Hotărârile adoptate în şedinţa Consiliului Local al municipiului Turda din luna iulie
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Trei evenimente de amploare
dedicate turdenilor

Licitaţia pentru autostrada Sebeş –
Turda va avea loc în 13 septembrie

Termenul limită până la care pot ﬁ depuse ofertele este 12 septembrie.
Criteriul de atribuire a contractului va ﬁ preţul
cel mai scăzut.
Obiectul acestuia îl reprezintă proiectarea şi
execuţia a 70 de kilometri de autostradă între Sebeş şi Turda, în judeţele Cluj şi Alba. Valoare estimată a contractului depăşeşte 2,4 miliarde de lei.
Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice şi este împărţit pe loturi.
Kilometrul de autostradă ar urma să coste
aproape 8 milioane de euro, în condiţiile în care
standardele introduse în 2010 de Ministerul
Transporturilor prevăd că cel mai scump kilometru costă maximum 6 milioane de euro dacă tronsonul trece printr-o zonă muntoasă.
Licitaţia va avea loc în luna septembrie, iar lucările ar trebui să înceapă în primăvara anului viitor.

E oficial: Cristian Matei este
noul director general la CAA!

Târgul Produs de Cluj, un festival de bere și Zilele Turzii sunt
trei dintre evenimentele realizate în colaborare cu municipalitatea turdeană, dedicate locuitorilor orașului.
ÎncadrulconferințeidepresădelunareprimarulTudorȘtefănie
a vorbit printre altele și despre activitățile de divertisment ce
vor ﬁ organizate în orașul de pe Arieș.
Pagina 3

Consiliul de Administratie al Companiei de
Apa Arieş Turda, l-a desemnat pe Cristian Octavian Matei in functia de director general al CAA,
in urma propunerii formulate de Comitetul de
Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie.
Selectia s-a facut in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare.
Pâna acum interimatul la CAA a fost asigurat
de Cristian Apahidean, din Câmpia Turzii. Acesta este membru al consiliului de Administraţie al
Companiei de Apă Arieş din iunie 2008.
Recent, Alexandru Sabău, directorul general al
Companiei de Apă Arieş SA, a fost demis din
fruntea societăţii.

Mesajul adresat de primarul Tudor Ştefănie aspiranţilor la studii universitare
”Urez mult succes tinerilor turdeni care în această
perioadă participă la examenele de admitere la facultate. Am încredere în
capacitatea tinerei generaţii de a fi un real factor de
progres al municipiului
nostru.
Aţi pus punct unei etape
importante din viaţa voastră, pentru că Bacalaureatul înseamnă, de fapt, exa-

menul de maturitate pe care îl dă fiecare tînăr, iar rezultatele obţinute în acest
an la Turda indică dincolo
de nivelul de pregătire şi
atitudinea cu care păşesc
tinerii noştri pe drumul devenirii lor.
Înscrierea la cursurile
unei instituţii de învăţământ superior arată dorinţa de a vă crea un viitor, de
a fi parte a acestei comuni-

tăţi. La rândul nostru facem toate eforturile pentru
crearea unor oportunităţi
de muncă, astfel încât tinerii să îşi folosească cunoştinţele dobândite, aici la
Turda, acasă, pentru că
avem nevoie de ei la devoltarea acestei comunităţi.
Primul pas făcut de administraţia locală a fost deschiderea în cadrul Colegiului „Emil Negruţiu” a Cen-

trului Universitar la Distanţă, al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Primaria Municipiului
Turda acordă sprijin logistic şi de informare acestui
demers al Universităţii,
având în vedere faptul că
avem mulţi tineri care doresc îşi continue studiile.
Centrul de Învăţământ la
Distanţă oferă o alternativă
pentru a îşi vedea visul îm-

plinit. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia oferă oportunitatea de a
se pregăti profesional în diverse domenii de activitate.
În anii următori sunt convins că oferta educaţională
pentru tinerii noştri va fi
mult mai bogată, cu atât mai
mult cu cât nu am renunţat
la ideea de a deschide la
Turda, prima Universitate
Balneară din România.”
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25.000 de persoane au vizitat
târgul Produs de Cluj de la Turda
Organizatorii evenimentului au făcut bilantul celor
trei zile de activitate si au
ajuns la concluzia că a doua
editie a târgului Produs de
Cluj, desfăsurată la Turda
s-a bucurat de un real succes.
Realizat de Consiliul Judeţean Cluj împreună cu
Asociaţia Produs de Cluj,
evenimentul a reunit peste
120 de expozanţi, grupaţi în
cca. 80 de standuri, printre
aceştia aflându-se şi reprezentanţi ai Asociaţiei Meşterilor Populari din Cluj.
Pe parcursul celor trei zile, târgul a fost vizitat de
aproximativ 25.000 de persoane, care au avut la dispoziţie o gamă largă de produse alimentare.
De asemenea, în cadrul
târgului au evoluat numeroase ansambluri folclorice
şi interpreţi de muzică populară renumiţi, timp în ca-

re cei mici au avut ocazia să
se joace în parcul de distracţii special amenajat în
acest scop.
Horea Uioreanu, presedintele Consiliului Judetean Cluj a apreciat eforturile organizatorilor.
Reacţiile vizitatorilor au
fost mai mult decât pozitive, aceştia bucurându-se
atât de spectacolele oferite
cât şi de oportunitatea de a
cumpăra la preţuri rezonabile produse proaspete şi
de calitate, direct de la producători. Totodată, ne bucură faptul că, de la ediţie la
ediţie, această manifestare
devine tot mai atractivă
pentru expozanţi, la târgul
din Turda fiind prezenţi
numeroşi meşteri populari
noi” transmite Uioreanu.
Următorul Târg Produs
de Cluj va avea loc la Baia-Mare, între 2 şi 4 august
2013.

