsei banilor afe-
renţi acestor obiective.

Şi banii de la Consiliul Ju-
deţean sunt mai puţini, cu 
50% decât în ultimii trei ani, 
cei de la bugetul statului sunt 
mai puţini, subvenţiile acor-
date de la buget sunt cu 
20-30% mai mici decât anul 
trecut explică edilul.

În aceste condiţii Turda 
are un defi cit de aproape 50 
de miliardede lei vechi, golul 
resimţit în bugetul local afec-
tând puternic secţiunea de 
„dezvoltare”, sursele proprii 
de fi nanţare abia ajungând 
pentru cheltuielile de funcţi-
onare.

„Mă surprinde faptul că nu 
se ţine cont de ceea ce erau 
informaţii de la bugetele lo-
cale pentru Ministerul de Fi-
nanţe, pe care ei le-au solici-
tat şi noi le-am transmis şi 
care iată, în acest moment nu 
au valabilitate pentru cei care 
decid soarta bugetelor locale. 
Considerăm că acest act nor-
mativ, legea 186/2014, nu a 
parcurs etapele normale pre-
văzute de lege cu privire la 
adoptarea unei asemenea ho-
tărâri... fără a fi  discutat în 
asociaţiile profesionale, fără 
dezbatere publică cu privire 
la modifi cările pe care le adu-
ce, fără a explica cineva efec-
tele pe care le produce un act 
normativ de acest gen” expli-
că Ştefănie.

Nu sunt bani nici pentru 
funcţionare!

Bugetul Turzii va fi  în acest 
an de maxim 77,6 milioane lei 
(776 miliarde lei vechi), ma-
joritatea banilor mergând pe 
cheltuieli de funcţionalitate 
(anul trecut, cheltuielile de 
funcţionare au necesitat 788 
miliarde lei vechi, dintr-un 
buget total de 938 miliarde lei 
vechi, din care s-a realizat e-
fectiv 863 miliarde lei vechi). 
Primăria Turda avea anul 
acesta, în plan, să modernize-
ze 12-14 artere importante 
din oraş, să încheie lucrările 
la podul peste Arieş, cele de la 
grădina zoologică şi de la Li-
ceul Mihai Viteazu, toate a-
fl ate în derulare, dar şi de la 
grădiniţa din cartierul Poia-

na, având în vedere defi citul 
bugetar, primarul turdean re-
cunoaşte că nu se ştie ce bani 
mai rămân pentru fi nalizarea 
acestor obiective. Asta în 
condiţiile în care iniţial se 
vorbise şi de alte investiţii: 
reabilitarea şi efi cientizarea 
energetică a clădirii Primări-
ei, fi nalizarea Casei de Cultu-
ră de lângă Primărie (obiectiv 
pe care Ştefănie a vrut să-l 
inaugureze înaintea Zilelor 
Turzii), investiţii la Spital, 
investiţii în reabilitarea clă-
dirii căminului de la Colegiul 
”Emil Negruţiu”, reabilitarea 
imobilului de pe Avram Iancu 
şi transferarea Serviciului 
Asistenţă Tehnică în acest 
imobil, investiţii la Piaţa 
Centrală, monitorizare video 
a unor zone din municipiu. 
Noua listă de investiţii, mult 
redusă, va fi  aprobată odată 

cu bugetul local, prin hotărâ-
re de Consiliu Local.

Ştefănie: Nu pot fi reduceri 
de personal în Primărie

„Vom face memoriu la Gu-
vern, în care să explicăm situ-
aţia. ”N-am vrut să scot în 
evidenţă că avem parlamen-
tari aleşi de comunitate care 
au votat bugetul de stat, fără 
să vadă efectele, că iar îmi 
spuneţi că sunt rău”, a spus 

Ştefănie, făcând referire la 
senatorul Alexandru Cordoş 
şi la deputatul Mircea Irimie.

Întrebat dacă reducerea de 
personal nu poate fi  o soluţie, 
primarul Turzii a menţionat 
că în acest moment Primăria 
funcţionează cu 60-80 de lo-
curi de muncă disponibile/
neocupate. ”Ce să mai re-
duc?!”, s-a întrebat, retoric, 
primarul turdean.

Daciana Derda

Noua regulă de repartizat banii a lovit crunt Turda!
O lovitură grea a venit şi 

din partea Guvernului 
României, care a vitregit 
zona Turda-Câmpia Turzii 
de sume importante de 
bani.

Municipiile Turda şi Câm-
pia Turzii nu vor primi nici 
un leu de la Guvern, conform 
legii bugetului care a fost 
aplicată în acest an, care pre-
vede că banii repartizaţi uni-
tăţilor administrativ-terito-
riale, pentru echilibrarea bu-
getelor, din impozitul pe ve-
nit şi sumele defalcate din 
TVA, să fi e daţi direct de Mi-
nisterul Finanţelor Publice, 
fără să mai existe ingerinţa 
Consiliului Judeţean.

Conform listei elaborate 
de Guvern, pe baza criteriilor 
stabilite, doar municipiul 
Gherla este inclus pe lista de 
alocări fi nanciare, dintre 

municipii, în timp ce Turda 
şi Câmpia Turzii nu vor pri-
mi nici un leu!

Dacă în 2013 Turda pri-
mea 142 miliarde de lei vechi, 
iar în 2014 – 140 de miliarde 
de lei vechi, în 2015 va primi 
abia 39 de miliarde de lei 
vechi, din cauza schimbării 
condiţiilor de acordare. Edi-
lul turdean spune c | Turda 
primeşte abia 50% din impo-
zitele colectate pentru buge-
tul statului, în timp ce în anii 
precedenţi suma se ridica la 
circa 70%. Pe de altă parte, 
primarul turdean spune că 
inclusiv programul de asfal-
tare este pus sub semnul în-
trebării, în condiţiile în care 
CEC-ul a anunţat că vrea să 
schimbe dobânda, de la 2,5% 
la 5%, iar noua situaţie trebu-
ie discutată în Consiliul Lo-
cal.

Turda băgată „în aceeaşi 
oală” cu Ploscoşul

Noile schimbări legislative 
ce vizează bugetele primării-
lor au adus benefi cii pentru 
unele comunităţi mici care 
nu au proiecte de amploare, 
dar au defavorizat municipii-
le mari cu accent pe dezvol-
tare şi investiţii.

Primarul Tudor Ştefănie a 
subliniat că spre exemplu, 
Ploscoşul ar putea primi mai 
mulţi bani decât Turda, o u-
nitate administrativ-terito-
rială care poate nici nu are 
atâtea proiecte câţi bani i-ar 
reveni după noua lege a buge-
tului.

