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Creşele vor funcţiona în
subordinea grădiniţelor

În această ediţie puteţi citi
Consilierii au aprobat
desfăşurarea Zilelor Turzii
La fel ca anul trecut, activităţile din cadrul
evenimentul intitulat Zilele Municipiului Turda
se vor desfăşura în centrul oraşului. Pagina 2

Diplomă de excelenţă pentru Salina
Turda din partea Tripadvisor
Tripadvisor, cea mai folosită pagina web cu
opinii directe de la turiştii care au vizitat obiectivele turistice, oferă o diplomă de excelenţă
pentru Salina Turda.
Pagina 4

Sportivii turdeni premiaţi de
preşedintele FRH, Alexandru Dedu
Handbaliştii de la Potaissa Turda au fost
prezenţi în sala mare a Primăriei Turda, unde
au fost recompensaţi pentru un sezon de excepţie.
Pagina 5

Mesajul de felicitare adresat de către
dl. primar, Tudor Ştefănie, tinerilor care au
promovat examenul de Bacalaureat

Aleşii locali au fost chemaţi să delibereze asupra proiectului
privind menţinerea Hotărârii 90/2014, privind aprobarea
transferării şi reorganizării Creşelor nr 4 şi 5 din Turda,
aflate în subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială,
ca structuri de educaţie antreprenorială în subordinea
Grădiniţei Prichindelul Isteţ, respectiv a Grădiniţei Sfânta
Maria din municipiul nostru.
Pagina 3

Au început lucrările de consolidare
ale podului peste Arieş
Lucrările anunţate de primarul Tudor Ştefănie în cadrul unei conferinţe de presă lună trecută, au debutat la Turda. Acestea vizează consolidarea podului peste Arieş din zona sensului
giratoriu.
Licitaţia pentru realizarea lucrărilor a fost
câştigată de SC Aria Construct SRL din Alba Iulia. Pe lângă câştigător au mai participat patru
firme, din Bucureşti, Târgu-Mureş, Cluj-Napocaşi din Câmpia Turzii.
Începerea lucrărilor a fost programată pe 26
iunie, dar a început cu o mică întârziere, cu ter-

men de execuţie de 8 luni de zile, valoarea contractului fiind de aproximativ 4 milioane de lei.
Podul prezintă degradări care pun în pericol
exploatarea, astfel că se impune necesitatea reabilitării acestuia în vederea asigurării siguranţei
celor care-l tranzitează.
În acest moment albia râului a fost degajată de
bucăţile de rocă, cele câteva utilaje prezente în
zonă pregătesc „terenul” pentru realizarea unui
pod modern peste care se va circula în condiţii
de siguranţă, fără a se mai impune limitări ale
gabaritului şi vitezei.

„Suntem bucuroşi de rezultatele foarte bune
obţinute de elevii turdeni la Bacalaureatul din acest
an. Sentimente complexe mă încearcă atunci când
mă gândesc că, an de an, elevii liceelor turdene ne
fac mândri prin notele obţinute la acest examen al
maturităţii: fericire, încredere, speranţă.
În 2014, a fost rândul Mariei Ilea, eleva Liceului
Teoretic „Liviu Rebreanu” să menţină standardul
ridicat al unui Bacalaureat de nota 10, notă care
reflectă determinare, perseverenţă şi multă muncă.
Maria, te felicit pentru performanţa ta şi pentru că
ne oferi încă un motiv să fim mândri de tinerii noştri.
Bravo tuturor absolvenţilor şi dascălilor! Bravo
acestei generaţii, care cu siguranţa constituie viitorul
acestui oraş.”!

Sumele restante pentru
eficientizarea energetică a
locuinţelor au sosit la Turda
La ultima şedinţă de consiliu, aleşii locali turdeni au aprobat o rectiﬁcare bugetară de 50.000 lei.
Banii au provenit de la capitolul „Subvenţii de la
Bugetul de stat”, mai exact „Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit”.
Potrivit primarului Tudor Ştefănie este vorba despre sumele aferente anilor 2012-2013, lucrări care
s-au executat în acei ani, iar sumele alocate acum
sunt sume restanţe, aferente perioadei respective.
Reabilitarea termică s-a făcut în conformitate
cu programul privind „creşterea performanţei
energetice a blocurilor de locuinţe” conform ordonanţei de urgenţă nr. 18 din 2009, Ministerul Dezvoltării Regionale alocând, prin contractul 36.587
din 2014, suma care reprezintă contribuţia bugetului de stat în respectivul program.
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şi Aitonul au primit
Consilierii au aprobat Tureniul
undă verde şi de la Turda
desfăşurarea Zilelor Turzii pentru a intra în AVA
La fel ca anul trecut, activităţile din cadrul evenimentul
intitulat Zilele Municipiului
Turda se vor desfăşura în
centrul oraşului.
Ediţia cu numărul XIV va
avea loc în intervalul 29-31
august 2014 în organizarea
Primăriei şi Consiliului Local Turda.
Procedurile pentru achiziţionarea de servicii necesare
pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentului, se vor
realiza prin intermediul apartului de specialitate al Primarului municipiului Turda. De
asemenea, toate operaţiunile
economico-ﬁnanciare vor ﬁ
administrate şi înregistrate
de către Direcţia Econmică
din cadrul municipalităţii
turdene.
„Pentru achiziţiile de servicii artistice şi a altor bunuri
şi servicii necesare se vor
aplica prevederile OUG
34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a

contractelor de concesiune
de servici, precum şi prevederile Legii 8/1996 privind
dreptul de autor şi drepturile
conexe” se arată în raportul
de specialitate al proiectului.
Tot în cadrul şedinţei de
consiliu au fost stabilite tarifele ce vor ﬁ practicate
pentru închirierea de spaţii
în cadrul evenimentului Zilelor Turzii.
Pentru închirierea de spaţii, comercianţii vor plăti 17
lei/mp/zi. Tariful va include
preţul închirierii şi contravaloarea serviciilor de salubri-

tate care se vor plăti cu prioritate. Cheltuielile cu energia
electrică se vor suporta de
către chiriaşi, aceştia urmând să-şi achite în mod nemijlocit facturile.
Chiriaşii care vor amplasa
bucătării mobile, terase pentru alimentaţie publică, sunt
obligaţi să asigure protejarea
spaţiului închiriat prin folii
de protecţie, astfel încât să
nu se degradeze sau să păteze locul atribuit, în caz contrar urmând să suporte costurile cu refacerea dalajului
degradat! Daciana Derda

Peste 50 de angajaţi ai Salinei Turda la trainig
pentru îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare
La începutul acestei luni SC.
Turda Salina Durgău S.A. a lansat cursul de perfecţionare
pentru angajaţi intitulat: ,,Elemente şi tehnici de bază pentru
dezvoltarea abilităţilor de comunicare”, susţinut de profesor
universitar dr. Dan Octavian
Rusu din cadrul Facultăţii de
Sociologie, UBB Cluj.
Training-ul conceput pentru
cei 55 de angajaţi de la Salina
Turda timp de 3 săptămâni are
rolul de a-i ajuta la dezvoltarea
cunoştinţelor, abilităţilor şi
competenţelor de comunicare,
reducerea stresului şi înţelegerea mai bine a cauzelor generatoare de conﬂicte dar şi dobândirea unor noi abilităţi de soluţionare a conﬂictelor ceea va
permite companiei utilizarea
mai eﬁcientă a potenţialului
personal al ﬁecărui angajat în
cadrul companiei.
Prin îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare realizat în
urma training-ului se va realiza
şi reducerea stresului, îmbună-

tăţirea stării de sănătate şi a
confortului lucrătorilor.
Beneﬁciile obţinute în urma
training-ului personalului fac
referire la: scăderea unor cheltuieli prin reducerea ﬂuctuaţiei
de personal şi a absenteismului; creşterea motivaţiei şi a
productivităţii şi implicit a proﬁtului; reducerea tensiunilor
între personalul companiei sau
acesta şi conducerea ei, evitarea violenţei şi sau a hărţuirii
sexuale la locul de muncă, îmbunătăţirea imaginii interne şi

externe a angajatorului deoarece în felul acesta se promovează
ca ﬁind o organizaţie responsabilă şi preocupată de situaţia şi
diﬁcultăţile cu care se confruntă angajaţii săi.
„Programele noastre de training sunt interactive, practice,
aplicative si contributie la implicarea participanţilor, în realizarea unor exerciţii, jocuri,
grupuri de discuţii şi de analiză
a unor situaţii concrete” transmit iniţiatorii cursului.
Daciana Derda