Organizarea zilelor Turzii
– subiect de discuţie în Consiliul Local
Două proiecte de hotărâre
ce vizează organizarea ediţiei
din acest an a Zilelor Turzii
se aﬂă pe agenda de lucru a
consilierilor locali. În cadrul
şedinţei ordinare de joi de la
Turda, cu începere de la ora
13 se va lua în discuţie aprobarea desfăşurării celei de a
XIII – a ediţii a evenimentului Zilele municipiului Turda, în perioada 30 august – 1
septembrie 2013 dar şi stabilirea tarifelor practicate pentru închirierea de spaţii în
cadrul evenimentului.
Alte subiecte de interes comunitar fac referire la soluţionarea cererilor de acordare
a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse
de persoane ﬁzice şi juridice;
aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2013 pentru repartizarea locuinţelor sociale
şi a locuinţelor din fondul lo-
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DOĈWXUL GH &RQVLOLXO GH $GPLQLVWUDŗLH SUHFXP ûL UH]XOWDWHOH REŗLQXWH vQ
JHVWLRQDUHD FHOXL PDL PDUH SURLHFW GH LQIUDVWUXFWXUD DFFHVDW OD QLYHOXO
PXQLFLSLXOXL 7XUGD VXQW HOHPHQWHOH FDUH DX GHVFKLV RSRUWXQLWDWHD DFFHVĈULL
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cativ de stat, altele decât cele
sociale; acoperirea datoriilor
restante la consumul de energie electrică pe care le au locatarii din blocurile de locuinţe sociale, str. Nicolae Teclu, nr. 5 (Module) şi bloc
Electroceramica, faţă de
Electrica Furnizare SA.
Desemnarea reprezentantului Consiliului Local

al Municipiului Turda în
Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Centrul
Agro Transilvania Cluj SA,
în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, sunt
doar câteva din punctele de
reper ale şedinţei ordinare
din aceată lună.
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Probleme nenumărate, dar rezolvabile,
la spitalul din Turda

Conducerea unităţii medicale de la Turda a organizat o
conferinţă de presă în care a
adus la cunoştinţa opiniei publice problemele cu care se
confruntă, dar şi măsurile de
remediere a deﬁcienţelor
constatate.
Lipsa personalului la compartimentul de primiri-urgenţe, ATI şi neasigurarea liniei de gardă 24 de ore din 24,
realizarea unei convenţii cu
centrul de permanenţă din incinta policlinicii Turda, paşii
făcuţi în vederea obţinerii
acreditării spitalului, dar şi
subﬁnanţarea unităţii au constituit subiectele principale
de discuţie ale întâlnirii.
Vasile Grumaz noul director al spitalului turdean spune
că Turda este un oraş care culege aﬂuxul pacienţilor atât
din municiupu, cât şi de la
Câmpia Turzii pentru că acolo nu există serviciu de terapie
intensivă, toţi cei care necesită servicii de urgenţă apelează
la unitatea din oraşul de pe
Arieş inclusiv din comunele
arondate.
Anumite tipuri de urgenţe,
nu mai rămân la Turda, de
exemplu pentru infarctul miocardic, pacientul ajunge direct la Cluj, la spitalul din oraş
se trece doar pentru o evaluare medicală după care, cazul
este transferat mai departe
spre o unitate din Cluj Napoca.
“Aşa este protocolul... în ceea ce priveşte urgenţele majore, se opreşte la prima unitate
medicală, inclusiv psihiatria,
pentru o evaluare şi diagnosticare, după care se trimite

mai departe. De multe ori pe
tură nu există medic care să
pună un diagnostic, iar un
asistent medical nu poate face
acest lucru... Am discutat săptămâna trecută cu conducerea Serviciului Judeţean de
Ambulanţă Cluj, astfel încât
să ameliorăm procesele şi pacienţii să stea cât mai puţin la
noi. Nu avem o linie completă
pe Terapie Intensivă, care este vitală după părerea mea,
din această cauză toţi pacienţii care vin în stare gravă sunt
distribuiţi către medicul de la
Interne, ca atare acesta este
suprasolicitat şi la compartimentul de primiri-urgenţe şi
la ATI, plus pacienţii săi de la
compartimentul de care răspunde, de multe ori există un
singur medic pe tot spitalul,
aproape 400 de pacienţi dis-

tribuiţi în patru clădiri!” explică Grumaz carenţele care
există din cauza lipsei de personal.
Managerul unităţii a declarat că de exemplu pentru luna
mai au fost semnalate peste
1.400 de solicitări catalogate
ca “urgenţe medicale” în medie pe zi ﬁind cam 66 de cazuri
dar în unele situaţii de poate
ajunge şi la 80 într-un interval
de 24 de ore.
Din această cauză “gărzile”
sunt solicitante iar medicii nu
sunt foarte motivaţi să le realizeze.
În acest sens s-a realizat un
parteneriat cu centrul de permanenţă care funcţionează de
la ora 19 seara până dimineaţa
la 8, exact intervalul de timp
în care spitalul nu poate asigura permanenţa la CPU.

“Centrul a fost creat acum
doi ani tocmai pentru a degreva sistemele de urgenţă de
consultaţiile de tip medicină
primară. Acele urgenţe minore – tratamente, schimbare
pansamente, injecţii etc. –
toate pot ﬁ efectuate la acest
centru de permanenţă. Am
ajuns la o convenţie ca, în momentul în care vine pacientul
pe picioarele lui şi ajunge la
poarta spitalului, ﬁrma de pază îl trimite către această unitate pentru evaluare, deplasarea se face numai după ce portarul dă un telefon şi ia legătura cu personalul medical de
acolo...medicul de la permanenţă face un triaj, vede despre ce este vorba, primeşte un
tratament şi dacă este cazul
cu un bilet de trimitere este
îndrumat, dacă este cazul la

serviciul de urgenţă la noi,
uşurând astfel munca mediciului de la noi” mai spune Vasile Grumaz.
Spitalul din Turda, ca un
serviciu public, este vital pentru turdeni, cu toţii trebuie să
ﬁm interesaţi să existe acest
spital! Din păcate, de multe ori
acesta este folosit ca un serviciu de medicină primară, am
foarte multe reclamaţii de la
medici care se plâng că sunt încărcaţi cu cazuri care ţin de activitatea medicilor de familie,
acele urgenţe minore. Se ajunge ca medicii să ﬁe suprasolicitaţi, să nu mai poată răspunde
la urgenţele minore, chiar să
refuze să facă gărzi şi în ﬁnal să
plece la alte spitale” subliniază
noul manager al spitalului municipal din Turda.
Daciana Derda

Doi pădurari turdeni au rămas fără slujbe
după controale privind tăieri ilegale de lemn
Direcţia Silvică Cluj a
desfăcut contractele de
muncă a şapte pădurari din
judeţ, în urma unor controale vizând tăierile ilegale de lemn, alţi nouă fiind
trimişi în faţa comisiilor de
disciplină, cu propunere de
desfacere a contractelor de
muncă.
În urma întâlnirii organizate de Prefectura Cluj
cu primarii din zona de
munte, reiese că au mai
fost depuse şapte denunţuri penale faţă de şefi de
ocoale silvice şi ingineri
silvici.