„Ce se va intamplă cu co-
munităţile locale care nu-şi 
pot fi nanţa nici măcar pro-
priile cheltuieli?” a întrebat 
retoric primarul Tudor Şte-
fănie.

80 de locuri de muncă vacante la Primăria Turda!

Primarul turdean a informat presa locală despre situația dezastruoasă a 
bugetului pentru acestn an, accentuând faptul că deși banii abia ajung pen-
tru cheltuielile de funcționare nu se vor face reduceri de personal în cadrul 
primăriei și nici în cadrul serviciilor subordonate.

Întrebat dacă reducerea de personal nu poate fi  o soluție, primarul Turzii 
a menționat că în acest moment Primăria funcționează cu 80 de locuri de 
muncă disponibile/neocupate. ”Ce să mai reduc?!”, s-a întrebat, retoric, 
primarul turdean.

Membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului local vor dezbate, în 
perioada următoare, proiectul de buget al Turzii pentru anul în curs. Cu acea 
ocazie „vom vedea de unde putem reduce cheltuielile, pentru a asigura 
funcţionarea primăriei cel puţin în această primăvară” a adăugat Ștefănie.

165 de ani de la 
naşterea poetului 
naţional celebraţi 
printr-un spectacol la 
Primăria Turda
Și în acest an, poetul naţional 

Mihai Eminescu a fost omagiat 

la Turda în cadrul cenaclului „Să 

dăm viaţă anilor”. Cei care au 

dat viaţă poeziilor lui Eminescu 

au fost elevii liceelor și școlilor 

turdene, alături de membrii co-

rului Armonia. Evenimentul, a 

fost organizat de Asociaţia Turda 

Tin, Primăria și Casa de Cultură 

Turda, joi seara de la ora 18 în 

sala mare a Primăriei din Turda. 

La eveniment au fost prezenţi 

printre alţii, primarul Tudor 

Ștefănie și deputatul Mircea 

Irimie. Cu ocazia Zilei Naţionale 

a Culturii, și la 165 de ani de la 

nașterea poetului naţional Mihai 

Eminescu, Consiliul local și 

Primăria Câmpia Turzii au orga-

nizat, joi 15 ianuarie la Palatul 

Cultural ”Ionel Floașiu”, manifes-

tarea întitulată ”Și eu l-am cu-

noscut pe Eminescu”. La această 

manifestare au participat și elevi 

de la Școala Gimnazială ”Mihai 

Viteazu” din localitate.

Nu au lipsit prezentări power 

point despre viaţa și opera poe-

tului, recital de cântece și poezii, 

o audiţie de versuri din opera 

marelui poet.

Post disponibil 
de referent prin 
CCOFM Turda
Centrul de Consiliere pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă din 

Turda a publicat o ofertă prin 

care anunţă disponibil un post 

de referent economic. 

Contractul este pe o perioadă 

de numai 6 luni de zile. 

Responsabilităţile postului sunt 

următoarele: înregistrarea fac-

turilor în contabilitate, arhivarea 

documentelor din departament, 

introducerea de date în progra-

mul informatic al companiei. 

Cerinţe: cunoștinţe bune de 

operare PC: (pachet MS Offi ce); 

sunt avantajaţi candidaţii care 

sunt familiarizaţi cu programul 

Winmentor sau un program de 

tip ERP; cunostinţe de limba en-

gleză și/ sau limba spaniolă; ex-

perienţă de lucru în contabilitate 

reprezintă un avantaj; domiciliul 

obligatoriu în zona Turda/ 

Câmpia Turzii. Persoanele inte-

resate pot solicita informaţii su-

plimetare de la Centrul de 

Consiliere pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă: CP 401131, 

Turda, jud. Cluj str. Libertăţii nr. 

2-4 tel/fax: 0264-317164 mo-

bil: 0749-242012. Program cu 

publicul: Luni – Joi: 09.00 – 

15.00, Vineri: 09.00 – 13.00.

Pe scurt
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Parlamentari versus revoluţionari la Primăria Turda
Vineri, în sala de proto-

col a primăriei Turda a 
avut loc o întâlnirii între 
revoluţinari şi parlamenta-
rii din zonă pe tema 
Ordonanţei Guvernului nr. 
95, din 30 decembrie 2014.

La eveniment au participat 
printre alţii primarul Tudor 
Ştefănie, senatorul Alexan-
dru Cordoş, deputaţii Mircea 
Irimie, Ioan Moldovan şi Ra-
du Zlati, dar şi preşedintele 
PSD Turda, Matei Cristian.

Înâlnirea a avut loc la iniţi-
ativa preşedintelui Asociaţi-
ei Luptătorilor din 22 De-
cembrie 1989 Turda, Marian 
Popescu, care i-a invitat pe 
cei 14 parlamentari ai jude-
ţului Cluj la o discuţie despre 
lacunele textului OG 95 din 
30 decembrie 2014.

Primarul Tudor Ştefănie a 
apreciat drept pozitiv eveni-
mentul cu accent pe contri-
buţia pe care oraşul nostru 
şi-a adus-o la Revoluţia din 
decembrie 1989.

„Cunosc activitatea revo-
lutionarilor de foarte mult 
timp, dar niciodata nu am 
crezut ca se va ajuge la un 
moment in care sa nu fi e re-

cunoscuta revolutia din de-
cembrie in Turda. Cred ca 
trebuie sa se recunoasca 
dreptul legal al desfasurarii 
evenimentelor la Turda, sa se 
recunoasca ca la Turda s-au 
desfasurat evenimente isto-
rice care raman in istoria Re-
volutiei Nationale. Imi do-
resc sa se revina la aceasta 
ordonanta, si in acelasi timp 

s se gaseasca criterii clare, 
realiste pertinente, si in folo-
sul celor care au participat la 
Revolutie. Daca vrem sa re-
cunoasteam democratia pt 
Romania, sunt convins ca 
trebuie sa recunoastem eve-
nimentele istorice si eroii 
Romaniei, va consider prin-
tre ei!”transmite primarul 
turdean.

Deputatul Mircea Irimie a 
vorbit despre bilanţul vitimelor 
de la Turda: 3 morti şi 31 de ră-
niţi, Turda a dat greutate acelui 
moment! Trebuie să facem o 
adresă clară în care să-i prezen-
tăm domnului Prim-Ministru 
cum stau lucrurile, este de pă-
rere parlamentarul.

Şi senatorul Alexandru 
Cordoş este de părere că or-

donanţa cu pricina nu adu-
ce o lumină clară în ceea ce 
priveşte drepturile revolu-
ţionarilor, susţinând de-
mersurile colegilor săi din 
Parlamentul României care 
doresc ca cei care au luptat 
pentru libertate în urmă cu 
25 de ani să-şi intre în drep-
turi!