Dacă săptămâna trecută
consilierii din Câmpia Turzii
au aprobat primirea de noi
membrii în Asociaţia Apa Văii Arieşului, acelaşi lucru s-a
întâmplat ieri şi la Turda.
Aleşii locali au stabilit ieri
în cadrul şedinţei extraordinare, ca localităţile Aiton şi
Tureni să facă parte din AVA,
conform actului constitutiv
şi statutului ADI „Apa Văii
Arieşului” primirea de noi
membrii se face cu acordul
membrilor asociaţiei, Turda
ﬁind unul dintre aceştia.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Văii Arieşului” a fost înﬁinţată ca o
structură organizatorică necesară pentru accesarea de fonduri europene în vederea dezvoltării reţelelor de apă şi canalizare pe aria delegării. Prin intermediul acesteia s-au derulat
şi procedurile de delegare a serviciului de apă şi apă uzată.
Pentru a obţine calitatea
de membru în această asociaţie este nevoie de votul individual al ﬁecărui consiliu local asociat.

PRECIZĂRI
Discuţiile din spaţiul public care au avut ca temă distinctă situaţia
economico – ﬁnanciară a SC Turda Salina Durgău SA ne obligă să facem
câteva precizări. Conducerea executivă a societăţii a aﬁrmat public, în
mod repetat, că își desfășoară activitatea pe proﬁt, în timp ce Raportul
privind situaţia economico-ﬁnanciară la data de 31.05.2014 arată că
rezultatele ﬁnanciare au fost negative. Demersul nostru are ca scop
remedierea și clariﬁcarea unei situaţii care creează confuzie în rândul
cetăţenilor, de aceea, am redat situaţia în cifre din documentele prezentate
de către directorul general al SC Turda Salina Durgău, Tot Vasile Simion,
unicului acţionar, respectiv Consiliul Local.
Raportul privind situaţia economico-ﬁnanciară
a SC Turda Salina Durgău SA la data de 31.05.2014
În primele 5 luni ale anului 2014, societatea a înregistrat următoarele
venituri și cheltuieli:
Venituri totale: 2.144.771 lei
Cheltuieli totale: 2.878.773 lei
Pierdere: – 734.002,
din care:
a. veniturile din exploatare înregistrate în perioada 01.01.2014 –
31.05.2014 sunt în suma de 2.130.504 lei
b. cheltuielile din exploatare înregistrate în perioada 01.01.2014 –
31.05.2014 sunt în suma totală de 2.733.812 lei
c. cheltuieli cu alte servicii
- reclamă și publicitate – 130.990 lei
- deplasări – 30.342 lei
d. cheltuieli cu personalul – 1.252.934 lei
De asemenea, la data de 31.05.2014, valoarea creditului neutilizat la CEC
BANK era de 1.567.138 lei.
Concluzie:
În primele 5 luni ale anului 2014, societatea a înregistrat următorul rezultat:
Venituri totale: 2.144.771 lei
Cheltuieli totale: 2.878.773 lei
Pierdere: – 734.002,
Director general,
Tot Vasile Simion
De asemenea, un alt act care reﬂectă situaţia ﬁnanciară negativă este
Balanţa de Venituri şi Cheltuieli la data de 30.04.2014 a SC Turda
Salina Durgău SA, cod ﬁscal: 26128977, document semnat de directorul,
Tot Vasile Simion.
Pe total activitate:
Venituri: 1.372.017,68 lei
Cheltuieli totale: 2.209.688,16 lei
Pierdere totală: 837.670, 48 lei
din care menţionăm următoarele consideraţii rezultate din document:
cheltuieli de personal – 965.863, 30 lei – dacă e să facem ponderea
cheltuielilor de personal în veniturile din activitatea de bază, acestea
reprezintă 75,44%. Din veniturile din activitatea de bază de 1.280.261,
54 lei, după acoperirea de personal de 965.863, 30 lei rămân pentru
restul cheltuielilor doar 314.398,24 lei. Astfel, din totalul cheltuielilor
de 2.047.144,93 lei, suma de 766.883,39 lei nu are acoperire în
veniturile încasate.
Primar
Tudor Ştefănie
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Ştefănie acceptă
Primarul Tudor Ştefănie
nemulţumit de fondurile destinate revenirea lui Nemeş în
echipa
executivului
Turzii din surse „externe”
Şeful executivului a fost
prezent în aceste zile la postul local de televiziune, unde, printre altele s-a referit
şi la fondurile primite de la
Consiliul Judeţean Cluj şi
chiar de la Guvernul României.
Primarul turdean le consideră „mizilicuri” cu care
nu poţi face investiţii serioase în obiective de interes
comunitar.
„Ce au spus dânşii la alegeri? Dacă ne votaţi şi câştigăm Consiliul Judeţean,
Parlamentul României şi
avem Guvern, vor veni fonduri la Turda…eu nu aduc
acuze, eu spun ce s-a preconizat atunci şi ce s-a întâmplat până acum! Deci până
astăzi în Turda, au venit
doar mizilicuri de fonduri
cu care nu poţi să faci absolut nimic…când Consiliul
Judeţean prin buget îţi dă
mai puţin de jumătate ca pe
vremea lui Tişe, când Guvernul nu a dat nimic pentru municipiul nostru,
atunci mă întreb şi eu, unde
sunt aleşii judeţeni sau cei
din Parlamentul României,
unde este interesul cetăţeanului?”, explică Ştefănie.

Edilul a continuat cu
acuze ce vizează PSD-ul,
care în opinia sa, duce o
campanie denigratoare la
adresa sa şi a administraţiei locale, tocmai pentru a

ascunde lipsa realizărilor
din ultima perioadă.
Emisiunea integrală poate fi vizionată şi pe site-ul
primăriei Turda la adresa
www.primariaturda.ro

Maria Turcean: „Relaţia cu contribuabilii
turdeni lasă uneori de dorit”!
Turdenii nu se grăbesc
să-şi achite impozitele şi
taxele locale, astfel că dacă
ar fi să facem o comparaţie
cu aceeaşi perioadă a anului trecut, ar mai trebui încasate încă aproximativ 19
miliarde de lei vechi.
Declaraţia a fost făcută
în cadrul unei conferinţe de
presă de către Maria Turcean, directorul serviciului

de impozite şi taxe, din cadrul Primăriei Turda.
Astfel, făcând o comparaţie între încasările pe şase luni şi bugetul local, la
impozitele pe clădiri, terenuri şi auto bugetul a fost
realizat în proporţie de
93,92%, iar faţă de bugetul
pe întregul an încasarea e
de 64,21%. Faţă de debite,
la persoane fizice procen-

tul de încasare este de
49,24%, cele mai mici încasări fiind la impozitul pe
mijloacele de transport
(38%).
În schimb, la persoane
juridice, pe semestrul întâi
al acestui an gradul de încasare faţă de bugetul prognozat este de 108%, raportarea la încasările pe întregul an fiind de 65,60%, în
timp ce faţă de debite gradul este 61,45%, realizarea
bugetului de anul trecut pe
întregul an 2014 presupunând încasarea a încă 30 de
miliarde de lei vechi. Per
total încasări pe primul semestru, bugetul a fost realizat în proporţie de 101,95%,
în timp ce faţă de întregul
an procentul de încasare
este de 65%, iar raportat la
debite procentul de încasare este de 55,62%.
Reamintim că pentru 2015,
administraţia locală nu intenţionează să crească valoarea impozitelor şi a taxelor
locale.
Daciana Derda

Primarul turdean a declarat cu ocazia unei conferinţe
de presă că îşi doreşte să facă
echipă cu Lucian Nemeş (foto), urmând să propună ca la
şedinţa de consiliu să ﬁe introdus pe ordinea de zi un
proiect ce prevede revocarea
Hotărârilor de Consiliu din
luna decembrie 2013.
Hotărârile cu pricina au vizat revocarea din funcţie a
viceprimarului Lucian Nemeş şi numirea unui nou viceprimar în persoana lui Lucian Varo.
”Apreciez necesară şi oportună revocarea acestor documente, pentru a înlătura orice dubiu. Am nevoie de viceprimar. Îi spun domnului Nemeş ”bun venit şi spor la treabă!” Nu pot sta cu doi viceprimari, unul de drept şi unul
suspendat. Dacă forul deliberativ va răspunde aﬁrmativ
solicitării se rezolvă şi problema, ce poate deveni spinoasă, a plăţii salariului, din
urmă, viceprimarului suspendat….”explică primarul
Tudor Ştefănie.