“Notele de constatare ale
controalelor privind tăierile
ilegale de lemn din judeţul
Cluj se găsesc la Regia Naţională a Pădurilor şi urmează să fie vizate de directorul
general, după care măsurile
dispuse vor fi aplicate asupra vinovaţilor, respectând
procedurile legale.
Acei salariaţi care sunt şi
vor fi găsiţi vinovaţi vor intra în comisiile de disciplină. Până acum s-au luat mai
multe măsuri disciplinare.
Astfel, la ora actuală au trecut de comisiile de discipli- s-au desfăcut contractele Silvic Turda, doi la Somenă şapte pădurari, cărora li de muncă – doi de la Ocolul şul Rece şi trei la Beliş. Mai

sunt nouă pădurari în diferite faze la comisiile de disciplină cu propunerea mea
pentru desfacerea contractelor de muncă”, a spus Directorul Direcţiei Silvice
Cluj, Dorel Oros, citat de
Mediafax.
În urma controalelor
efectuate în domeniul silvic din judeţul Cluj, începute în primăvara acestui
an, au fost inventariaţi
aproximativ 5.000 de metri
cubi de lemn tăiaţi ilegal.
Controalele vor fi finalizate în luna septembrie a
acestui an.
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Situl roman de la Turda inclus
în patrimoniul UNESCO

Muzeul de Istorie a Transilvaniei a iniţiat un proiect prin
care se doreşte includerea în
patrimoniul UNESCO a siturilor romane din judeţul Cluj
care aparţin sistemului graniţei de nord a Daciei romane,
compusă din turnuri, fortiﬁcaţii sau baraje artiﬁciale.
Consiliul Judeţean Cluj a
găzduit astăzi, marţi, 9 iulie
2013, o dezbatere pe tema Patrimoniului UNESCO al judeţului Cluj – Limes-ul Imperiului Roman. La întâlnirea desfăşurată în Sala Mare
de Şedinţe a forului administrativ judeţean au participat
preşedintele Horea Uioreanu
şi vicepreşedintele Vakar Istvan, conducerea Muzeului de
Istorie a Transilvaniei precum şi o serie de specialişti
din cadrul acestei instituţii,
reprezentanţi ai conducerii
Universităţii „Babeş-Bolyai”
şi ai facultăţii de proﬁl din ca-

drul acesteia, directorii muzeelor Etnograﬁc şi de Artă
din Cluj, responsabili din cadrul Direcţiei Judeţene pen-

tru Cultură şi Patrimoniu
Naţional Cluj, conducerea
Fundaţiei
Transilvania
Trust, specialişti ai Muzeului

Turda celebrează 43 de ani
de cercetări arheologice!
În castrul Legiunii a V-a
Macedonica de la Turda de
pe “Dealul Cetăţii” au demarat cercetările arheologice
sistematice, coordonate de
Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi organizate în colaborare cu Muzeul de Istorie Turda. Anul
acesta, în perioada 1-14 iulie,
cea de a 43 –a campanie de
cercetări arheologice desfăşurate fără întrerupere din
1971 şi până în prezent, a debutat cu practica studenţilor
de la Universitatea clujeană
şi de la Universitatea “Petru
Maior” din Târgu Mureş.
Cu sprijinul Fundaţiei Raţiu pentru Democraţie un
grup de voluntari belgieni au
participat câteva zile alături
de studenţi la aceste săpături. Conform protocolului în
vigoare, toate piesele descoperite vor intra în gestiunea
Muzeului de Istorie Turda şi
vor îmbogăţi colecţiile epocii
romane.
Cercetarile vor continua în
luna august cu fondurile extrem de modeste alocate de
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.
La Muzeul de Istorie Turda
activitatea de cercetare se desfăşoară pe mai multe planuri.

Cercetarea
arheologică
sistematică care se întreprinde începând cu anul 1971 în
castrul legiunii V Macedonica de la Turda, a scos la iveală
şi a pus în valoare singurul
castru de legiune din Dacia,
care nu este afectat de construcţii şi unde se pot face săpături arheologice, având
statut de rezervaţie arheologică.
În paralel, Muzeul de Istorie a participat la cercetările
arheologice preventive desfăşurate pe tronsonul Auto-

străzii Transilvania şi la lucrări de investiţii de mai mică amploare, de pe raza municipiului Turda şi a zonei
înconjurătoare, prin cercetare şi supraveghere arheologică.
Patrimoniu arheologic bogat şi variat provenit din cercetările întreprinse a fost valoriﬁcat ştiinţiﬁc prin monograﬁi, studii şi articole apărute în revistele de specialitate
şi prin publicaţii de popularizare.
Daciana Derda

de Istorie şi Istoria Artei Zalău, reprezentanţi ai unor ﬁrme din domeniul turismului,
arhitecturii precum şi repre-

zentanţi ai sectorului neguvernamental.
Scopul principal al întâlnirii de la sediul Consiliului Judeţean l-a reprezentat identiﬁcarea modalităţilor optime
de sprijinire de către autoritatea judeţeană a proiectului
iniţiat şi coordonat de Muzeul de Istorie a Transilvaniei
referitor la includerea Limes-ului Roman de pe teritoriul judeţului Cluj în patrimoniul UNESCO. Menţionăm în acest context faptul
că Siturile romane din judeţul Cluj care aparţin sistemului graniţei de nord a Daciei
romane, compusă din turnuri, fortiﬁcaţii sau baraje
artiﬁciale şi a căror reabilitare şi punere în valoare se are
în vedere, sunt cele de la Turda (Potaissa), Bologa (comuna Poieni), Hodişu (comuna
Poieni), Negreni, Gherla şi
Căşeiu.