Matei Cristian, preşedin-
tele PSD Turda spune că în 
opinia sa, „nu este normal să 
corectăm legi prin ordonanţe 
de Guvern. Ceea ce naţia ro-
mână le-a dat, nu le poate lua 
cineva. Dacă în anul 2015 ci-
neva este obligat să facă gre-
va foamei pentru a-i fi  recu-
noscute nişte drepturi, în-
seamnă că Revoluţia nu s-a 
terminat” a conchis Matei, 
citat de TurdaLive.

Vă reamintim că, la Bu-
cureşti, printre revoluţio-
narii care au intrat în greva 
foamei s-a aflat şi liderul 
revoluţionarilor turdeni, 
Marian Popescu. Acestuia i 
s-au alăturat încă doi revo-
luţionari turdeni, care au 
decis să intre şi ei în greva 
foamei, Lucian Creţa şi Iu-
liu Roşca.

Activitate intensă la detaşamentul 
de pompieri Turda în 2014

Consilierii aprobă taxele speciale 
aferente acestui an percepute de 

„Evidenţa Persoanelor Turda”

Sala festivă a Colegiului 
Naţional Mihai Viteazu 

din Turda a găzduit evalua-
rea activităţii Deta-
şamentului de Pompieri 
Turda pentru anul 2014.

La eveniment au fost pre-
zenţi lt. col. Ion Moldovan, 
inspector şef ISU „Avram I-
ancu” Cluj, comandantul de-
taşamentului de pompieri 
Turda – Adrian Moise, co-
mandantul garnizoanei Tur-
da-lt.col Costinel Boboc, şe-
ful poliţiei Turda- cms.şef 
Valer Moldovan.

Potrivit raportului de ac-
tivitate prezentat de coman-
datul unităţii de pompieri de 
la Turda, anul trecut pompi-
erii turdeni au fost solicitaţi 
la peste 2.100 de intervenţii, 
în medie cam şase/zi. Pe ti-
puri de intervenţie cele mai 
semnifi cative sunt numărul 

de incendii, dar şi cazurile 
de urgenţă SMURD 2.167.

Cea mai aglomerată lună a 
fost august, când s-au înre-
gistrat 253 de intervenţii, 
din care 16 situaţii de urgen-
ţă. Detaşamentul Turda a in-
tervenit anul trecut la 1.866 
situaţii de urgenţă iar garda 
Băişoara la 588, în 2014.

„Pe parcursul intervenţii-
lor am întâmpinat şi greu-
tăţi, în luna februarie la 
Câmpia Turzii au fost eva-
cuate mai multe familii din-
tr-un bloc de locuinţe, pe 
timpul iernii probleme cu 
traseele înzăpezite, incendi-
ile de baloţi de paie ne solici-
tă şi ele foarte mult, ca dura-
tă şi densitate de material. 
Cei de la garda Băişoara au 
probleme cu intervenţia din 
staţiunea Muntele Băişorii, 
se pierde semnalul la telefo-

nul mobil, avem probleme de 
comunicare, sunt zone greu 
accesibile...” subliniază 
Adrian Moise.

Comandantul detaşamen-
tului de pompieri Turda a 
mai vorbit despre capitolul 
„resurse umane” la unitatea 
din Turda volumul de muncă 
raportat /angajat este foarte 
mare, asta şi în condiţiile în 
care mai sunt disponibile şa-
se posturi. Lipsa carburantu-
lui a fost o altă problemă 
enunţată.

Alimentarea autospecia-
lelor cu apă nu a fost aşa un 
mare impediment anul tre-
cut, spre deosebire de alţi 
ani. Insufi cienţa carburan-
tului însă a pus probleme se-
rioase, în buna desfăşurare a 
activităţii pompierilor tur-
deni.

Daciana Derda

Pentru şedinţa ordinară de 
joi de la Turda aleşii locali vor 
discuta printre altele şi des-
pre taxele speciale aferente 
anului 2015, pentru presta-
rea de către Serviciul Public 
Local de Evidenţă a Persoa-
nelor Turda a unor servicii în 
interesul persoanelor fi zice.

Proiectul a fost elaborat la 
iniţiativa primarului Tudor 
Ştefănie, iar instituirea taxe-
lor cu pricina este motivată 
de faptul că majoritatea căsă-
toriilor se ofi ciază în zilele de 
sâmbătă şi duminică, zile 
considerate de repaus săptă-
mânal confrm legislaţiei 
muncii.

Conform proiectului de 
hotărâre, taxa specială pen-
tru încheierea căsătoriei va 
fi  de 200 lei; taxa pentru so-
luţionarea în regim de ur-
genţă a cererilor depuse d 
epersoane fi zice sau juridice 
privind furnizări de date 
persoanelor din R.N.E.P este 
de 5 lei; taxa specială pentru 
înregistrarea dosarelor de 
schimbare a numelui sau 
prenumelui pe cale adminis-
trativă costă 200 lei; taxa 
specială pentru transcrierea 
în registrele de stare civilă 
române a actelor de stare ci-
vilă înregistrate în străinăta-
te-100 lei, taxa pentru elibe-

rarea dovezilor de căsătorie 
pentru străinătate şi adeve-
rinţe privind componenţa 
familiei -50 lei; taxa specială 
pentru eliberarea dovezilor 
privind înregistrările de naş-
tere, căsătorie, deces din re-
gistrele de stare civilă- 10 lei, 
iar pentru taxa specială ce 
vizează înscrierea numelui 
de familie cu noua ortografi e 
a limbii materne se va plăti 
50 lei.

Taxele menţionate vor fi  
încasate la depuenrea cereri-
lor de către solicitanţi. Sume-
le rezultate în urma încasări-
lor acestor taxe vor fi  folosite 
exclusiv pentru cheltuielile 
curente de întreţinere şi 
funcţionare a Serviciului Pu-
blic Local de Evidenţă a Per-
soanelor Turda.

Daciana Derda
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Viceprimarul Lucian Nemeş 
câştigă procesul cu Agenţia 

Naţională de Integritate! 

Mai bine de 1.700 de turdeni 
nu beneficiază de ajutoare la încălzire 

deşi au dosarele aprobate!
Viceprimarul Lucian 

Nemeş (PPDD) a câşti-
gat procesul cu Agenţia 
Naţională de Integritate, 
Curtea de Apel Cluj consi-
derând că raportul ANI, 
prin care viceprimarul tur-
dean a fost acuzat de con-
flict de interese şi săvârşi-
rea unor infracţiuni asimi-
late corupţiei.