Prefectul judeţului Cluj,
Ioan Vuşcan, a atacat în contencios administrativ hotărârile Consiliului Local, în
urma cărora Lucian Nemeş
era debarcat din funcţia de
viceprimar, în locul său ﬁind
ales Lucian Varo.
Acest fapt a dus la suspendarea aplicării lor, având ca
efect revenirea în funcţia de
viceprimar a lui Lucian Nemeş.
Daciana Derda

COMUNICAT
Ca urmare a articolelor apărute în presa locală, facem cunoscute
următoarele precizări:
Activitatea Consiliului Local al municipiului Turda s-a desfășurat și se
desfășoară în conformitate și cu respectarea întocmai a prevederilor
legale incidente, respectiv Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare,
ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ale Ordonanţei
Guvernului nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului cadru de
organizare și funcţionare a consiliilor locale, precum și a altor acte
normative cu aplicabilitate directă asupra acestei problematici.
În același cadru legal s-a desfășurat și sedinţa extraordinară a plenului
forului deliberativ turdean din data de 14.07.2014, iar proiectele de
hotărâre supuse dezbaterii au îndeplinit condiţiile de fond și forma
prevăzute de normele de tehnică legislativă, începând cu aspectele
legate de iniţierea acestora (art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modiﬁcarile și completările ulterioare), avizarea lor
pentru legalitate, dezbaterea în plenul consiliului local și exprimarea
prin vot asupra acestora, condiţii esenţiale și speciﬁce principiului
autonomiei locale, legiferat de altfel, de actele normative sus
menţionate, precum și de către Constituţia României.
Mult discutatele aspecte de legalitate, sau așa zisa lipsă a acestora,
la care se face referire cu regularitate, considerăm că este de competenţa
exclusivă a organelor și instituţiilor abilitate în acest sens, și nicidecum
a unor păreri personale, uneori tendenţioase și jignitoare sau apreciate
cu superﬁcialitate și subiectivism de către unii actori ai demersului
administrativ.
De esenţa democraţiei și în virtutea aplicării și respectării principiilor
descentralizarii, autonomiei locale și eligibilităţii autorităţilor
administraţiei publice locale, ţine comportamentul ﬁecărui participant
la procesul decizional aferent elaborării și aplicării actului administrativ,
comportament care trebuie să reﬂecte voinţa ﬁecăruia, desigur cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Acuzele, jignirile, părerile personale sau interpretările subiective ori
părtinitoare a anumitor aspecte nu trebuie să–și găsească locul în
cadrul unei autorităţi deliberative, ﬁecare membru al acesteia având
dreptul să-și expună punctul de vedere, iar o eventuală cenzură pe
aspecte de legalitate sau oportunitate ﬁind de competenţa exclusivă
a instituţiilor cu atribuţii în acest sens.
PRIMAR MUNICIPIUL TURDA Tudor Ştefanie
Secretar mun. Turda,Paula Popa
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Cristian Felezeu: „Trebuie să identificăm
suprafeţe de teren destinate tinerilor
pentru construcţia de locuinţe”!
C

onsilierul
liberal
Cristian Felezeu a
amintit într-o interpelare
avută la şedinţa forului
deliberativ despre o mai
veche doleanţă a sa: combaterea cerşetoriei la
Turda.
Alesul local a atras din nou
atenţia asupra fenomenului
care ia amploare în oraşul
nostru făcând apel la poliţia
locală în vederea stopării
acestuia.
„Poliţia locală trebuie să
aibă grijă şi la persoanele care fac colectarea selectivă direct de la tomberon, în special mă refer aici la cei de pe
strada Libertăţii. Sunt foarte
multe reclamaţii venite din
partea locatarilor” explică
Felezeu.
Consilierul local şi-a îndemnat colegii din forul deliberativ, care alături de reprezentaţii executivului ar trebui să treacă la identiﬁcarea
suprafeţelor de teren destinate tinerilor în vederea construcţiei de locuinţe.
„Trebuie să reluăm acea
procedură de atribuire către
tineri, a suprafeţelor de teren
în vederea construirii de case. O procedură care nu a mai
fost urmată de câţiva ani,
sunt convins că împreună
vom reuşi să găsim aceste terenuri şi să încercăm să facem atribuirea lor către tineri!”, îndeamnă Felezeu.

API Turda, lăudată
pentru evoluţia financiară
Printre alte proiecte de hotărâre, forul deliberativ a
aprobat şi situaţia ﬁnanciar-contabilă pe anul 2013 a
SC. Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
Societatea a înregistrat o
evoluţie spectaculoasă, apreciată de consilierii locali
drept un exemplu demn de
urmat, cu referire la Salina

Turda şi Domeniul Public.
Proﬁtul net a API Turda pe
anul trecut a fost de peste
200.000 lei, din care rezerve
legale- 10.000 lei. Pentru
2014, peste 61.000 lei vor
merge pe investiţii, restul
proﬁtului net reprezintă redevenţă şi dividende.
În luna februarie a anului
trecut consilierii locali au
aprobat înﬁinţarea societăţii
comerciale Administrarea

Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
Asociatul unic al societăţii
este municipiul Turda prin
Consiliul Local. Administratorul care îndeplineşte şi
funcţia de director al societăţii comerciale este Ovidiu
Marian.
Obiectul de activitate al
acesteia este asigurarea cu
prioritate a activităţilor de
prestări servicii, care nu se

mai pot administra eﬁcient şi
de calitate, în condiţiile creşterii veniturilor de la bugetul
local al municipiului Turda,
precum şi administrarea
unor imobile noi de interes
local cu diferite destinaţii pe
bază de contract.
Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL
se ocupă şi de exploatarea
parcărilor din municipiu.
Daciana Derda

Consilierii turdeni au fost de acord cu revenirea Diplomă de excelenţă pentru Salina
Turda din partea Tripadvisor
lui Nemeş în echipa executivului
În cadrul şedinţei extraordinare de consiliu, aleşii locali au deliberat asupra patru
proiecte de hotărâre ce vizau
funcţia de viceprimar al Turzii, opţiunea acestora ﬁind
ulterior exprimată prin vot
secret.
Proiectele de hotărâre îi
vizau pe Lucian Nemeş, respectiv Lucian Varo.
În primul rând consilierii
locali turdeni au fost de acord
cu
revocarea
HCL
276/11.12.2013 prin care a
fost schimbat din funcţie viceprimarul Lucian Nemeş,
după care au fost de acord cu
revocarea HCL 5/31.01.2014
privind menţinerea HCL
276/11.12.2013.
Apoi s-a trecut la Lucian
Varo. Membrii forului deli-

berativ local au fost de acord
cu
revocarea
HCL
277/11.12.2013 prin care a
fost ales ca viceprimar al
Turzii Lucian Varo, dar şi cu
revocarea HCL 6/31.01.2014
prin care se menţinea HCL
277/11.12.2013.
Înainte de a se trece la vot
secret, în cadrul şedinţei Consiliului Local Turda, atât Lucian Nemeş, cât şi Lucian Varo au anunţat că să abţin de la
votul şi deliberarea celor patru proiecte de hotărâre.
Săptămâna trecută primarul Tudor Ştefănie amintea
cu ocazia unei conferinţe de
presă că îşi doreşte să facă
echipă cu Lucian Nemeş, urmând să propună ca la şedinţa de consiliu să ﬁe introdus
pe ordinea de zi un proiect ce

prevede revocarea Hotărârilor de Consiliu din luna decembrie 2013, ceea ce s-a şi
întâmplat!
Hotărârile cu pricina au vizat revocarea din funcţie a
viceprimarului Lucian Nemeş şi numirea unui nou viceprimar în persoana lui Lucian Varo.
Prefectul judeţului Cluj,
Ioan Vuşcan, a atacat în contencios administrativ hotărârile Consiliului Local, în
urma cărora Lucian Nemeş
era debarcat din funcţia de
viceprimar, în locul său ﬁind
ales Lucian Varo.
Acest fapt a dus la suspendarea aplicării lor, având ca
efect revenirea în funcţia de
viceprimar a lui Lucian Nemeş.