Trei evenimente de amploare
îi aşteaptă pe turdeni
în perioada următoare
Târgul Produs de Cluj, un
festival de bere şi Zilele Turzii
sunt trei dintre evenimentele
realizate în colaborare cu municipalitatea turdeană, dedicate locuitorilor oraşului.
În cadrul conferinţei de presă de lunare primarul Tudor
Ştefănie a vorbit printre altele
şi despre activităţile de divertisment ce vor ﬁ organizate în
oraşul de pe Arieş .
În perioada 12-14 iulie la
Turda a fost deja organizat
pentru a doua oară târgul Produs de Cluj, ce a reunit 80 de
producători şi meşteri artizani
din întreg judeţul.
Un festival de bere este programat pentru perioada 4-6
august, realizat de Golden
Brau, o campanie de promovare în 15 localităţi din întreaga
ţară din care 14 reşedinţă de
judeţ. Turda a fost aleasă pentru renume şi încărcătura istorică, dar şi pentru bunul renume pe care artiştii care au concertat aici l-au purtat dincolo
de hotarele acestei aşezări.
Festivalul va ﬁ condimentat cu
concerte, concursuri şi programe de divertisment.
Caravana Distracţiei “Golden Brau” îi are ca protagonişti
pe Elena Gheorghe, alături de

Ştefan Stan şi de DJ-ii Radio
21,care sunt şi promotorii
acestui eveniment.
Nu în ultimul rând, zilele
Turzii programate la ﬁnele lunii august vor aduce în oraşul
de pe Arieş trupe şi spectacole
aşteptate de locuitorii zonei,
care la ediţia precedentă au
participat în număr extrem de
mare la manifestările organizate de municipalitate în colaborare cu instituţiile aﬂate în
subordine.
Deocamdată locaţia evenimentului nu este cunoscută,
primarul Tudor ªtefănie spune
că ar ﬁ de preferat ca Zilele
Turzii să aibă loc în centrul
municpiului, având în vedere
şi numărul mare de comercianţi care există acolo şi potenţialul ﬁnanciar al acestora.
Daciana Derda
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Salina Turda a fost introdusă
în pachetele de promovare
a obiectivelor turistice naţionale

Ministrul Maria Grapini, a
introdus Salina Turda în programul de promovare a obiectivelor turistice, în cadrul
Conferinţei Internaţionale
de Turism.
Astfel sâmbătă, 6 iulie
2013, la ora 17, la Salina Turda a sosit Delegaţia Organizaţiei Mondiale de Turism,
formată din 55 de persoane
din 7 ţări, jurnalişti şi specialişti în turism.
Acest demers este unul de
identiﬁcare a oportunităţilor
pentru dezvoltarea durabilă a
turismului în România şi implicit în oraşul nostru, transmite deputatul Partidului
Conservator, Mircea Irimie,
care îsi arogă o parte din meritele acetui demers.
La ﬁnele Conferinţei Internaţionale de Turism, oaspeţii României au fost invitaţi la un tur de 3 zile pe la
cele mai importante obiective turistice din România. Au
fost vizitate obiective precum Castelul Peleş de la Sinaia, Castelul Bran, biserica
fortiﬁcată din Prejmer, Cetatea Sighişoara, iar ieri spre
seară delegaţia a poposit la
Salina Turda, urmând ca azi

să viziteze Cetatea Alba Iulia,
centrul istoric Sibiu, Muzeul
Astra din Sibiu şi Mănăstirea
Cozia.
Delegaţia străină a fost încântată de ceea ce a văzut la
Turda, minunăţiile din subteranul turdean lăsându-i pe
mulţi muţi de uimire.
Din partea administraţiei
locale, oaspeţii Salinei au fost
întâmpinaţi de viceprimarul

Lucian Nemeş şi de consilierii Dorel Corpodean (PC) şi
Radu Panait (PNL), deputatul PC Mircea Irimie alături
de consilierul ministerial
Avram Gal, au condus delegaţia spre cel mai important
obiectiv turistic al zonei.
Noutate la Salina Turda:
sejururi pentru turişti!
Societatea Turda Salina
Durgău SA a demarat proiec-

tul ofertelor de sejururi pentru turişti, ca parte a strategiei
administraţiei societăţii, prin
care se doreşte ca potenţialii
turişti să aibă posibilitatea să
rămână mai multe zile în zona
Turzii, atât pentru a beneﬁcia
de proprietăţile curative ale
aerului salin, cât şi pentru a
vizita diverse obiective din
zonă. Proiectul a fost anunţat
de noul director al Salinei, Va-

sile Nemeş, încă de la instalarea în funcţie, care spunea că
simpla vizitare a Salinei nu
poate transforma Turda într-un oraş turistic, pentru
aceasta ﬁind nevoie ca turiştii
să staţioneze câteva zile în localitate.
Sejururile conţin: cazare şi
mic dejun la pensiune de 4*
(Pelicanul), intrări la salină
şi la ştrandul Durgău, intrări
la bazinul de înot, acces
ştrand Pelicanul, internet
gratuit wireless în salină şi la
hotel, o excursie (Centru istoric – Muzeul de istorie, Biserica Romano-Catolica +
prajitura de Turda “Dobos” –
Mormantul lui Mihai Viteazu , Cheile Turzii; prezentarea obiectivelor din Centrul
istoric Turda va ﬁ facuta de
Prof. Univ.Dr. Calin Felezeu).
Pentru pachetul de 7 zile,
conducerea societăţii oferă şi
posibilitatea unei excursii
opţionale în Cetatea Alba Iulia, precum şi vizitarea unor
obiective turistice cum ar ﬁ:
Cheile Aiudului, peştera Huda lui Papară, valea Arieşului.
Tariful de transport, în acest
caz, este de 70 lei/persoană.
Daciana Derda

Societatea care gestionează
Noutatea verii la
Salina Turda: s-a mărit
Salina Turda are în vedere
programul de vizitare! un amplu program de investiţii
Conducerea Salinei Turda a decis extinderea programului de vizitare al celui mai important obiectiv
turistic din Romînia. Acesta este valabil doar pentru
zilele de vineri, sâmbătă şi
duminică.
Astfel, vizitatorii vor putea intra în Salină până la
ora 18.30, programul de vizitare fiind prelungit până
la ora 20.00. Până acum,
programul era până la ora
17.00, cu intrare până la ora
15.30.
Actualul program a fost
anunţat ca „experimental“,
pe perioada de vară.
În luna mai conducerea
societăţii care are în administrare obiectivul turistic
a hotărât majorarea cu 5 lei
a biletului de intrare.
Astfel că începând din 14
mai, un bilet de intrare la

