
ZIARUL POPULAR
 monitorul judeţului Cluj

ediţie de 

TURDA

Ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastruc-
tură, Dan Şova, a declarat la Blaj, că autostrada Sebeş 
– Turda va costa aproximativ 900 de milioane de eu-
ro şi va trebui fi nalizată până în 2016, exprimându-şi 
încrederea că acest termen va fi  respectat.

”Suntem avansaţi, în luna iulie se termină docu-
mentaţia de transformare din drum expres în auto-
stradă, până în decembrie vom avea terminate pro-
cedurile de licitaţie şi de atribuire, vom avea un con-
tract semnat şi suntem obligaţi să fi nalizăm auto-
strada până în 2016, pentru că am reuşit să o intro-
ducem pe alocarea fi nanciară 2007 – 2013. Va tre-
bui terminată până în 2016, 78 de kilometri, este o 
investiţie de aproximativ 900 de milioane de euro, 
foarte importantă şi cred că o s-o terminăm”, a afi r-
mat Dan Şova.

La începutul lunii mai, Comisia Europeană a 
aprobat fi nanţarea Autostrăzii Sebeş – Turda prin 
Programul Operaţional Sectorial de Transport, ast-
fel că 85 la sută din valoarea lucrării va putea fi  de-
contată din bani europeni, prin fondurile structurale.

La Turda o delegaţie spaniolă reprezentând 
societatea Land-Fix, a prezentat ideea lor de re-
facere a drumurilor, respectiv soluţia Tecofi x.

Metoda este adusă în România de către Lan-
dFix Group din Barcelona şi a fost testată în pre-
mieră la Turda. Procedura utilizează o soluţie cu 
un co-polimer ionic, organic care este capabil să 
solidifi ce pământul iar după tasare să îl transfor-
me într-un strat solidifi cat asemeni asfaltului.

Procedura a fost adusă în România prin inter-
mediul turdeanului Sabin Bodea şi cu sprijinul 
consilerului local Cristian Matei.

Conform spaniolilor, un astfel de drum ar re-
zista fără nici o problemă timp de circa 7 ani, in-
diferent de tonaj, soluţia spaniolă având rolul de 
a crea un compozit care se întăreşte, prin plasti-
fi ere, în amestec cu pământul! Ba mai mult, din 
punct de vedere fi nanciar, soluţia este mult mai 
economică decât lucrarea de asfaltare normală, 
în condiţiile în care din punct de vedere al cali-
tăţii este comparativ la fel!

Dacă proba de lucru de la Turda va da rezulta-
tele dorite de autorităţi, măsura va fi  aplicată 
pentru asfaltarea drumurilor din oraş, care s-ar 
putea face la un cost de 10 ori mai mic decât cel 
practicat acum.

Autostrada Turda-Sebeş 
va fi finalizată în doi ani

Drumurile turdene asfaltate după o 
„reţetă” spaniolă pe bază de polimeri

Hotărârile adoptate în şedinţa Consiliului Local al municipiului Turda din luna iunie 
 Paginile 6-7

Amplu program de investiţii
la Salina Turda

Recent a avut loc deschiderea ofi cială a Ştrandului 
Durgău de la Turda. Cu această ocazie, elevii au avut 
intrare liberă, pe baza carnetului de elev. Temperatu-
ra apei a ajuns la 30 grade C, spre bucuria celor care 
au ales să-şi petreacă sâmbăta la ştrand.

Cei prezenţi au avut parte şi de o mică surpriză, un 
moment de aerobic in apă.

”Tarifele practicate anul acesta sunt identice cu 
cele de anul trecut, anume 10 lei pentru adulţi, 5 lei 
pentru copii, iar după ora 17.00 tariful rămâne 5 lei” a 
anunţat Vasile Nemeş, directorul societăţii care ad-
ministrează Salina Turda şi Ştrandul Durgău.