Tripadvisor, cea mai folosită pagina web cu opinii directe de la turiştii care au vizitat obiectivele turistice,
oferă o diplomă de excelenţă
pentru Salina Turda.
În urma opiniilor şi recenziilor scrise de turişti pe pagina
"tripadvisor.com", Salina Turda a obţinut un punctaj de 4,5
dintr-un maxim de 5, astfel încadrându-se în categoria
obiectivelor turistice deosebite, de mare interes în rândul
vizitatorilor din întreaga lume.
„Tripadvisor salută activitatea şi eforturile depuse de
acest obiectiv pentru a oferi
standardele cele mai bune
turiştilor care vizitează acest
loc. Salina Turda a primit o
diplomă de excelenţă în domeniul turismului şi ospita-

lităţii în jurul lumii, bine meritată şi susţinută de numărul în continuă creştere a turiştilor care ne vizitează!”
transmite conducerea SC.
Salina Turda Durgău SA.
Reamintim că Salina Turda din judeţul Cluj este cel
mai frumos loc de sub pământ din lume. De asta sunt
convinşi jurnaliştii de la Business Insider, care laudă
obiectivul turistic din Transilvania, după ce la sfârşitul
anului trecut au inclus Salina
Turda în top destinaţii din lume despre care turiştii nici
nu ştiu că există.
Salina Turda a depăşit obiective celebre precum Peştera
Cristalelor din Mexic şi Biserica San Clemente din Roma.
Daciana Derda
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Consilierii turdeni au rămas la aceeaşi opţiune: creşele
trebuie să funcţioneze în subordinea grădiniţelor
A

leşii locali au fost chemaţi să delibereze asupra proiectului privind
menţinerea
Hotărârii
90/2014, privind aprobarea
transferării şi reorganizării Creşelor nr 4 şi 5 din
Turda, aflate în subordinea
Serviciului Public de
Asistenţă Socială, ca structuri de educaţie antreprenorială în subordinea
Grădiniţei Prichindelul
Isteţ, respectiv a Grădiniţei
Sfânta Maria din municipiul nostru.
Hotărârea aprobată iniţial
în luna iulie nu a fost pusă în
aplicare din cauza ISJ Cluj care nu a dat avizele necesare.
În expunerea de motive a
proiectului de hotărâre primarul Tudor Ştefănie arată
că „obiectul iniţierii proiectului îl constituie prezentarea cadrului legal, referitor la
situaţia hotărârii 90/2014,
elemente care în opinia noastră justiﬁcă menţinerea în
continuare a actului administrativ menţionat şi respingerea solicitării de revocare formulată de către Instituţia Prefectului Judeţului
Cluj… Prin adresa 2567/
04.03.2014 SPAS Turda solicita Inspectoratului Şcolar
Judeţean Cluj, emiterea avizului conform în vederea reorganizării Creşelor nr 4 şi 5
din Turda, aﬂate în subordi-

nea Serviciului Public de
Asistenţă Socială, ca structuri de educaţie antreprenorială în subordinea Grădiniţei Prichindelul Isteţ, respectiv a Grădiniţei Sfânta Maria.
Adresa a fost întocmită în
conformitate cu revederile
legale menţionate! Facem
precizarea că actul înaintat
către ISJ este cât se poate de

explicit, ﬁind astfel întocmit
încât să nu lase loc de echivoc, aşa încât argumentul întocmit de Prefectură potrivit
căruia avizul acordat ar ﬁ fost
pentru organizarea celor două creşe ca unităţi de sine
stătătoare nu poate ﬁ primit.
Având în vedere cele expuse,
concluziile noastre sunt de
menţinere a hotărârii nr.

Sportivii turdeni premiaţi
de preşedintele FRH, Alexandru Dedu
H

andbaliştii de la
Potaissa Turda au fost
prezenţi în sala mare a
Primăriei Turda, unde au
fost recompensaţi pentru
un sezon de excepţie, la finele căruia au câştigat medaliile de bronz şi s-au calificat, în premieră pentru o
echipă turdeană, în cupele
europene.
De asemenea, tot cu această ocazie, Claudiu Dediu a
primit trofeul pentru titlul de
golgheter al campionatului,
iar preşedintele Flaviu Sâsâeac a prezentat noile achiziţii ale clubului, înaintea
unui nou sezon handbalistic.
La această festivitate au
fost prezenţi, pe lângă oﬁcialii echipei şi sportivi, preşedintele FRH – Alexandru
Dedu, primarul Tudor Ştefănie, senatorul Alexandru
Cordoş, deputatul Mircea
Irimie, directorul CAA Cristian Matei, reprezentanţi ai
sponsorilor, alţi iubitori ai
handbalului.

„Vreau să le mulţumesc celor care au contribuit pentru
a se ajunge la această performanţă şi celor care au fost
prezenţi la meciurile echipei.
Sunt nişte băieţi extraordinari‚ dornici de performanţă‚
care ne-au adus multă bucurie şi care au promovat municipiul Turda. Sper să reuşim
o performanţă unică şi în Cupele Europene. Nu e uşor să
ajungi la o performanţă sportivă fără oameni care ştiu să
organizeze competiţii. Îi

mulţumesc
preşedintelui
clubului‚ inima şi creierul activităţii‚ şi antrenorilor care
au venit cu gând de performanţă”, a fost mesajul primarului Tudor Ştefănie.
Oﬁcialităţile prezente au
lăudat performanţa echipei,
reliefând seriozitatea cu care
s-a pus în practică un proiect
atât de ambiţios. De asemenea, a fost lăudată şi implicarea administraţiei locale în
sprijinirea echipei şi implicit
a sportului de performanţă.

90/2014 a Consiliului Local
Turda, întrucât îndeplineşte
cerinţele legale”.
De-a lungul timpului creşele au fost organizate cu dublă subordonare, Direcţia de
Sănătate Publică, Primăria
Turda şi Serviciul Public de
Asistenţă Socială au avut
atribuţii legate de personalul
acestora, restul activităţii,

care face parte din domeniul
educaţie
antepreşcolară
aparţine de Ministerul Învăţământului.
Consilierii turdeni au
aprobat proiectul în forma
propusă de executiv, fapt ce
prevede menţinerea hotărârii iniţiale luate de forul deliberativ.
Daciana Derda

Meci de fotbal Compania de
Apă Arieş vs. Presa locală
Compania de Apă Arieş a organizat, la Staţia de Tratare str.
Bogata Turda, un meci de fotbal
amical între angajaţi ai companiei şi o echipă a presei locale.
Partida a fost una viu disputată dar în condiţii de maxim fair play de către ambele
echipe şi s-a încheiat cu victoria gazdelor cu scorul de
9-4 ( la pauză 6-1). Ziariştii
au trebuit să se recunoască
învinşi după două reprize a
câte 30 de minute, de o echipă a CAA mai tânără şi cu mai
multe meciuri ”în picioare”,
în ultima vreme.
Echipa CAA a fost formată
din Bogdan Bobic, Iuliu Petri-