Salina Turda este 20 de lei
pentru adulţi, 12 lei pentru
pensionari şi 10 lei pentru
elevi, studenţi şi copii.
În cazul abonamentelor,
pentru minim 7 zile, tarifele de intrare zilnică sunt
mai mici, respectiv 15 lei
pentru adulţi, 12 lei pentru
pensionari şi 8 lei pentru
copii, elevi şi studenţi.
În 2012 au fost înregistraţi 358.390 turişti, potrivit datelor obţinute până
acum, în acest an numărul
de turişti prognozat va
atinge 369.200, în acest
scop punându-se accentul
pe o publicitate adecvată,
participarea la târguri de
turism, diversificarea pachetului de servicii turistice, crearea de evenimente
cultural-sportive în scopul
atragerii vizitatorilor.
Daciana Derda

Conducerea Turda Salina
Durgău Sa a prezentat în faţa
consilerilor locali planul de administrare pentru 2013-2014.
Investiţiile totale la Salină vor ﬁ
de peste 6 milioane de lei. Banii
vor merge spre lucrările de modernizare la Hotelul Potaissa,
realizarea centrului SPA şi a
complexului de sănătate.
Unul din proiectele importante este ﬁnanţarea construirii unui restaurant cu spaţii comerciale pe valea Durgăului,
investiţie estimată la 2,5 milioane lei.
Acest obiectiv se aﬂă în faza
de ﬁnalizare a proiectului, dar
este condiţionat de obţinerea
autorizaţiei de construire,
având în vedere că locul amplasării este o arie protejată.
Finalizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a spaţiilor de cazare din interiorul Hotelului Potaissa prin darea în

folosinţă a celor 24 de camere,
având o capacitate de 48 de locuri, este un deziderat al conducerii societăţii care administrează Salina Turda. Costul lucrărilor este estimat la 2,3 milioane de lei, fondurile vor proveni de la Consiliul Local printr-o
majorare de capital social. Majorarea capitalului respectiv se
va face prin păstrarea numărului de acţiuni cu creşterea valorii nominale a acţiunii.
Printre obiectivele SC.Turda
Salina Durgău SA se numără şi
o solicitare înaintată Consiliului Local Turda în vederea subvenţionării bazinului de înot
didactic cu 60% din plata utilităţilor, după modelul subvenţiilor acordate bazinelor de înot
şcolare construite în oraşe precum Câmpina, Titu Sinaia etc.
sau se va încheia un parteneriat
cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, ori se va crea Centrul

Sportiv Municipal Turda.
Asfaltarea parcării pentru
autocare estimată la 145.000
lei; realizarea de spaţii verzi, pavarea zonei de repaus pentru
turişti situată la intrarea Durgău a Salinei; punerea accentului pe evenimente cultural-sportive; extinderea zonei
vizitabile a salinei prin introducerea în circuitul turistic al minei Iosif; deschiderea ştrandului Durgău pentru perioada de
vară în scop terapeutic; iniţierea de sejururi pentru turişti de
3-7 zile care vor cuprinde vizitarea principalelor puncte de
atracţie turistică din zonă; colaborarea cu autorităţle locale;
crearea de parteneriate cu ﬁrme de turism din ţară, sunt doar
câteva din obiectivele planului
de administrare conceput de
conducerea societăţii care administrează Salina de la Turda.
Daciana Derda
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Hotărârile Consiliului Local Turda
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 158
din data de 17.07.2013
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit
in sedinta extraordinara in data de 17.07.2013;
Având în vedere prevederile art. 35, alin. 1 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modiﬁcările şi completările
ulterioare şi ale art. 9, alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;
În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1, ale art.
115, alin. 1, lit. b, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modiﬁcările şi completările ulterioare, precum ale
Regulamentului de Organizare şi Funsţionare al
Consiliului Local;

Având în vedere avizul favorabil comisiei de
specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Turda , administraţie publică locală, servicii
publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri,
relaţii cu publicul, juridic, precum şi raportul de
specialitate al Administratorului Public, domnul
Radu Crişan;
Tinând seama de prevederile OG nr. 35/2002
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
În temeiul prevederilor art. 44, art. 45, 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 publică locală, republicată, cu modiﬁcările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Tinând seama de prevederile OG nr. 35/2002
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
În temeiul prevederilor art. 44, art. 45, 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 publică locală, republicată, cu modiﬁcările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al
municipiului Turda nr. 98/03.04.2013, privind
aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Turda şi Asociaţia Club Sportiv Potaissa Turda, în vederea susţinerii activităţii handbalistice,
în campionatul 2013 – 2014.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului
Turda, Secretarul municipiului Turda, Direcţia
Economică şi Asociaţia Club Sportiv Potaissa Turda.

Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al
municipiului Turda nr. 96/03.04.2013, privind
aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Turda şi Asociaţia Fotbal Club Seso Campia
Turzii, în vederea susţinerii activităţii fotbalistice, PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Felezeu Cristian George
în campionatul 2013 – 2014.
CONTRASEMNEAZĂ
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotăHOTĂRĂŞTE:
SECRETARUL municipiului TURDA
râri se încredinţează Primarul municipiului Turda,
Jr. Paula Popa
Art. 1. Se alege domnul consilier local Felezeu Secretarul municipiului Turda, Direcţia EconomiVOTURI :
- pentru 16
Cristian George în funcţia de preşedinte de şedinţă că şi Asociaţia Fotbal Club Seso Campia Turzii.
- împotriva al Consiliului Local al Municipiului Turda pentru PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
- abţineri 5
Felezeu Cristian George
perioada iulie – septembrie 2013.
Numărul
total
al
consilierilor este 21.
CONTRASEMNEAZĂ
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică PrimaruNumărul
consilierilor
prezenţi este 21.
SECRETARUL
municipiului
TURDA
lui municipiului Turda, Instituţiei Prefectului JuJr.
Paula
Popa
deţului Cluj, precum şi persoanei desemnate la art.
VOTURI :
- pentru 16
ROMÂNIA
1 al prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Matei Cristian Octavian
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
- pentru 21
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 159
din data de 17.07.2013
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Turda nr. 96/03.04.2013, privind
aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Turda şi Asociaţia Fotbal Club Seso Campia
Turzii, în vederea susţinerii activităţii fotbalistice,
în campionatul 2013 – 2014
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit
in sedinta extraordinara in data de 17.07.2013;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 96/03.04.2013, privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul
Turda şi Asociaţia Fotbal Club Seso Campia Turzii, în vederea susţinerii activităţii fotbalistice, în
campionatul 2013 – 2014, proiect elaborat din iniţiativa primarului municipiului Turda, domnul
Tudor Ştefănie;
Raportat la prevederile art. 12, alin. 2, art. 15,
alin. 1, art. 67, alin. 1, alin. 2, alin. 3 şi alin. 4 din
Legea nr. 69/2000 legea educatiei ﬁzice şi sportului, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, la
prevederile Legii 350/2005 privind regimul ﬁnanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonproﬁt de interes general, la prevederile HCL nr. 205/29.11.2012 privind aprobarea procedurii de acordare a ﬁnanţărilor nerambursabile de la bugetul local pentru
activităţi nonproﬁt de interes general în baza Legii nr. 350/2005.