Au participat la deschiderea ştrandului primarul 
Tudor Ştefănie, viceprimarul Lucian Nemeş, câteva 
personalităţi din politica turdeană, dar şi un număr 

destul de mare de turişti. Prima surpriză pregătită de 
administratorii ştrandului este programul Salina 
Summer Beach, prin intermediul căruia cei doritori 
pot participa la sedinte de aquagym, efectuate cu aju-
torul unor instructori.

Ştrandul Durgău şi Salina Turda fac parte dintr-un 
proiect comun, fi naţat printr-un program european 
dar şi de Consiliul Judeţean Cluj şi Primăria Turda. 
Ştrandul se afl ă la aproximativ 300 m de intrarea 
Durgău a Salinei Turda.

Ştrandul repezintă o variantă agreabilă de petrece-
re a timpului liber şi totodată de tratament. Se poate 
combina vizita salinei cu o baie în ştrand. În plus, la-
curile de la Durgău sunt renumite pentru proprietăţi-
le lor curative. Daciana Derda
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Conducerea Turda Salina Durgău SA a prezentat în faţa consilerilor lo-
cali planul de administrare pentru 2013-2014. Investiţiile totale la Salină 
vor fi  de peste 6 milioane de lei. Banii vor merge spre lucrările d emoder-
nizare la Hotelul Potaissa, realizarea centrului SPA şi a complexului de 
sănătate. Pagina 4

S-a deschis Ştrandul Durgău!
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C O M U N I C A T
Având în vedere adresa Direcţiei Sanitare Veterinare şi pen-

tru Siguranţa Alimentelor Cluj, începând cu data de 17.06.2013 
la nivelul judeţului Cluj se va demara acţiunea de vaccinare 
antirabică la vulpi prin distribuţie aeriană şi manuală de momeli 
vaccinale antirabice ( contra turbării).

Pentru ca acţiunea de vaccinare a vulpilor prin distribuţie 
aeriană şi manuală de momeli vaccinale antirabice să aibă efi cienţa 
scontată şi pentru evitarea oricărui pericol, rugăm cetăţenii munici-
piului Turda să ţină cont de următoarele aspecte:
• Rabia este o boală incurabilă la om şi animale. Rezervorul prin-
cipal de virus este reprezentat de vulpi. Metoda cea mai efi cientă 
de prevenire a acestei boli este vaccinarea antirabică a vulpilor şi a 
tuturor carnasierelor domestice (câini, pisici).
• Timp de 14 zile de la momentul declanşării campaniei de vaccin-
are plimbarea în spaţiile publice a câinilor este permisă doar dacă 
sunt legaţi şi au botniţă.
• În zonele limitrofe localităţilor momelile vor fi  distribuite manual 
iar în zonele din afara localităţilor momelile vor fi  distribuite aerian.
• Pe teritoriile supuse vaccinării este interzis păşunatul animalelor 
timp de 14 zile.
• Persoanele care găsesc animale moarte pe teritoriile supuse 
vaccinării , sunt obligate să le lase neatinse şi să anunţe imediat cel 
mai apropiat medic veterinar din localitate, administraţia locală ( 
primăria) sau unitatea de vânătoare , în scopul prelevării cadavre-
lor şi efectuarii de analize de laborator.
• Momeala vaccinală nu este periculoasă pentru oameni, însă 
trebuie evitat contactul cu vaccinul. Dacă se intră accidental în 
contact cu vaccinul mâinile trebuie bine spălate cu apă şi săpun şi 
efectuată o clătire din abundenţă.
• Dacă un copil a mişcat accidental dintr-o momeală trebuie contac-
tat, pentru evitarea oricărui pericol, medicul de familie sau Direcţia 
de Sanatate Publică Cluj.
• Nu există riscul ca vaccinul să producă boală la om sau animale.
• Momelile vaccinale trebuie lăsate în spaţiile unde au fost găsite. 
Dacă insă, sunt găsite momeli vaccinale de către cetăţeni, într-o 
zonă în care sunt copii sau animale de companie, protejându-şi 
mâna, cu ajutorul unei pungi de plastic, se pot lua momelile şi se 
plasează într-o zonă împădurită.