dean, Ionuţ Blag, Dan Pop, Alin
Tulai, Cristian Apahidean şi
Florin Cocus, în timp ce din
echipa presei au făcut parte
Costică Petruş (Radio Cluj),
Gelu Florea (Turdanews), Ionel Ignat (Turdainfo), Remus
Pop (Ziarul 21), Cristian Olteanu (Arieş TV), Ovidiu Bucur
(Ziar 15 minute), Eugen Pop
(Turdanews) Emanuel Petruş
(Radio Cluj).
La ﬁnal membrii celor două
echipe s-au rehidratat cu lichide puse la dispoziţie de
echipa gazdă iar la despărţire
s-a stabilit ca o astfel de partidă să se dispute în ﬁecare lună
dacă este posibil.
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HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL TURDA
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 164
din data de 07.07.2014
privind schimbarea membrilor desemnati de Consiliul Local al Municipiului Turda in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal
Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară în data de 07.07.2014.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind schimbarea membrilor desemnati de Consiliul Local al Municipiului Turda in Consiliul
de Administratie al Spitalului Municipal, proiect elaborat din iniţiativa
dlui. consilier local , membru PNL, domnul Cristian George Felezeu;
Raportat la prevederile art. 186 alin. 2 lit.b, alin. 7 din Legea nr.
95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.
2 a Consiliului Locxal al municipiului Turda, (administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic) precum si raportul de specialitate al Administratorului Public, domnul Radu Crisan;
Ţinând seama de prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2, lit.a si d, alin. 6 lit.a
pct.3, art. 44, art. 45 alin. 2, ale art. 115, alin. 1, lit. „b” , alin. 3, alin. 5 si alin.
6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modiﬁcarile si completarile ulterioare, precum si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Turda,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se desemneaza ca membri in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Turda :
- domnul consilier Micu Ovidiu Dorel
- domnul consilier Bugnar Vasile Florin.
Art. 2. La data adoptarii prezentei hotarari, HCL nr. 117/27.07.2010
privind desemnarea membrilor in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Turda isi inceteaza aplicabilitatea.
Art. 3. Comunicarea si ducerea la îndeplinire a prezentei se
încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda Spitalului Municipal Turda precum si persoanelor nominalizate la art.1 din prezenta hotarare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
Felezeu Cristian George SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula POPA
VOTURI numire domunl Micu Ovidiu Dorel:
- pentru 17
– împotriva 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor participanţi la vot este 18.
VOTURI numire domnul Micu Ovidiu:
- pentru 18
– împotriva Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor participanţi la vot este 18.

HOTĂRÂREA NR. 167
din data de 07.07.2014
privind aprobarea caietului de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica a unui imobil-teren apartinand domeniului privat al
municipiului Turda, situat in Turda, str. Malului f.n., judetul Cluj,
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara la data de 07.07.2014;
Luand in dezbatere Proiectul de hotarare privind aprobarea caietului
de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica a unui imobil-teren apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str. Malului f.n., judetul Cluj, elaborat din initiativa d-lui primar Tudor Stefanie;
Avand in vederea Raportul de specialitate nr. 6.280 din 17.03.2014
intocmit in cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului
si Cadastru si avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii ;
Avand in vedere Raportul de evaluare si in conformitate cu
H.C.L. nr. 190/27.11.2003 cu privire la aprobarea procedurii de
vanzare a terenurilor proprietate privata a municipiului Turda,
completata cu HCL nr. 16/29.01.2004 ;
Tinand cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;
In temeiul art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin 5 lit. b , art. 45 alin. 3 , art. 115
alin. 3, alin. 5 si alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si a Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda ;

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aproba caietul de sarcini pentru vanzarea prin licitatie
publica a unui imobil – teren situat in Turda, str. Malului f.n., judetul
Cluj, inscris in CF nr. 56947 TURDA, cu nr. top.6244/1/3/3, avand
destinatia curti constructii cu suprafata de 1.202 mp. si C.F. nr.57026
Turda, nr.top.6244/1/4/1, avand destinatia gradina cu suprafata de
2.912 mp.; terenul apartine domeniului privat al municipiului Turda
si este proprietatea tabulara a Statului Roman.
Art. 2. Pretul minim de pornire al licitatiei stabilit conform Raportului de evaluare – parte integranta din prezentul proiect de
hotarare – este de 62.000 lei, valoare estimata ce contine T.V.A.
Preţul de vânzare adjudecat se va achita integral în termen de
maxim 30 zile calendaristice de la data semnarii contractului de
vanzare – cumparare sub sancţiunea anulării adjudecării licitaţiei şi
organizarea unei noi licitaţii.
Contractul de vanzare- cumparare va fi intocmit de catre S.E.P. si GIS.
Art. 3. Facturarea, urmarirea si incasarea contravalorii contractului se va face de catre Serviciul Financiar- Contabilitate
prin compartimentul de resort.

Art. 4. Cumparatorul poate solicita intabularea dreptului de proprietate in C.F. numai dupa achitarea integrala a pretului. Cheltuielile
ocazionate cu intabularea imobilului vor ﬁ suportate de cumparator.
Art. 5. Comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza
Primarului municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda,
Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru, S.E.P. si
GIS, Directiei Economice, S.A.P.L. si Comisiei de Licitatii.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
Felezeu Cristian George SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula POPA
VOTURI : – pentru – 19
- impotriva –
- abtineri Numarul total al consilierilor este de 21 .
Numarul consilierilor prezenti este de 19.

HOTĂRÂREA NR. 168
din data de 07.07.2014
privind modiﬁcarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local Turda
nr.46/28.02.2006. completat prin H.C.L.M.T. nr.265/2006 şi
nr.136/2008 referitor la atribuirea unor denumiri noi de stradă
în municipiul Turda şi încadrarea pe zone
Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară la data de 07.07.2014;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la modiﬁcarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local Turda nr.46/28.02.2006.
completat prin H.C.L.M.T. nr.265/2006 şi nr.136/2008 referitor
la atribuirea unor denumiri noi de stradă în municipiul Turda şi
încadrarea pe zone, elaborat din iniţiativa primarului
Având în vedere raportul de specialitate al S.U.A.T, precum şi
avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr .3 pentru
ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii;
În conformitate cu prevederile art.2 lit. d) al O.G.R. nr.63/2002
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;
În temeiul art.36 alin.1, alin.4. lit.d)-e), alin.5. lit.c) şi al art.45
alin.1., alin.2.lit.e) şi alin.6. din Legea nr.215/2001 republicată în
2007 privind Administraţia publică Locală şi a Regulamentului
de funcţionare al Consiliului Local,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modiﬁcarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local
Turda nr. 46/28.02.2006. completat prin H.C.L.M.T. nr.265/2006 şi
nr.136/2008, referitor la „atribuirea unor denumiri noi de stradă din
teritoriul administrativ al municipiului Turda, de către consiliul local,
conţinute în ANEXA cu tabel şi plan stradal aferent, ambele părţi integrante ale hotărârii” referitor la denumirea Drumul Ploscoşului cu
următoarele modiﬁcări şi completări conform ANEXA 1 – detaliu
plan sc.1:10.000, ANEXA 1 ﬁind parte integrantă prezentei hotărâri:
a) Se păstrează denumirea Drumul Ploscoşului: format din
intersecţia cu Str.Frăgărişte pe segmentul prin intersectare cu
Aleea Erasmus Nyaradi, cu traversare peste zona văii sărate zona
Natura 2000 până la intersecţia cu Aleea Durgăului (intrare către Salina Turda şi limita teritoriului intravilan aprobat prin planuri urbanistice şi de amenajarea teritoriului – P.U.G.)
b) Se modiﬁcă denumirea Drumul Ploscoşului în denumirea
de Str.Dealul Viilor : de la intersecţia cu Aleea Durgăului cu prelungire spre nord-vest către teritoriul extravilan administrativ.
Art. 2. Se aprobă completarea şi modiﬁcarea
H.C.L.M.T.nr.86/28.03.2013. privind încadrarea pe zone a imobilelor (terenuri şi construcţii) prin includerea în nomenclatura
stradală a denumirii Str.Dealul Viilor pe zona D.
Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se
încredinţează Primarului municipiului Turda, Viceprimarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Arhitectului Şef şi tuturor direcţiilor şi serviciilor din cadrul Primăriei municipiului Turda.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
Felezeu Cristian George SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI : pentru 19
împotriva abţineri Numărul total al consilierilor este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 19.