”Admite acţiunea în con-
tencios administrativ formu-
lată de reclamantul Nemeş 
Lucian Bogdan în contradic-
toriu cu pârâta ANI şi în con-
secinţă: Anulează raportul de 
evaluare nr.10737/G/
II/14.03.2014 întocmit de că-
tre ANI în lucrarea nr. 
24198/A/II/3.06.2013. Obli-
gă pârâta să plătească recla-
mantului suma de 100 lei cu 
titlu de cheltuieli cheltuieli 
de judecată reprezentând ta-
xa de timbru.Executorie.Cu 
drept de recurs în termen de 
15 zile de la comunicare care 
se va depune la Curtea de 
Apel Cluj, sub sancţiunea nu-
lităţii.Pronunţată în şedinţa 
publică din 27 ianuarie 2015”, 
se precizează în Hotărârea 
48/2015, dată 27 ianuarie de 
Curtea de Apel Cluj.

Lucian Nemeş a fost acuzat 
că ar fi  participat la elaborarea 
proiectului de hotărâre prin 
care tatăl său era numit în 
Consiliul de Administraţie de 
la SC Turda Salina Durgău SA, 
apoi a votat introducerea aces-
tui proiect pe ordinea de zi. La 
acea vreme, Lucian Nemeş s-a 
abţinut de la votarea proiectu-
lui, la discutarea sa, însă ANI 
nu a ţinut cont de acest aspect.

Agenţia Naţională de Inte-
gritate mai poate face recurs 
la această decizie.

Recent, un alt consilier lo-
cal, acuzat de ANI, a câştigat 
şi el procesul în prima in-
stanţă. Este vorba de consili-
erul PSD Nicolae Roş, în ca-
zul căruia Curtea de Apel a 
decis de asemenea anularea 
raportului de evaluare, în ca-
re acesta era acuzat de con-
fl ict de interese.

Serviciul de Asistenţă 
Socială din Turda se 

confruntă cu o problemă 
gravă care afectează imagi-
nea instituţiei dar şi pe be-
neficiarii acesteia.

În cele două luni de iarnă, 
noiembrie şi decembrie au 
fost aprobate 1724 de cereri 
pentru acordarea ajutoarelor 
la încălzire. SPAS Turda a 
transmis mai departe furni-
zorului de gaze actele necesa-
re, cu toate acestea subvenţi-
ile nu au fost aplicate, sute de 
sesizări venite din partea ce-
tăţilor spun acelaşi lucru: în 
factura pentru gaze nu s-a 
aplicat reducerea corespun-
zătoare. Firma de gaze dă vi-
nă pe cei de la asistenţă soci-
ală, în replică Denisa Napău, 
şeful serviciului, a prezentat 
un document conform căruia 
SPAS Turda a făcut demersu-
rile necesare, cu toate aces-
tea benefi ciarii nu şi-au in-
trat încă în drepturi.

„Prin prezenta vă rugăm să 
ne precizati cauza pentru care 
nu s-a prelucrat ajutorul de 
încalzire cu gaze naturale pe 
facturile de gaz corespunza-
toare lunilor noiembrie 2014 
si decembrie 2014 având în 

vedere multimea reclamatii-
lor care au avut loc în luna de-
cembrie 2014 si până în pre-
zent. Mentionăm că art.17 (2) 
din OU 70/2011 cu modifi ca-
rile si completarile ulterioare, 
prevede transmiterea situati-
ilor centralizatoare în scris si 
electronic catre EON până la 
data de 15.11.2014, termen 
prelungit cu 15 zile lucratoare 
până la 05.12.2014 . Primăria 
Turda a transmis situatiile 
centralizatoare în termenul 
prevazut de OU 70/2011 cu 
modifi carile si completarile 
ulterioare respectiv, prin 
e-mail la data de 03.12.2014 si 
în scris la data de 05.12.2014 
înregistrata la dvs. cu nr. 

234506/05.12.2014. Va mul-
tumim pentru colaborare” se 
arată în adresa SPAS Turda.

Cererile vizează încălzirea 
cu gaze naturale, energie 
electrica, lemne, carbuni si 
combustibili petrolieri. Fi-
nanţarea se acordă pentru 
perioada 1 noiembrie 2014- 
31 martie 2015.

Solicitările turdenilor sunt 
preluate în două locaţii: se-
diul Cantinei de Ajutor Soci-
al – str. Mihai Eminescu, nr.1 
şi punctul de încasare a im-
pozitelor şi taxelor de pe str. 
C.Victoriei, nr.102-104, Opri-
şani. Tot acolo se găsesc şi 
formularele tipizate pentru 
aceste ajutoare.

Familiile afectate de alunecările 
de teren de pe strada Agriculturii 

primesc pământ din partea municipalităţii
Primăria Turda nu dispu-

ne de cei circa 300.000 
de euro necesari pentru 
consolidarea terenului de 
pe strada Agriculturii, unde 
alunecările de teren au 
ajuns până la gardul oame-
nilor, aşa că aceştia vor pri-
mi teren, pentru a-şi con-
strui alte case.

Un proiect de hotărâre în 
acest sens fi gurează pe masa 
consilierilor locali în cadrul 
şedinţei ordinare de joi, 29 
ianuarie de la Turda.

Este vorba despre familiile 
care locuiesc pe strada Agri-
culturii, în dreptul râpei care 
a ajuns deja celebră la nivel 
naţional. 600 mp sunt alocaţi 
familiei Ferghete, cu titlu de 
despăgubire. Acesta este un 
prim pas pe care administra-
ţia locală îl face pentru a aju-
ta familia a cărei casă poate 
să se prăbuşească oricând fi -

ind cea mai afectată de alu-
necările de teren.

Pâmântul o ia la vale din ca-
uza infi ltraţiilor de apă, fon-
durile necesare pentru stabi-
lizarea versantului se ridică la 
cca. 300.000 de euro, bani so-
licitaţi din fondul de rezervă 
al Guvernului pentru astfel de 
situaţii. Din păcate demersu-

rile făcute de ofi cialităţile tur-
dene au rămas fără ecou.

Mihai Zăhan, şeful SVSU 
Turda a declarat că momen-
tan alunecările de teren s-au 
stabilizat dar nu se ştie pen-
tru cât timp.

„Am făcut noi demersuri 
la Inspectoratul pentru Situ-
aţii de Urgenţă din Cluj, la 

rândul lor aceştia au sesizat 
Prefectura. S-a trimis către 
Guvern o solicitare de fi nan-
ţare, din cele trei variante de 
stabilizare a pământului s-a 
ales cea mai efi cientă dar şi 
costisitoare...Femeia care 
locuieşte la numărul 37 a ce-
rut o audienţă la domnul pri-
mar. I s-a promis că la o ur-

mătoare şedinţă de consiliu 
va exista un proiect de hotă-
râre care prevede alocarea 
unui teren pentru construc-
ţia de case, încercăm să-i 
sprijinim cu tot ce putem. În 
fi ecare zi mergem în zonă şi 
monitorizăm situaţia” expli-
că Zăhan.