PRIMAR,
TUDOR ŞTEFĂNIE

SECRETAR, SEF BIROU AGRICOL,
PAULA POPA ANCA RADU

ADMITEREA se va susţine pentru următoarele programe de licenţă 
– forma de învăţământ la distanţă (ID):

Administrarea Afacerilor
Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Asistenţă Socială

Admiterea se organizează în perioada 15 iulie – 23 august 2013, 
conform următorului calendar:

- 15 iulie – 25 iulie: înscrierea candidaţilor (cu excluderea zilei de 
duminică, 21 iulie);

- 27 iulie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

- 29 iulie: comunicarea rezultatelor admiterii;

- 30 iulie – 2 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri 
fi nanţate şi cu taxă;

- 5 – 9 august, 12 – 16 august şi 19 – 23 august: înmatricularea 
candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate).

Taxa de studii anuală: 1900 RON

Înscrierile se fac la:
COLEGIUL „EMIL NEGRUŢIU” TURDA
Turda, Strada Agriculturii, nr. 27, jud. Cluj
tel./fax. 0264.312.637 / 0264.317.051
e-mail: emilnegrutiu@yahoo.com

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
www.uab.ro

INFORMARE
Modernizarea sistemului de iluminat public la nivelul municipi-

ului Turda contiunuă şi în această perioadă. Procesul de efi cientizare 
a sistemului de iluminat public prin reducerea consumului de energie 
electrică şi de monitorizare a acestuia printr-un sistem de teleman-
agement a debutat în anul 2011 şi a cuprins parţial zonele: Băile 
Sărate, Poiana, Turda Nouă şi str.22 Decembrie 1989.

În anul acesta, programul de modernizare va continua şi se va 
fi naliza, urmând să fi e înlocuite aproximativ 2886 aparate de ilumi-
nat public. Aparatele de iluminat complet echipate se vor monta pe 
fi ecare stâlp existent. De asemenea, se vor completa şi stâlpii care în 
primele etape de modernizare (anii 2011-2012) au rămas fără apa-
rate de iluminat.

De la începutul programului de modernizare s-a intervenit pe 
strazile: Meşterul Manole, Cucului, Racului, Randunicii, Hotarului, 
Cocoşului, Turturelelor, Coastei, Iazurilor, Spiru Haret, Văii, Ogorului, 
Stefan Furtună .

Săptamana aceasta şi următoarea se intervine pe strazile: 
Pavel Dan, Alexandru Farcăşanu, Bicazului, Albinei, Cloşca, Horea, 
Argeşului, Vasile Alecsandri, Punţii, Ecaterina Teodoroiu, Matei 
Basarab,Vasile Goldiş, Decebal, Potaissa, Ioan Russu, Roşiori, Intra-
rea Şoimilor.

Unul din obiectivele delegării serviciului de iluminat public este 
modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Turda, 
prin înlocuirea aparatelor actuale de iluminat public, depăşite din 
punct de vedere tehnic şi calitativ, cu altele noi, performante .

Înlocuirea aparatelor se va face ţinând cont de actuala 
confi guraţie a sistemului şi de necesitatea de uniformitate a com-
ponentelor sale. Montarea noilor echipamente pentru iluminatul 
public va ţine cont de clasa de drum şi de proiectul luminotehnic pen-
tru fi ecare arteră de circulaţie rutieră, cu respectarea standardului 
SR13433/1999.

Director Tehnic
 Emil Dardai

MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
NR. 314 DIN 17.06.2013

COMUNICAT DE PRESĂ

ÎN ATENŢIA PROPRIETARILOR DE TERENURI DIN MUNICIPIUL TURDA

Primăria municipiului Turda avertizează propietarii de terenuri 
că arderea miriştilor stufului, tufărişului şi a vegetaţiei ierboase, 
este strict interzisă dacă nu se execută ca o măsură de carantină 
fi tosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători 
specifi ci.