HOTĂRÂREA NR. 169
din data de 07.07.2014
privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – CONSTRUIRE
LOCUINŢE INDIVIDUALE în municipiul Turda U.T.R. LM6 str.
Curcubeului – Şesului
Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară la data de 07.07.2014;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea
P.U.Z. şi R.L.U. aferent – CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE în municipiul Turda U.T.R. LM6 str. Curcubeului – Şesului, proiect elaborat din iniţiativa primarului
În baza Avizului de Oportunitate emis de Primăria Turda nr.1
din 22.01.2014.;
Având în vedere Raportul S.U.A.T. nr6764/43/U din 21.05.2014 ;
Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr.3 pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea
teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii;
În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor republicată cu completări şi modiﬁcări ulterioare şi în baza
Legii nr.350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
cu completări şi modiﬁcări ulterioare;
În temeiul art.36 alin.1, alin.4. lit.d)-e), alin.5. lit.c) şi al art.45
alin.1., alin.2.lit.e) şi alin.6. din Legea nr.215/2001 republicată în

2007 privind Administraţia publică Locală şi a Regulamentului
de funcţionare al Consiliului Local,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de
Urbanism aferent – CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE în
municipiul Turda U.T.R. LM6 str. Curcubeului – Şesului, în baza Avizului de Oportunitate nr.1 din 22.01.2014. şi a Raportului asupra informării şi consultării publicului nr.6764/43/M din 24.04.2014.
Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredinţează Primarului municipiului Turda, Viceprimarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda, Arhitectului Şef şi tuturor
direcţiilor şi serviciilor din cadrul Primăriei municipiului Turda.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
Felezeu Cristian George SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI : pentru 19
împotriva abţineri Numărul total al consilierilor este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 19.

HOTĂRÂREA NR. 170
din data de 07.07.2014
privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent –STABILIRE ZONE
FUNCŢIONALE – CULTURI VIŢĂ DE VIE, SUBZONA AGREMENT, SUBZONĂ ADMINISTRATIVĂ, SUBZONĂ PROCESARE STRUGURI ŞI DEPOZITARE VIN, prin scoaterea subzonei de
agrement din circuitul agricol teritoriu extravilan tarlaua 36 şi introducerea terenului în teritoriu intravilan al municipiului Turda
Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară la data de 07.07.2014;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea
P.U.Z. şi R.L.U. aferent – STABILIRE ZONE FUNCŢIONALE –
CULTURI VIŢĂ DE VIE, SUBZONA AGREMENT, SUBZONĂ
ADMINISTRATIVĂ, SUBZONĂ PROCESARE STRUGURI ŞI
DEPOZITARE VIN, prin scoaterea subzonei de agrement din circuitul agricol teritoriu extravilan tarlaua 36 şi introducerea terenului
în teritoriu intravilan al municipiului Turda, elaborat din iniţiativa
În baza Avizului de Oportunitate emis de Primăria Turda nr.2
din 28.05.2014.;
Având în vedere Raportul S.U.A.T. nr. 2107/15/U din 13.06.2014. ;
Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr.3 pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea
teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii;
În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor republicată cu completări şi modiﬁcări ulterioare şi în baza
Legii nr.350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
cu completări şi modiﬁcări ulterioare;
În temeiul art.36 alin.1, alin.4. lit.d)-e), alin.5. lit.c) şi al art.45
alin.1., alin.2.lit.e) şi alin.6. din Legea nr.215/2001 republicată în
2007 privind Administraţia publică Locală şi a Regulamentului
de funcţionare al Consiliului Local,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent – STABILIRE ZONE FUNCŢIONALE –
CULTURI VIŢĂ DE VIE, SUBZONA AGREMENT, SUBZONĂ
ADMINISTRATIVĂ, SUBZONĂ PROCESARE STRUGURI ŞI
DEPOZITARE VIN, prin scoaterea subzonei de agrement din circuitul agricol teritoriu extravilan tarlaua 36 şi introducerea terenului în teritoriu intravilan al municipiului Turda, în baza Avizului de Oportunitate nr.2 din 28.05.2014. şi a Raportului asupra informării şi consultării publicului nr. 2107/15/M din 13.06.04.2014.
Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se
încredinţează Primarului municipiului Turda, Viceprimarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Arhitectului Şef şi tuturor direcţiilor şi serviciilor din cadrul Primăriei municipiului Turda .
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
Felezeu Cristian George SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI : pentru 19
împotriva abţineri Numărul total al consilierilor este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 19.

HOTĂRÂREA NR. 171
din data de 07.07.2014
privind aprobarea noilor criterii de ierarhizare si a formularelor
necesare pentru intocmirea dosarelor privind accesul la o locuinta sociala sau din fondul locativ de stat, alta decat cea sociala
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara din data de 07.07.2014.
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea noilor
criterii de ierarhizare si a formularelor necesare pentru intocmirea dosarelor privind accesul la o locuinta sociala din fondul locativ de stat, in
conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 – a locuintei, modiﬁcata
si completata, Legea 241/2001 si a H.G.R. nr. 1275/2000, privind Normele metodologice pentru punerea in aplicare a Legii nr.114/1996 , elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, ec.Tudor Stefanie;
Avand in vedere Raportul de specialitate al Serviciului Dezvoltare Publica si Investitii si avizul Comisiei de Specialitate nr.
4- de munca si protectie sociala, protectia copilului, drepturile si
libertatile fundamentale ale cetateanului, culte, minoritati, ordine publica si aparare.
In temeiul prevederilor art.36, alin. (1) lit. c, alin. (5) lit.a, alin.
(6) lit.a pct.17 si art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicata ,
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privind Administratia Publica Locala si a Regulamentului de
functionare a Consiliului Local:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba criteriile de eligibilitate privind accesul la locuintele sociale sau din fondul locative de stat, altele decat cele sociale,
conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare;
Art. 2. Se aproba lista actelor necesare la solicitarea unei locuinte
sociale sau din fondul locative de stat, alta decat cea sociala, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare;
Art. 3. Se aproba modelul de cerere pentru repartizarea unei
locuinte sociale conform Anexei 3 precum si criteriile de ierarhizare pentru stabilirea punctajului la locuintele sociale conform
Anexei 4 , care fac parte integranta din prezenta hotarare;
Art. 4. Se aproba modelul de cerere pentru repartizarea unei locuinte din fondul locative de stat, alta decat cea sociala, conform Anexei
5 precum si criteriile de ierarhizare pentru stabilirea punctajului la
locuintele din fondul locative de stat, altele decat cele sociale, conform
Anexei 6 , care fac parte integranta din prezenta hotarare;
Art. 5. Se aproba modelul de declaratie pe propria raspundere
conform Anexei 7 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 6. Punrea in aplicare a prevederilor art. 1-5 se va face odata cu intocmirea listelor de prioritati incepand cu anul 2015.
Art. 7. Locuintele , atat cele sociale cat si cele din fondul locativ de stat se vor repartiza prin Dispozitia primarului pe baza listelor de prioritati aprobate de catre Consiliul Local.
Art. 8. Comunicarea şi ducerea la indeplinire a prezentei hotarari
se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda, Serviciului Dezvoltare Publica si Investitii, Serviciului de Administratie Publica Locala si membrilor comisiei.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
Felezeu Cristian George SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI : pentru 19
împotriva abţineri Numărul total al consilierilor este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 19.

HOTĂRÂREA NR. 172
din data de 07.07.2014
privind modiﬁcarea HCL nr. 163/30.09.2008 referitoare la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Turda in Comisia pentru vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, precum si in comisia de contestaţie
Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară în data de 07.07.2014.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modiﬁcarea HCL
nr. 163/30.09.2008 referitoare la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Turda in Comisia pentru vânzarea spaţiilor
proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale
cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, precum si in comisia de contestaţie, proiect elaborat din iniţiativa dlui. consilier local Molnar Emil;
Având în vedere expunerea de motive precum şi avizul de specialitate al comisiei nr. 2 (administraţie publică locală, servicii publice,
regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic);
Ţinând seama de prevederile art. 5 alin.1, alin. 2, lit. „e” si alin. 7,
art. 7, alin. 2, ale O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care
se desfăşoară activităţi conexe actului medical, a prevederilor art.
36, alin. 1, art. 45, alin. 1 si 6 si art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicata.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modiﬁcă articolul 1 al HCL nr. 163/30.09.2008 în sensul
înlocuirii membrilor comisiei care nu mai deţin calitatea de membru al Consiliului Local al municipiului Turda, după cum urmează:
„Art. 1. Se aprobă desemnarea urmatorilor consilieri locali, ca reprezentanti ai Consiliului Local al municipiului Turda in Comisia pentru
vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical:
Membrii titulari: 1. Florea Daniela
2. Molnar Emil
Membrii supleanti : 1. Micu Ovidiu
2. Adamosy Clara ”
Art. 2. Se modiﬁcă articolul 2 al HCL nr. 163/30.09.2008 în sensul
înlocuirii membrilor comisiei care nu mai deţin calitatea de membru al Consiliului Local al municipiului Turda, după cum urmează:
„Art. 2. Se aprobă desemnarea următorilor consilieri locali, ca
reprezentanţi ai Consiliului Local al municipiului Turda în Comisia de contestatie:
Membrii titulari: 1. Panait Radu
2. Bugnar Florin
Membrii supleanti : 1. Arion Dorina
2. Corpodean Dorel ”
Art. 3. Restul prevederilor HCL nr. 163/30.09.2008 rămân nemodiﬁcate.
Art. 4. Comunicarea si ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului
Turda si persoanelor desemnate la art.1 si art. 2 din prezenta hotarare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
Felezeu Cristian George SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula POPA
VOTURI numire doamna Florea Daniela:
- pentru 16
– împotriva 2
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor participanţi la vot este 18.
VOTURI numire domnul Micu Ovidiu:
- pentru 16
– împotriva 2