- împotriva - abţineri 5
Numărul total al consilierilor este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.

JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

din data de 17.07.2013
privind modiﬁcarea si completarea Hotararii
Consiliului Local al municipiului Turda
nr. 127/27.09.2012
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit
in sedinta extraordinara in data de 17.07.2013;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind modiﬁcarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr.
127/27.09.2012, proiect elaborat din initiativa consilierilor locali, membrii ai Comisiei nr. 3 a Consiliului Local Turda;
Tinând seama de prevederile art. 41 alin.(4) din
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. b si c,
alin. 5, lit. a si b, ale art. 45 alin. 1, alin. 2, lit. c, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
cu modiﬁcările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂREA NR. 160
din data de 17.07.2013
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Turda nr. 98/03.04.2013, privind
aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Turda şi Asociaţia Club Sportiv Potaissa Turda, în vederea susţinerii activităţii handbalistice,
în campionatul 2013 – 2014
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit
in sedinta extraordinara in data de 17.07.2013;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 98/03.04.2013, privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul
Turda şi Asociaţia Club Sportiv Potaissa Turda, în
vederea susţinerii activităţii handbalistice, în
campionatul 2013 – 2014, proiect elaborat din iniţiativa primarului municipiului Turda, domnul
Tudor Ştefănie;
Raportat la prevederile art. 12, alin. 2, art. 15,
alin. 1, art. 67, alin. 1, alin. 2, alin. 3 şi alin. 4 din Legea nr. 69/2000 legea educatiei ﬁzice şi sportului,
cu modiﬁcările şi completările ulterioare, la prevederile Legii 350/2005 privind regimul ﬁnanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonproﬁt de interes general, la prevederile HCL nr. 205/29.11.2012 privind aprobarea
procedurii de acordare a ﬁnanţărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonproﬁt
de interes general în baza Legii nr. 350/2005.
Având în vedere avizul favorabil comisiei de
specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Turda , administraţie publică locală, servicii
publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri,
relaţii cu publicul, juridic, precum şi raportul de
specialitate al Administratorului Public, domnul
Radu Crişan;

HOTĂRÂREA NR. 162

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Art. 1 din HCL 127/27.09.2012 va avea urmatorul cuprins: “prin exceptie, pentru inchirierea de teren in municipiul Turda, pentru terase
permanente (12 luni) şi pentru folosirea temporară a unor locaţii din cadrul parcurilor publice pentru activităţi sezoniere de divertisment pentru copii se aproba tariful de 1 leu/mp/luna. Tariful se va
practica pe toata raza municipiului Turda, indiferent de zona.”
Art. 2. Comunicarea si indeplinirea prezentei se
incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda , Serviciului Evidenta Patrimoniu si GIS si Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Felezeu Cristian George
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
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VOTURI :

- pentru 16
- împotriva - abţineri 5
Numărul total al consilierilor este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 163

Art. 2. Se aproba modiﬁcarea art. 2 al
HCL205/2012 care va avea urmatorul cuprins:
“(1) Consiliul Local al Municipiului Turda va
acorda anual ﬁnantare nerambursabila de la bugetul local pentru activitati nonproﬁt de interes general, regional si local , in conformitate cu prevederile legii 350/2005 , in cuantumul si sub conditiile prevazute de prezenta hotarare.
(2) Cuantumul sumei alocate se stabileste anual
, prin cuprinderea acesteia in bugetul local, suma
alocata neputand ﬁ mai mica de 0,6% din valoarea
totala a veniturilor bugetului local.”
Art. 3. Se aproba modiﬁcarea art. 3 al
HCL205/2012 care va avea urmatorul cuprins:
“ (1) Se aprobă constituirea si componenţa comisiei de evaluare şi selecţie a propunerilor de proiect în vederea atribuirii contractelor de ﬁnanţare
nerambursabilă, după cum urmează:
Membrii cu drept de vot din partea Consiliului
Local al Municipiului Turda :
- dl. consilier local Molnar Emil;
- dl. consilier local Felezeu Cristian George;
- dna. consilier local Crişan Rozalia;
- dl. consilier local Bichiş Sorin;
- dna. consilier local Csep Leilla;
Membrii fară drept de vot din partea Primăriei
Municipiului Turda :
- dna. Adace Daniela,
- dl. Petrideanu Călin,
-d-na Berar Maria.
Art. 4. Articolele 4 si 5 ale HCL 205/2012 raman
neschimbate.
Art. 5. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda,
Secretarului municipiului Turda, Serviciul Financiar Contabilitate, SEPGIS si membrilor comisiei.

din data de 17.07.2013
privind aprobarea modiﬁcarii HCL 205/2012
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit
in sedinta extraordinara in data de 17.07.2013;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea modiﬁcarii HCL 205/2012, proiect
elaborat din iniţiativa d-lui consilier local Matei
Cristian Octavian, dl. consilier local Roş Nicolae,
dl. consilier local Bichiş Sorin;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate
nr. 1 (buget-ﬁnanţe, prognoze economice, investiţii) a Consiliului Local al Municipiului Turda;
În conformitate cu prevederile art. 34 din Constituţia României, respectiv colaborarea lor cu autoritatile publice, precum si prevederile Legii nr.
350/2005 privind regimul ﬁnanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati
nonproﬁt de interes general;
În baza prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d,
alin. 6, lit. a, pct. 1, 4, 5 şi 6, art. 45, alin. 2, lit. a şi ale
art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modiﬁcările şi completările ulterioare, precum si
ale si art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, modiﬁcata si completata de Le- PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
gea nr. 286/2006
Felezeu Cristian George

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba modiﬁcarea art. 1 al
HCL205/2012 care va avea urmatorul cuprins:
“Prezenta hotarare reglementeaza regimul ﬁnantarilor nerambursabile acordate de la bugetul
local pentru activitati nonproﬁt de interes general,
regional si local.”