Reamintim că pe strada 
Agriculturii în dreptul imo-
bilelor cu numerele 35, 37, 39 
a fost reactivată o alunecare 
de teren pe o suprafaţă de 15 
mp. De asemenea, sunt pre-
zente crăpături pronunţate 
pe o lungime de 10 m în lugul 
drumului DC 69 Turda 
Ploscoş, pe o lăţime de 1,5 m.

Administraţia locală a so-
licitat bani de la Guvern încă 
din anul 2007, pentru rezol-
varea acestei probleme, însă 
alocarea de bani a fost per-
manent amânată.

Daciana Derda
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 267
din data de 17.12.2014
privind acordul Municipiului Turda pentru con-

tinuarea si fi nalizarea proiectului WORKCALL, 
POSDRU / 165 / 62 / S / 143219, COD SMIS 50447

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit 
în şedinţă ordinară în data de 17.12.2014;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare pri-
vind acordul Municipiului Turda pentru continua-
rea si fi nalizarea proiectului WORKCALL, 
POSDRU / 165 / 62 / S / 143219, COD SMIS 50447, 
proiect elaborat din initiativa consilierului local, 
membru al Consiliului Local al municipiului Tur-
da, domnul Molnar Emil;

Raportat la prevederile art. 10.3, lit. O din Actul 
Constitutiv al Societatii Turda Salina Durgau SA, 
la solicitarea nr. 1842/10.12.2014 a societatii, la 
Hotararea nr. 34/08.12.2014 a Consiliului de Ad-
ministratie al SC Turda Salina Durgau SA, la pre-
vederile art. 14, alin. 10 din Regulamentul de Orga-
nizare si Functionare al Consiliului Local al muni-
cipiului Turda;

Tinand cont de raportul de specialitate al Admi-
nistratorului Public, domnul Radu Crisan, de avi-
zul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Lo-
cal al municipiului Turda, pentru buget – fi nanţe, 
prognoze economice, investiţii, de avizul comisiei 
nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Turda, 
pentru administratie publica locala, servicii publi-
ce, regii, piete, comert, agricultura, asocieri, relatii 
cu publicul, juridic, ordine publica si aparare si de 
avizul comisiei nr. 4 a Consiliului Local al munici-
piului Turda, pentru munca si protectie sociala, 
protectia copilului, drepturile si libertatile funda-
mentale ale cetateanului, culte, minoritati;

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

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă continuarea si fi nalizarea pro-

iectului WORKCALL, POSDRU/165/62/S/143219, 
COD SMIS 50447, proiect derulat prin Societatea 
Turda Salina Durgau SA, in calitate de partener 1.

Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda in A-
dunarea Generala a Actionarilor SC Turda Salina 
Durgau SA va avea mandatul expres de a pune in 
aplicare prezenta hotarare, stabilind in cadrul 
AGA extraordinara cele prevazute la art. 1. Aduna-
rea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Tur-
da Salina Durgau SA va avea loc in regim de urgen-
ta, dupa momentul adoptarii prezentei hotarari.

Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinirea 
prezentei hotarari se încredinţează Primarului 
municipiului Turda, Secretarului municipiului 
Turda si Reprezentantului Municipiului Turda in 
Adunarea Generala a Actionarilor SC Turda Salina 
Durgau SA, domnul Giurgiu Nicolaie.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ  
 CONTRASEMNEAZĂ
Bichiş Sorin Viorel  SECRETARUL 
 municipiului TURDA
 Jr. Paula Letiţia Mic
VOTURI: pentru 18
împotriva -
abţineri 3
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 21.

****

H O T Ă R Â R E A NR. 270
din data de 17.12.2014
privind aprobarea achiziţionării de catre Muni-

cipiul Turda de servicii juridice de consultanţă şi 
reprezentare

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit 
în şedinţa ordinară din data de 17.12.2014;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre pri-
vind aprobarea achiziţionării de catre Municipiul 
Turda de servicii juridice de consultanţă şi repre-
zentare, proiect elaborat din initiativa Primarului 
Municipiului Turda, domnul Tudor Stefanie;

Ţinând cont de prevederile art. I alin. 2 lit. b din 
O.U.G. nr. 26/20012 privind unele măsuri de redu-
cere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 
fi nanciare şi de modifi care şi completare a unor 
acte normative, de raportul de specialitate al Ad-
ministratorului Public, domnul Radu Crisan, pre-
cum şi de avizul favorabil al comisiei nr. 1 a Consi-
liului Local al municipiului Turda, biget-fi nante, 
prognoze economice, investitii;

Raportat la complexitatea dosarului nr. 
6229/117/2014, afl at pe rolul Tribunalului Cluj, 
avand ca reclamant Societatea de Transport Pu-
blic SA si parat Municipiul Turda;

În temeiul prevederilor art. 36 alin 1, alin. 2, lit. 
a, art. 45, alin. 1 şi alin. 2, precum şi ale art. 115 alin 
1 lit. b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publica locala, cu modifi ca-
rile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice 

de consultanţă şi reprezentare de catre Municipiul 
Turda în dosarul nr. 6229/117/2014, afl at pe rolul 
Tribunalului Cluj avand ca reclamant Societatea de 
Transport Public SA si parat Municipiul Turda.

Art. 2. Cheltuielile legate de achizitie se vor su-
porta din bugetul local al Municipiului Turda.

Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri se încredinţează Primarului 
Municipiului Turda, Secretarului Municipului 
Turda, SAPL si Direcţiei Economice.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ  
 CONTRASEMNEAZĂ
Bichiş Sorin Viorel  SECRETARUL 
 municipiului TURDA
 Jr. Paula Letiţia Mic
VOTURI: pentru 20
împotriva -
abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 21.