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor participanţi la vot este 18.
VOTURI numire domnul Panait Radu:
- pentru 18
– împotriva Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor participanţi la vot este 18.
VOTURI numire domnul Bugnar Florin:
- pentru 16
– împotriva 2
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor participanţi la vot este 18.
VOTURI numire doamna Arion Dorina:
- pentru 15
– împotriva 3
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor participanţi la vot este 18.
VOTURI numire domnul Corpodean Dorel:
- pentru 15
– împotriva 3
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor participanţi la vot este 18.

HOTĂRÂREA NR. 175
din data de 14.07.2014
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului
Turda nr. 133 din data de 11.06.2014 privind validarea domnului
Matei Cristian Octavian pentru funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al S.C. Turda Salina Durgău S.A.
Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în sedinţa extraordinară din data de 14.07.2014;
Luând în dezbatere Proiectul de Hotărâre privind revocarea
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 133 din data
de 11.06.2014 privind validarea domnului Matei Cristian Octavian
pentru functia de membru al Consiliului de Administraţie al S.C.
Turda Salina Durgău S.A., proiect elaborat din iniţiativa consilierilor locali, membri ai Consiliului Local al municipiului Turda,
doamna Daniela Florea PD-L, domnul Felezeu Cristian George
-PNL, domnul Micu Ovidiu-PNL,
Raportat la prevederile art. 29 alin. 1, art. 55 alin. 3 lit. e din O.U.G. nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,
art. 111, art. 112, art. 130 alin. 2, art. 132 alin. 4, art. 137+1 alin. 4 din Legea
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, ale actului Constitutiv al S.C.
Turda Salina Durgău S.A., art. 14 alin. 10 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,
Ţinând cont de expunerea de motive a consilierilor locali iniţiatori ai prezentului proiect de hotărâre, precum şi de adresa
numită notă de informare, întregistrată la Consiliul Local Turda
sub nr. 1083/26.06.2014 şi la Primăria municipiului Turda sub
nr. 14633/26.06.2014, adresă emisă de Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Turda Salina Durgău S.A., domnul Giurgiu Nicolae,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 3 lit. c, 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 administratia publică locală, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului
Turda nr. 133 din data de 11.06.2014 privind validarea domnului
Matei Cristian Octavian pentru funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al S.C. Turda Salina Durgău S.A.
Art. 2. Prin prezenta hotărâre reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Turda Salina Durgău
S.A. are mandat expres de a revoca prin hotărâre AGA ordinară persoana nominalizată la art. 1. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Turda Salina Durgău S.A. va avea loc în termen de maxim 3
zile de la momentul adoptării prezentei hotărâri.
Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului
municipiului Turda, reprezentantului municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Turda Salina Durgău S.A., domnul Giurgiu Nicolae, domnului Matei Cristian Octavian.
PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
Felezeu Cristian George SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI: pentru 12
nule 2
Numarul total al consilierilor locali este 21.
Numarul consilierilor participanti la votul secret este 14.

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 validează doamna Rus Virginia Rodica pentru funcţia de
membru al Consiliului de Administraţie al SC Turda Salina Durgău SA.
Art. 2. Prin prezenta hotărâre reprezentantul Municipiului Turda
în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Turda Salina Durgău S.A.
are mandat expres de a pune in aplicare această hotărâre, numind
prin hotărâre AGA ordinară în calitate de membru al Consiliului de
administraţie persoana validată la art. 1. Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor SC Turda Salina Durgău SA va avea loc în termen de
maxim 3 zile, de la momentul adoptării prezentei hotărâri.
Art. 3. Neîndeplinirea mandatului în condiţiile şi termenul
stipulate la art. 2 va atrage revocarea domnului Giurgiu Nicolaie
din calitatea de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea
Generală a Actionarilor SC Turda Salina Durgău SA.
Art. 4. Mandatarul va accepta în mod expres mandatul primit
prin semnarea contractului de mandat în 3 exemplare originale,
în termen de maxim 3 zile de la comunicarea hotărârii AGA de
numire. Un exemplar va rămane la sediul societăţii, unul se va
transmite Consiliului Local al Municipiului Turda, iar unul va
ramane la persoana mandatată.
Art. 5. Comunicarea şi ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, reprezentantului Municipiului Turda în
Adunarea Generală a Acţionarilor SC Turda Salina Durgău SA,
domnul Giurgiu Nicolaie şi doamnei Rus Virginia Rodica.
PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
Felezeu Cristian George SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI: pentru 13
împotriva 1
Numarul total al consilierilor locali este 21.
Numarul consilierilor participanti la votul secret este 14.

HOTĂRÂREA NR. 178
din data de 14.07.2014
privind darea in folosinta a imobilului situat in Turda , str. Republicii nr. 15 catre Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania – Filiala Turda
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinară la data de 14.07.2014;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind darea in folosinta
a imobilului situat in Turda , str. Republicii nr. 15 catre Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania – Filiala Turda elaborat din initiativa d-lui Primar al Municipiului Turda dl. TUDOR STEFANIE
Având în vedere raportul de specialitate al SEPGIS şi avizul
comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii;
În conformitate cu prevederile legii 14/2003 – legea partidelor politice , ale art. 36, alin. 2, lit. “c”, alin 5 lit”a”, art. 45 alin 1, alin 3 si 6, art. 115,
alin. 1, lit. b, art 124 din Legea 215/2001 privind administratia publică
locală republicata , cu modiﬁcarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Mun. Turda ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba darea in folosinta a spatiului situat in Turda,
str. Republicii nr. 15, in suprafata de 26,80 mp , catre Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania – Filiala Turda.
Art. 2. Pentru folosinta imobilului se va percepe o chirie , la
nivelul celei stabilite prin HCL 256/28.11.2013 .
Art. 3.Comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza
Primarului municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda,
Serviciului Evidenta Patrimoniu si GIS, Directiei Impozite si Taxe
a Primariei Mun. Turda precum si Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania- Filiala Turda .
PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
Felezeu Cristian George SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI: pentru 20
împotriva
abtineri
Numarul total al consilierilor locali este 21.
Numarul consilierilor prezenti este 20.