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
- pentru 21
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.

ANUNŢ
ÎN PERIOADA 11 – 30 IULIE
2013, ÎN MĂSURA ÎN CARE
CONDIŢIILE METEO VOR FI
FAVORABILE, PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI TURDA, PRIN
SC DOMENIUL PUBLIC TURDA
SA, VA EFECTUA A DOUA
PARTE A ACŢIUNII DE
DEZINSECŢIE GENERALĂ A
DOMENIULUI PUBLIC, DIN
ACEST AN.
DEZINSECŢIA SE REALIZEAZĂ
CU SUBSTANŢE INSECTICIDE
AVIZATE DE MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII, ÎN VEDEREA
COMBATERII TUTUROR
INSECTELOR, INCLUSIV A
CĂPUŞELOR.
Menţionăm că acestă
operaţiune nu presupune nici
un pericol pentru populaţie.
PRIMAR
TUDOR ŞTEFĂNIE

30 de absolvenţi au fost luaţi în evidenţele ALOFM Turda
Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă Turda
aşteaptă absolvenţii de liceu să calce pragul instituţiei pentru a fi luaţi în evidenţe, acesta reprezentând un
prim pas în găsirea unui loc
de muncă.
Contactat de Radio Transilvania, şeful ALOFM Turda, Ioan Cosma a declarat că
absolvenţii s-au arătat interesaţi de înscrierea în evidenţele agenţiei şi ulterior
în cazul în care nu vor beneficia de un job, aceştia vor
primi o indemnizaţie pe o
perioadă de şase luni în valoare de 250 lei.
“Au început să vină din
această lună, cei care au
terminat liceul în acest an
şi s-au prezentat la examenul de bacalaureat... undeva la 30 de persoane, i-am
luat în evidenţă, după ce
expiră perioada când pot
să-şi găsească un loc de
muncă, vor primi şi indemnizaţia. O bună parte sunt
de la Colegiul Naţional Mihai Viteazu dar şi de la Li-

ceul Teoretic Liviu Rebreanu” explică Cosma.
Absolventii pot beneficia
de indemnizaţia de şomaj
dacă în termen de 60 de zile
de la absolvire s-au înregis-

trat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din
raza de domiciliu sau reşedinţă sau la un furnizor de
servicii specializate acreditat, dacă nu au reuşit să

se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, nu urmează o formă de
învăţământ la data solicitării dreptului şi nu realizează venituri sau obţin, din

activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici
decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.
Daciana Derda
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Populaţia Turzii a
ajuns la puţin peste
47.000 de locuitori
Conform datelor facute publice
de Directia de Statistica Cluj, în
urma recensământului realizat în
2011, populaţia Clujului este de
659,4 mii, din care aproape jumătate locuiește în Cluj-Napoca.
La Turda din statisticile întocmite
după recensământul din anul
2002, rezultă că locuiau peste 55
de mii de oameni, potrivit datelor ultimului recensământ al locuinţelor și populaţiei, cel din
2011, în acest oraș trăiesc
47.774 de oameni. Dintre celelalte orașe ale judeţului Cluj, Dejul
numără 33.497 de locuitori,
Câmpia Turzii, 22.223 de locuitori, Gherla, 20.982, iar
Huedinul are 9.346 de locutori.
La nivel naţional, Clujul este pe
locul trei in ceea ce privește populaţia, dupa Prahova (735,9
mii) și Iași (723,6 mii), în timp
ce Timiș (649,8 mii), Constanţa
(630,7 mii), Dolj (618,3 mii) și
Suceava (614,5 mii) ocupa urmatoarele poziţii.

Expoziţie personală
Gavril Nechifor la
Galeria de Artă Turda
Începându cu data de 26 iulie,
artistul turdean Gavril Nechifor
vine în faţa publicului cu o nouă
expoziţie personală găzduită de
Galeria de Artă Turda. Vernisajul
expoziţiei artistului plastic turdean denumită „Gânduri”, va
avea loc vineri de la ora 18.00.
aceasta urmând să rămână deschisă până pe data de 8 august.
Gavril Nechifor are până la
această dată aproape 20 de expoziţii personale atât în ţară cât
și în străinătate. Artistul este
membru al Societăţii Culturale
Filarmonia Turda și absolvent al
Școlii de Artă Cluj, secţia pictură
și al Universităţii de Artă și
Design Cluj Napoca.

monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Turda

Biblioteca municipală din Turda a finalizat
proiectul “Vreau să-mi citeşti”
Proiectul a fost implementat în perioada ianuarie-iunie 2013 şi este finanţat de Fundaţia IREX prin
programul Idei de 15000
lei+.
Biblioteca
Judeţeană
„Octavian Goga” Cluj, instituţie de cultură aflată în
subordinea Consiliului Judeţean Cluj şi Asociaţia
Learn&Vision sunt factorii
care au iniţiat şi pus în aplicare proiectul la nivelul judeţului Cluj.
Atelierele de lectură intergeneraţională au fost derulate la Secţia pentru copii
din sediul central al Bibliotecii Judeţene „Octavian
Goga” Cluj, la cele trei filiale: Filiala „Traian Brad” din
cartierul Mănăştur, Filiala
Zorilor şi Filiala Kogălniceanu şi în cele 4 biblioteci
municipale şi comunale din
judeţ: Biblioteca Municipală „Teodor Murăşanu” Turda, Biblioteca Municipală