****

H O T Ă R Â R E A NR. 278
din data de 17.12.2014
privind aprobarea organigramei, statului de 

funcţii si Regulamentului de organizare si functio-
nare a Spitalului municipal Turda, afl at în subordi-
nea Consiliului Local al Municipiului Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit 
în şedinţa ordinară din data de 17.12.2014;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat 
de Primarul Municipiului Turda, Ştefănie Tudor 
cu privire la aprobarea organigramei, statului de 
funcţii si Regulamentului de organizare si functio-
nare a Spitalului municipal Turda, afl at în subordi-
nea Consiliului Local al Municipiului Turda;

În temeiul prevederilor art. 18 din OUG 
162/2013, privind transferul ansamblului de atri-
buţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănă-
tăţii Publice către autorităţile administraţiei loca-
le şi prevederilor HGR 56/2009, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind tran-
sferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exer-
citate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 
administraţiei publice locale;

Având în vedere expunerea de motive a Prima-
rului municipiului Turda, d-l Tudor Ştefănie, ra-
portul de specialitate al Biroului Resurse Umane, 
înregistrat la nr. 28959/09.12.2014, prin care se so-
licită aprobarea organigramei, statului de funcţii si 
Regulamentului de organizare si functionare a 
Spitalului municipal Turda, precum şi nota justifi -
cativa nr. 28258/28.11.2014 si adresa nr. 
21348/30.09.2014;

Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local, nr. 1 pentru buget-fi nante, 
prognoze economice, investitii, nr. 2 pentru admi-
nistratie publica locala, servicii publice, regii, pie-
te, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publicul, 
juridic, ordine publica si aparare si al comisiei nr. 5 
pentru invatamant, cultura, sanatate, tineret, sport 
si turism;

În temeiul prevederilor art. 63 din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, re-
publicată;

În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 2, 
lit. a, lit. d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 3, art. 45, 
alin. 1 si alin. 3, precum si ale art. 115, alin. 1, lit. b 
din legea nr. 215/2001, privind administraţia pu-
blică locală, republicată şi ale Regulamentului de 
funcţionare al Consiliului Local;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă organigrama, statulul de funcţii 

si Regulamentul de organizare si functionare a 
Spitalului municipal Turda, afl at în subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Turda, conform 
anexelor nr. 1, nr. 2 si nr. 3, care fac parte integranta 
din prezenta hotarare.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri se încredinţează Primarului 
municipiului Turda, Viceprimarului municipiului 
Turda, Secretarului municipiului Turda şi Spita-
lului Municipal Turda.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ  
 CONTRASEMNEAZĂ
Bichiş Sorin Viorel  SECRETARUL municipiului 
 TURDA
 Jr. Paula Letiţia Mic
VOTURI: pentru 21
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL
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Numarul consilierilor prezenţi este 21.
*******

H O T Ă R Â R E A NR. 280
din data de 17.12.2014
privind aprobarea taxelor din Piata Centrala, Pi-

ata Micro III si Obor care se vor practica in anul 
2015

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit 
in sedinta ordinara in data de 17.12.2014;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind 
aprobarea taxelor din Piata Centrala, Piata Micro 
III si Obor care se vor practica in anul 2015, elaborat 
din initiativa d-lui. Primar Tudor Stefanie;

Avand in vederea raportul de specialitate al Ser-
viciului Public Administrare Piete si Obor.

Tinand seama de avizul Comisiei de specialitate 
nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Turda, 
pentru buget – fi nante, prognoze economice, in-
vestitii si al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consi-
liului Local al municipiului Turda, pentru admi-
nistratie publica locala, servicii publice, regii, pie-
te, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publicul, 
juridic, ordine publica si aparare;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit b si lit. 
c, alin. 4, lit. c, alin. 5, lit. a si lit. b, art. 45 alin. 1 si 
alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, 
art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fis-
cal si ale Regulamentului de functionare al Consi-
liului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aproba taxele din Piata Centrala, Piata 

Micro III si Obor care se vor practica in anul 2015, 
conform anexei nr. 1 care face parte integranta din 
prezenta hotarare.

Art. 2. Comunicarea si ducerea la indeplinire a 
prezentei hotarari se incredinteaza Primarului 
municipiului Turda, Secretarului municipiului 
Turda si Serviciului Public Administrare Piete si 
Obor.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ  
 CONTRASEMNEAZĂ
Bichiş Sorin Viorel  
 SECRETARUL 
 municipiului TURDA
 Jr. Paula Letiţia Mic
VOTURI: pentru 21
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 21.

*******

H O T Ă R Â R E A NR. 279
din data de 17.12.2014
privind acordarea normei de hrana pentru per-

sonalul din cadrul Politiei Locale a municipiului 
Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit 
în şedinţa ordinară din data de 17.12.2014;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind 
acordarea normei de hrana pentru personalul din 
cadrul Politiei Locale a municipiului Turda, elabo-
rat din initiativa d-lui Primar, Tudor Stefanie;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 
5228/04.12.2014 al Serviciului Public Politia Lo-
cala Turda prin care se supune aprobarii Consiliu-
lui Local al Municipiului Turda acordarea normei 
de hrana pentru personalul din cadrul Politiei Lo-
cale a municipiului Turda;

Luand in considerare avizul comisiilor de specia-
litate nr. 1, buget fi nante, prognoze economice, in-
vestitii si nr. 2, administratie publica locala, servicii 
publice, regii, piete, comert, agricultura, asocieri, 
relatii cu publicul, juridic, ordine publica si aparare, 
ale Consiliului Local al Municipiului Turda;

În conformitate cu prevederile art. XI din Ordo-
nanta de Urgenta a Guvernului nr. 65/2014 privind 
modifi carea si completarea unor acte normative si 

cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/1994, 
privind drepturile de hrana, pe timp de pace, ale 
personalului din sectorul de aparare nationala, or-
dine publica si sigurata nationala, republicata, cu 
modifi carile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. 
a, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2 si alin. 6, precum si ale 
art. 115, alin. 1, lit. b ale Legii nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată şi ale Re-
gulamentului de funcţionare al Consiliului Local;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă acordarea normei de hrana per-

sonalului din cadrul Politiei Locale a municipiului 
Turda, incepand cu 1 ianuarie 2015.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri se încredinţează Primarului 
municipiului Turda, Secretarului municipiului 
Turda, Directiei Economice şi Serviciului Public 
Politia Locala Turda.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ  
 CONTRASEMNEAZĂ
Bichiş Sorin Viorel  SECRETARUL 
 municipiului TURDA
 Jr. Paula Letiţia Mic
VOTURI: pentru 21
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 21.