HOTĂRÂREA NR. 176
din data de 14.07.2014
privind validarea doamnei Rus Virginia Rodica pentru funcţia de
membru al Consiliului de Administraţie al SC Turda Salina Durgău SA
Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţă extraordinară în data de 14.07.2014;
Luand in dezbatere Proiectul de Hotarare privind validarea
doamnei Rus Virginia Rodica pentru functia de membru al Consiliului de Administratie al SC Turda Salina Durgău SA, proiect elaborat din initiativa consilierilor locali, membri ai Consiliului Local al
municipiului Turda, doamna Daniela Florea – PD-L, domnul Felezeu Cristian George -PNL, domnul Micu Ovidiu- PNL,
Raportat la prevederile art. 125, alin. 1, art. 130, alin. 2, art. 137+1, alin.
1, din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, ale art. 29, alin. 1 si
alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale art. 10.2, lit. c, 13.1, 13.2,din Actul Constitutiv al SC Turda Salina Durgau SA, art. 14, alin. 10 din Regulamentul de Organizare si
Functionare al Consiliului Local al municipiului Turda,
Tinand cont de expunerea de motive a consilierilor locali iniţiatori ai prezentului proiect de hotărâre, precum si de adresa nr.
900/05.06.2014 a Comisiei de selectie a membrilor pentru functia de administrator a SC Turda Salina Durgau SA desemnata
prin HCL 122/15.05.2014,
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 3, lit. c, art. 45 alin. 1 si alin. 2,

În atenţia conducătorilor auto
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA, în urma obţinerii
acordului din partea Poliţiei Rutiere Cluj, anunţă
instaurarea sensului unic în zona centrală a municipiului
pe str. George Coşbuc, începând din data de marţi,
1 IULIE 2014. Sensul de circulaţie al autovehiculelor
va ﬁ dinspre P-ţa Republicii spre str. Dr.I.Raţiu.
Alternativa de deplasare de pe str. G. Coşbuc spre
cartierul Turda Nouă este pe str. Dr. I. Raţiu, str. George
Bariţiu, iar spre cartierul Oprişani este prin traversarea
străzii Dr. I. Raţiu spre str. Vasile Alecsandri şi ulterior
pe str. General Dragalina spre P-ţa Romană.
Pentru a ajunge în zona centrală de pe str. Dr. I.
Raţiu recomandăm varianta deplasării pe str. Argeşului
şi str. M. Eminescu sau str. Pavel Dan şi str. M. Eminescu.
PRIMAR
SEF S.D.P.I.
TUDOR ŞTEFĂNIE
GINEL CĂLUGĂR
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Expoziţie de pictură
Maria Oniş
Proaspătă absolventă a
Şcolii Populare de artă „Tudor Jarda” din Cluj Napoca,
secţia pictură, Maria Oniş
îmbină armonios activitatea
de la catedră, ca profesor de
limba română, cu arta plastică şi creaţia literară.
A participat la numeroase expoziţii de grup, începând din anul
2003, în instituţii şi spaţii pentru
expoziţii din Turda, Câmpia Turzii, Huedin, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, Sighişoara, Satu Mare, Bucureşti-la sala Radio şi la
sala Dalles, precum şi în taberele
de creaţie de la Râşca, Mărişel,
Sighişoara.
Printre expoziţiile sale
personale, de pictură, graﬁcă
şi fotograﬁe se remarcă:
„Jocul de culori”, în anul
2006, la Primăria Municipiului Turda, ”Culori de primăvară” , în 2007, „Dincolo de
umbre”, în 2008, la Centrul
de Informare Turistică Turda, 3 expoziţii în anul 2009,
expoziţie de graﬁcă la Biblioteca Municipală „Teodor Murăşanu în anul 2010 şi de pictură în anii 2011, 2012, 2013.
Este preşedinta Cenaclului literar „Pavel Dan” şi autoare a volumelor de versuri
„Lumini difuze” (2007), „Eliberarea din tenebre” (2008),
„Nuanţe amare” (2009), ﬁind
prezentă şi în volumele co-

Municipalitatea turdeană trece la o nouă etapă de
dezinsecţie efectuată cu
sprijinul angajaţilor de la
Domeniul Public.
În perioada 14 – 31 iulie
2014, în măsura în care condiţiile meteo vor fi favorabile, Primaria Municipiului
Turda, prin SC Domeniul
Public Turda SA, va efectua
cea de-a doua parte a acţiunii de dezinsecţie generală a
domeniului public, programată pentru acest an.
Dezinsecţia se realizează
cu substanţe insecticide

avizate de Ministerul Sănatăţii, în vederea combaterii
tuturor insectelor.
„Menţionam că acestă
operaţiune nu presupune
nici un pericol pentru populaţie”, transmite primarul Tudor Ştefănie.
O primă etapă a campaniei a avut loc în luna mai,
în vederea combaterii căpuşelor.
Dezinsecţia s-a efectuat
cu precădere în parcurile
municipiului Turda, malul
râului Arieş şi pe alte zone
verzi.

Biblioteca municipală din
Turda are catalog online

lective: ”Paşi prin iarba ninLucrările sale se aﬂă în cosă” (2000), „Peregrini prin lecţii particulare din Româtimp” (2006), „Simfonia lu- nia, Austria, Franţa, S.U.A,
minii” (2010).
Canada.

CNMV Turda printre liceele cu
cea mai mare promovabilitate din judeţ!
Promovabilitatea la bacalauareat 2014 în judeţul
Cluj a fost de 73,91% faţă de
70,99% anul trecut, cu mult
peste media naţională.
La nivelul judeţului Cluj,
141 Valentin-Cuibuscandidaţi nu s-au prezentat la
examen, iar 3 elevi au fost
eliminaţi pentru tentativă
de fraudă.
Potrivit rezultatelor afişate luni dimineaţa în judeţ,
trei licee au promovabilitate 100%. Este vorba despre
Liceul Teoretic Avram Iancu Cluj-Napoca, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu
Cluj-Napoca şi Liceul Unitarian Janos Szigmond.
În ceea ce priveşte Colegiul Naţional Mihai Viteazu Turda, rămâne printre
liceele de top ale judeţului
Cluj, cu o promovabilitate
de 97,30%, anul acesta.

Primăria Turda pregăteşte
o nouă campanie
de dezinsecţie generală

Pe judeţe, cel mai ridicat
procent de promovare s-a
înregistrat în judeţele Brăila (77,82%,) Cluj (73,91%) şi
Iaşi (73,67%). Cea mai scăzută rată de promovare s-a
înregistrat în judeţele Ilfov
(27,93%), Giurgiu (38,14%)
şi Teleorman (44,10%).

Reaminim că Turda are o
elevă cu media 10 la bacalaureat, de la Liceul Teoretic
„Liviu Rebreanu” – Ilea .V.
Maria (foto).
Maria Ilea nu a obţinut
doar 10 la Bacalaureat dar a
obţinut media 10 în toţi cei
patru ani de liceu!

Instituţia de cultură ţine
pasul cu tehnologia şi vine
în întâmpinarea nevoilor
utilizatorilor, de această
dată prin realizarea unui
catalog online ce cuprinde
colecţiile bibliotecii.
Biblioteca Municipală „Teodor Murăşanu” vă oferă posibilitatea accesării în mediu
virtual a catalogului electronic al colecţiilor, de pe pagina
web a instituţiei: www.bibliotecaturda.ro, rubrica Catalog online http://turda-cj.ebibliophil.ro/

Catalogul electronic al
bibliotecii cuprinde, în întregime, colecţiile filialei
Oprişani şi parţial colecţiile de la sediul central şi
secţia pentru copii- centru,
urmând ca acesta să fie
completat continuu.
„Catalogul vă oferă o modalitate simplă şi rapidă de
a vă informa asupra cărţilor pe care doriţi să le împrumutaţi sau să le consultaţi la sediile instituţiei”
transmite conducerea bibliotecii.

Studenţi din Târgu Mureş în practică
arheologică la muzeul din Turda
Un grup de studenţi de la
Facultatea de Istorie a Universităţii „Petru Maior” din
Târgu Mureş efectuează în
aceste zile la Turda, practica
arheologică.
Practica se va desfăşura
atât în spaţiul „Palatului
Princiar” cât şi la Castrul Legiunii a V-a Macedonica. În
intervalul 29 iunie – 11 iulie
2014, un grup de studenţi de
la Facultatea de Istorie a Universităţii „Petru Maior” din
Târgu Mureş iau contact cu
artefactele arheologice descoperite în castru.
Cunoştinţele teoretice de
taxonomie se concretizează
acum în studiul materialului
ceramic, care este clasiﬁcat şi
pregătit pentru înregistrarea
în bazele de date ale muzeului.
În luna august va ﬁ rândul
studenţilor de la Facultatea
de Istorie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca,
care îşi vor desfăşura practica participând la cercetările

arheologice pe şantierul Castrului legionar.
„În această campanie cercetarea arheologică sistematică va ﬁ ﬁnanţată de Consiliul Local şi de Primăria Municipiului Turda. Practica
studenţească la Muzeul din
Turda şi la castrul este îndrumată de cadrele didactice ale
celor două universităţi şi de
specialiştii muzeului” transmite conducerea Muzeului
de Istorie din Turda.