Încep pregătiri pentru
ediţia a II a a festivalului
de teatru de la Turda

Pentru această toamnă,
conducerea Teatrului Muncipal de la Turda pregăteşte surprize plăcute turdenilor şi nu
numai, prin organizarea celei
de-a doua ediţii a festivalului
Teatru pe Drumul Sării.
Cel mai probabil acesta va
Turdeanca cu 10 la
avea loc în perioada 16-18
Bacalaureatul din
septembrie 2013. Evenimenacest an, premiată de tul coincide cu împlinirea a
65 de ani de existenţă neînGuvern!
treruptă a instituţiei teatrale
Deliu Ana Maria, turdeanca cu
din municipiul de pe Arieş.
nota 10 la examenul de bacalauRecent Consiliul Judeţean
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de Guvernul României! decizia a
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ce prevede nominafost luată într-o ședinţă organizalizarea
pe
beneﬁciari a sumei
tă la Guvern, în urma căreia s-a
de
350,00
mii lei, destinată
aprobat OUG care prevede recomcapitolului Recreere – Acţipensarea ﬁnanciară a elevilor cauni de Cultură.
re au luat nota 10 la examenul
de Bacalaureat. Premiile sunt în
Conform documentului,
valoare de 3.000 de lei și se acor- Teatrul municipal Turda va
dă ﬁecărui absolvent care a obţiprimi un sprijin ﬁnanciar în
nut media 10 la examenul de
valoare de 10 mii lei. Tot cu
Bacalaureat din acest an. În jude- această ocazie, Societatea
ţul Cluj au fost 9 cazuri de acest
gen, Deliu Ana Maria ﬁind singurul caz cu media 10 din zona
Turda-Câmpia Turzii. Lista beneﬁciarilor și modalitatea de acordare a premiilor se aprobă prin ordin al ministrului Educaţiei
Naţionale. Recent, elevii din judeţul Cluj care au obţinut media 10
la examenul de Bacalaureat au
fost premiaţi și de Consiliul
Judeţean Cluj.

Dej, Biblioteca Comunală
Proiectul şi-a propus să
Sănduleşti, Biblioteca Co- crească atractivitatea lecmunală „Ioan Ploscaru” turii prin dezvoltarea caFrata.
pacităţii de inter-relaţio-

Culturală Avram Iancu s-a
ales cu 3.000 lei, iar de la
Câmpia Turzii Asociaţia Culturală
„Aranyosgyeresert”
Câmpia Turzii şi Asociaţia
Culturală John Paget în vederea susţinerii activităţilor
cultural-artistice.
Regizorii Mihai Măniuţiu,
Alexandru Dabija, Alexander
Hausvater, Petru Vutcărău,
actriţa Melania Ursu şi „Magicianul” Marian Râlea, precum şi dramaturgul Radu
Macrinici au participat la
prima ediţie a Festivalului de
Teatru şi Arte Performative
„Teatru pe Drumul Sării”.
Acesta se adresează atât
comunităţii locale, cât şi comunităţii profesionale a actorilor şi studenţilor, care au
ocazia să se întâlnească cu
profesionişti renumiţi ai scenei contemporane.
Daciana Derda

nare între părinţi, bunici
şi copi.
Cursul de formare a bibliotecarilor s-a desfăşurat pe
parcursul a două întâlniri
cu participarea a 17 bibliotecari, din biblioteca judeţeană (din Secţia pentru copii din sediul central al bibliotecii şi din alte 3 filiale
de cartier) precum şi din alte patru biblioteci municipale şi comunale din judeţ.
Pe viitor activităţile din
acest proiect vor fi integrate
într-un program mai complex al Bibliotecii Judeţene
„Octavian Goga” Cluj, iar bibliotecile locale vor avea
această ofertă de program
educaţional în portofoliul
lor de proiecte. De asemeena, atelierele vor fi derulate
în continuare în fiecare bibliotecă participantă, iar
Asociaţia Learn&Vision va
oferta acest curs destinat
special bibliotecarilor către
alţi bibliotecari din judeţ.

Peste 1.000 de noi cititori s-au înscris
la biblioteca turdeană
în primul semestru al anului
Prezentă într-o emisiune
la Radio Transilvania, Nicolina Halgaş directorul Bibliotecii Muncipale “Teodor Murăşanu” a declarat că în primele şase luni ale acestui an
au apărut peste 1.000 de noi
utilizatori.
Potrivit estimărilor făcute
de personalul instituţiei în
primul semestru al acestui
an au fost înregistraţi 3.458
de utilizatori activi care frecventează constant biblioteca
municipală.
În perioada 2009-2012 au
fost înregistraţi 9.433 cititori. Numărul acestora rămâne aproximativ constant de la
un an la altul.
“Ceea ce inﬂuenţează numărul cititorilor este oferta
de carte, dacă aceasta este
bogată, numărul utilizatori-

lor creşte, în acest an de
exemplu nu aveam prea mulţi
bani pentru achiziţia de carte, ne bazăm şi pe donaţii” explică Halgaş.
La categoriile de utilizatori
nou înscrişi predomină copiii, urmaţi de persoanele de
sex feminin.
Până acum au fost difuzate
aproximativ 30.000 de documente, 4000 de utilizatori au
folosit serviciul internet din
cadrul instituţiei, s-au organizat 211 sesiuni de informare şi
1.750 de activităţi culturale.
Reamintim că în intervalul
15 iulie – 15 august 2013 la
sediul central al instituţiei,
Str. Republicii nr. 52, se va
efectua inventarierea colecţiilor destinate împrumutului. Din acest motiv biblioteca va ﬁ închisă !

Stimaţi utilizatori !
În perioada 15 iulie – 15 august 2013 la sediul central al
instituţiei, Str. Republicii nr. 52, se va efectua inventarierea
colecţiilor destinate împrumutului. Din acest motiv biblioteca
va fi închisă pentru public. Inventarierea colecţiilor se realizează
conform articolului 40 (8) din Legea bibliotecilor nr 334/2002.
Din același motiv, începând cu 1 iulie și până în 15 iulie
utilizatorii sunt rugaţi să își restituie documentele împrumutate.
În această perioadă nu se mai fac împrumuturi sau prelungiri
de termene de împrumut.
În perioada inventarierii utilizatorii pot apela, pentru împrumutul
de carte, la serviciile spaţiului pentru adulţi al Filialei Oprișani,
Str. Tineretului nr. 6.
Director,
Nicolina Halgaș