*****

H O T Ă R Â R E A NR. 272
din data de 17.12.2014
privind rectifi carea bugetului pe anul 2014 al SC 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL
Consiliul Local al municipiului Turda întrunit 

în şedinţă ordinară în data de 17.12.2014
Având în vedere proiectul de hotărâre privind 

rectifi carea bugetului pe anul 2014 al SC Adminis-
trarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, proiect 
elaborat din iniţiativa d-lui primar Stefanie Tudor;

Avand în vedere raportului de specialitate al SEP-
GIS si avizul comisiei de specialitate al comisiei nr. 
1, pentru buget – fi nanţe, prognoze economice;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 356 / 2013 
de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2014, 
art. 1, art. 3 si art. 5 alin 3 lit. a-d,f si a prevederilor 
art. 36 alin. 1 si alin. 2 lit. b si art. 45 alin. 2 si alin. 6 
din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia pu-
blica locala, modifi cata si completata prin Legea 
nr. 286 / 2006, in temeiul Legii nr. 273 / 2006 pri-
vind fi nantele publice locale – actualizata, ale OG 
nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei fi nanciare 
la nivelul unor operatori economici la care statul 
sau unitatile administrative teritoriale sunt actio-
nari unici sau majoritari sau detin direct sau indi-
rect o participare majoritara, OMFP nr. 2032/2013 
şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Local al municipiului Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă rectifi carea bugetului SC Admi-

nistrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL cu 
suma de 66.000 lei, reprezentand venituri pe anul 
2014 si cheltuieli in suma de 140.520 lei conform 
anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă rectifi carea reducerea profi tu-
lui brut de la 254.020 lei la 180.000 lei, in suma de 
74.020 lei, conform anexei nr. 2.

Art. 3. Se aprobă modifi carea programului de in-
vestitii dotari si surse de fi nantare conform anexei 
nr. 5.

Art. 4. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a 
prezentei se încredinţează Primarului municipiu-
lui Turda, Secretarului municipiului Turda, SEP-
GIS, SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar 
Turda SRL.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
 CONTRASEMNEAZĂ
Bichiş Sorin Viorel  SECRETARUL 
 municipiului TURDA,

 Jr. Paula Letitia Mic
VOTURI: pentru 21
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 21.

****

H O T Ă R Â R E A NR. 266
din data de 17.12.2014
privind acordul Municipiului Turda pentru pre-

lungirea perioadei de tragere a creditului contractat 
de catre Municipiul Turda cu CEC Bank, conform 
contractului de credit nr. RQ12014467532578 din 
data de 17.04.2012 si actele aditionale subsecvente

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit 
în şedinţă ordinară în data de 17.12.2014;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare pri-
vind acordul Municipiului Turda pentru prelungi-
rea perioadei de tragere a creditului contractat de 
catre Municipiul Turda cu CEC Bank, conform 
contractului de credit nr. RQ12014467532578 din 
data de 17.04.2012 si actele aditionale subsecven-
te, elaborat din initiativa primarului municipiului 
Turda, domnul Tudor Ştefănie;

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guver-
nului României nr. 64/2007 privind datoria publi-
că, cu modifi cările şi completările ulterioare, coro-
borate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 
273/2006 privind fi nanţele publice locale, cu mo-
difi cările şi completările ulterioare şi cu cele ale 
Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind 
constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisi-
ei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modi-
fi cările şi completările ulterioare;

Tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din 
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică le-
gislativă pentru elaborarea actelor normative, re-
publicată, cu modifi cările şi completările ulterioa-
re, precum şi de avizul favorabil al comisiei de spe-
cialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului 
Turda, pentru buget – fi nanţe, prognoze economi-
ce, investiţii;

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 
din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratifi cată prin 
Legea nr. 199/1997;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. b si 
alin. 4, lit b, ale art. 45 alin. 2, lit. b, art. 49, art. 63, 
alin. 1, lit. c şi alin. 4, lit. c, precum şi ale art. 115, 
alin. 1, lit. b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6, din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modifi cările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă prelungirea pana la data de 

31.12.2015 a perioadei de tragere a creditului con-
tractat de catre MUNICIPIUL TURDA cu CEC 
Bank, conform contractului de credit nr. 
RQ12014467532578 din data de 17.04.2012 si acte-
le aditionale subsecvente.

Art. 2. Se mandatează domnul Tudor Ştefănie, în 
calitate de Primar al Municipiului Turda, să sem-
neze în numele şi pe seama Municipiului Turda 
actul adiţional privind prelungirea pana la data de 
31.12.2015 a perioadei de tragere din facilitatea de 
credit.

Art. 3. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei 
hotarari se încredinţează Primarului Municipiu-
lui Turda, Secretarului Municipiului Turda, Di-
recţiei Economice şi Directiei Tehnice.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ  
 CONTRASEMNEAZĂ
Bichiş Sorin Viorel  
 SECRETARUL 
 municipiului TURDA
 Jr. Paula Letiţia Mic
VOTURI: pentru 21
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 21.
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Unul din cele mai impor-
tante obiective ale 

anului 2014, este poate fi-
nalizarea procesului de 
modernizare şi eficientiza-
rea energetică a Colegiului 
Naţional Mihai Viteazul, 
Turda.

Municipiul Turda a fi nali-
zat în luna decembrie 2014 
implementarea proiectului 
„Reabilitarea, modernizarea 
şi efi cientizarea energetică a 
Colegiului Naţional Mihai 
Viteazul, Turda”, derulat prin 
Programul Operaţional Regi-
onal (Axa prioritară 3 – „Îm-
bunătăţirea infrastructurii 
sociale”, Domeniul major de 
intervenţie 3.4 – „Reabilita-
rea, modernizarea, dezvolta-
rea şi echiparea infrastructu-
rii educaţionale preuniversi-
tare, universitare şi a infras-
tructurii pentru formare pro-
fesională continuă”), având o 
valoare totală de peste 7 mil. 
RON.

Obiectivul general al pro-
iectului a vizat îmbunătăţi-
rea calităţii infrastructurii de 
educaţie din Municipiul Tur-
da în vederea asigurării unui 
proces educaţional la stan-
darde europene şi creşterii 
participării populaţiei şcola-
re la procesul educaţional.

Pentru îndeplinirea obiec-
tivului general au fost înde-
plinite obiectivele specifi ce 
propuse: îmbunătăţirea con-
diţiilor de învăţământ prin 
reabilitarea şi dotarea cu 
echipamente didactice şi 
echipamente/soft IT a Cole-
giului Naţional Mihai Vitea-
zul, creşterea gradului de ac-
cesibilitate în clădirea prin-
cipală a persoanelor cu diza-
bilităţi, creşterea interesului 
absolvenţilor de gimnaziu cu 
performanţe la învăţătură 
pentru unitatea reabilitată şi 
modernizată şi extinderea 
programului educaţional al 
colegiului.

Reabilitarea a vizat cele 
trei clădiri ale colegiului, re-
spectiv corpul principal al 
şcolii (care cuprinde sălile de 
clasă, laboratoarele, partea 
administrativă, sala profeso-
rală etc), sala de sport şi can-
tina colegiului.

Prin intermediul acestui 
proiect a fost reabilitată o su-
prafaţă de peste 7200 mp afe-
rentă celor 3 corpuri princi-
pale de clădire, a fost reabili-
tat acoperişul tip şarpantă, a 
fost reabilitată instalaţia 
electrică, instalaţia sanitară, 
racordul la sistemul munici-
pal de canalizare şi a fost rea-
lizat un sistem de drenare pe-

rimetrală şi hidroizolaţie 
verticală la fundaţii. De ase-
menea, au fost dotate labora-
toarele de specialitate (cu 
echipamente didactice şi IT), 
sala de sport (cu echipamen-
te didactice şi mobilier) şi 
cantina (cu echipamente 
specifi ce şi mobilier), a fost 
instalat un sistem de supra-
veghere video.

Perioada totală de imple-
mentare a proiectului a fost 
de 45 luni.

Prin implementarea aces-
tui proiect, colegiul benefi ci-
ază in prezent de un grad 
crescut de competitivitate şi 
de siguranţă a spaţiului în ca-

re se desfăşoară activităţile 
colegiului, îmbunătăţirea 
confortului ambiental, pro-
tecţia mediului prin creşte-
rea efi cienţei energetice şi nu 
în ultimul rând, creşterea in-
teresului părinţilor dar mai 
ales al copiilor şi tinerilor, ab-
solvenţi ai ciclului primar ori 
gimnazial, pentru locaţia rea-
bilitată şi modernizată.

Benefi ciarii proiectului 
sunt toate persoanele indife-
rent de sex, rasă, religie, vâr-
stă, dizabilităţi din munici-
piul Turda şi din comunele li-
mitrofe, care îndeplinesc con-
diţiile impuse de către legisla-
ţia română în domeniul edu-
caţional pentru a accede la 
activităţile instructiv educa-
tive din cadrul Colegiului Na-
ţional Mihai Viteazul, Turda. 
Mai precis, în mod direct, be-
nefi ciază de această investiţie 
toti elevii Colegiului Naţional 
Mihai Viteazul cuprinşi în în-
văţământul gimnazial şi lice-
al, precum şi persoanele (ca-
dre didactice şi personal auxi-
liar) angajate ale colegiului.

Pe lista benefi ciarilor di-
recţi se situează, de aseme-
nea, Municipiul Turda, în ca-
litate de proprietar al clădirii 
în care funcţionează Colegiul 
Naţional Mihai Viteazul.

Un proiect finanţat din fonduri europene 
a fost implementat cu succes la Turda

Previziunile optimiste vin 
partea primarului Tudor Şte-
fănie care a acrodat un inter-
viu presei clujene în care a 
explicat că sunt şanse ca în a-
ceastă vară grădina zoologică 
de la Turda să fi e deschisă.

Parcul zoologic al munici-
piului Turda, care a intrat 
într-un proces de moderniza-
re şi care trebuia terminat în-
că din anul 2012, zace în con-
tinuare neterminat, după ce 
Curtea de Conturi a descope-
rit că s-au efectuat plăţi pen-
tru lucrări neexecutate, în 
valoare de 18 miliarde de lei 
vechi, către o fi rmă care ulte-
rior a fost băgată în faliment!

Acum şeful executivului tur-
dean spune că lucrările sunt fi -
nalizate 78%. Practic se mai lu-
crează la: ”Casa exotică”, ame-
najarea terenului pentru menaj, 
o suprastructură de alei şi dru-
muri şi fi nalizarea amenajări-
lor de la pavilionul lacuri.

Primarul Tudor Ştefănie 
crede că în acestă vară grădi-

na va fi  deschisă. Acesta a mai 
spus că, odată fi nalizată in-
vestiţia, mai trebuie obţinute 
avizele necesare, după care 
vor fi  aduse şi animalele, care 
au fost deja achiziţionate de 
la alte grădini zoologice din 
Europa şi din Africa, titrează 
stiridecluj.ro

Curtea de Conturi a desco-
perit că administraţia locală 

turdeană a făcut plăţi nejus-
tifi cate, pentru lucrări neexe-
cutate, către societatea ben-
zot Har, care se ocupa de lu-
crările de la grădina zoologi-
că. La scurt timp, societatea 
Benzot Har a intrat în proce-
dură de insolvenţă şi apoi în 
faliment. Suma descoperită 
de Curtea de Conturi se ridi-
că la 18 miliarde de lei vechi!

Peste 70% din lucrări finalizate la 
Parcul Zoologic Turda! Obiectivul 
ar putea fi deschis în acest an!

Iona revine şi în 2015 
la Salina Turda

Producţia Teatrului Sala 
Mică – Cluj-Napoca, în par-
teneriat cu Salina Turda, pie-
sa Iona după Marin Sorecu se 
rejoacă în adâncurile minei 
de sare de la Turda.

Piesa va fi  pusă în scenă în 
zilele de 31 ianuarie şi 1 fe-
bruarie 2015 de la ora 18, la 
Salina Turda, intrarea Salina 
Durgau – Aleea Durgau, nr. 7).

Rezervări bilete la tel. 
0364 260 940 (intre orele 
9.00 – 17.00) sau 0748827432 
sau biletmaster.ro. Preţ/ bi-
let 40 RON. Pentru elevi, stu-
denţi şi pensionari biletele se 
pot achiziţiona cu recucere, 
costul acestora este de 20 lei.

„Spectatorii din Cluj se pot 
deplasa cu autocarul (Cluj – 
Salina Turda şi retur), costul 
transportului este de 14 lei 
(dus-întors). Când rezervaţi 
biletul, anunţaţi, vă rog, şi re-
zervarea locului în autocar. 
Autocarul va pleca spre Sali-
na la ora 17.00, de la Teatrul 
Naţional Cluj-Napoca – in-
trarea actorilor (în spatele 
teatrului)” informează orga-
nizatorii.

Spectacolul „Iona” s-a năs-
cut în urma întâlnirii dintre un 
text excepţional, creaţie a cele-
brului scriitor Marin Sorescu, 
şi un spaţiu inedit, lacul de sa-
re, din adâncul Salinei Turda. 
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 contex-
tul cultural clujean, prin explo-
rarea şi exploatarea unui spa-
ţiu turistic, care devine un ca-
dru perfect pentru un text ex-
cepţional al darmaturgiei ro-
mâneşti.

Regizoarea Mihaela Pana-
inte a devenit cunoscută în 
spaţiul teatral ca animator al 
Teatrului "Sala Mică", dar şi 
pentru montarea piesei "Sca-
unele", de Eugen Ionesco, la 
Fabrica de Scaune "Antares", 
din Cluj-Napoca. Actorul Vi-
damski Florin a jucat in tea-
trele din Cluj-Napoca, Târgu 
Mureşşi Sfântu Gheorghe. A 
avut roluri în spectacole regi-
zate de Radu Afrim, între ca-
re şi "Trei surori".