Pentru situaţiile precizate anterior, arderea miriştilor, stu-
fului, tufărişului sau vegetaţiei ierboase se realizează cu acceptul 
autorităţii de mediu (Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Turda 
str. 1 Decembrie 1918 nr.28, tel.0264/314078 ) şi cu informarea, în 
prealabil, a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă ( Turda, 
str. 1 Decembrie nr. 28 , tel.0264/316006), în baza prevederilor 
art. 94 aln. 1 lit.n, din OUG 195/2005 privind protecţia mediului cu 
completările şi modifi cările ulterioare. După obţinerea acceptului 
de la autorităţile competente, se va solicita eliberarea „PERMISU-
LUI DE LUCRU CU FOCUL” de la Primăria municipiului Turda.

Înainte de începerea lucrărilor de incendiere a vegetaţiei 
uscate, se va transmite către Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Avram Iancu” al judeţului Cluj şi Comisariatul judeţean 
al Gărzii Naţionale de Mediu, data, intervalul orar şi locul în care 
se intenţionează să se facă aceste lucrări şi se va informa Serviciul 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Turda.

Cei care nu vor respecta prevederile legale, sunt pasibili de 
amenzi, în conformitate cu art. 96 din OUG 195/2005 privind 
protecţia mediului şi anume :

- de la 3000 la 6000 de lei ( RON) pentru persoane fi zice
- de la 25000 la 50000 de lei (RON ) pentru persoane juridice.
Totodată, pentru acţiunile de igienizare care se efectuează în 
gospodăriile cetăţeneşti , trebuie respectate următoarele preve-
deri:
- executarea arderii se va face numai în condiţii meteorologice fără 
vânt şi la distanţe de siguranţă faţă de construcţii;
- colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în 
cantităţi astfel încât arderea să poată fi  controlată;
- supravegherea permanentă a arderii;
- asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventu-
alelor incendii;
- stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea 
miriştilor ,vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă.

PRIMAR,
Ec. Tudor ŞTEFĂNIE

ŞEF S.V.S.U
Ing. Mihai ZĂHAN

INFORMARE 
Astăzi, s-a încheiat prima parte a acţiunii de dezisecţie generală 

a domeniului public din acest an. Aceasta a fost programată pentru 
perioada 20 mai – 10 iunie, dar din cauza condiţiilor meteo nefavorabile 
aceasta a fost prelungită. Acţiunea a fost executată conform contractu-
lui de concesiune prin SC Domeniul Public SA şi a acoperit o suprafaţă 
de 2.500.000 mp, substanţa folosita acţionând împotriva ţânţarilor şi a 
mustelor, dar şi a altor insecte. Cea de-a doua trecere este programată 
pentru perioada iulie – august 2013.

In paralel a fost efectuată şi o dezinsecţia cu substanţe insecticide 
avizate de Ministerul Sănătăţii, în scopul combaterii căpuşelor. S-a 
acţionat pe o suprafaţă de 65.000 mp, respectiv în parcurile din munici-
piu şi alte zone verzi. În plus în urma unor solictări speciale, s-a mai făcut 
o trecere în Parcul din Turda Nouă şi zona Spitalului Municipal.

Menţionăm că aceaste operaţiuni nu au prezentat pericol pentru 
populaţie şi animale de companie.

Direcţia Tehnică
EMIL DARDAI

INFORMARE
Întocmită azi 18.06.2013 referitor la activitatea de organizare a 

punctelor de prim ajutor în caz de caniculă . Au fost organizate puncte 
de prim ajutor în incinta următoarelor farmacii :

 farmacia Pfedrafarm : în piaţa agroalimentară cartier Micro III. – 
0264314156
 - Stoica Cezara – 0723.360688
farmacia Galateea : str. Libertăţii nr. 9. 0264311261
 - Bocoş Adriana
farmacia Catena : str. Libertăţii nr. 3 . 0264283047
 - Sabau Octavia
farmacia Veroli :str Republicii nr. 23. 0264311555
 - Mihasan Daniela
farmacia Sibpharmamed : str. Repubicii nr. 12 0264 311062
 - Moldovan Ioana
farmacia Dona 208 : c-lea Victoriei nr.100 0264315904
 - Hrişca Luminiţa
FARMACIA FarmaCarmen Republicii 28 0364108978
 - Huban Remus
farmacia Catena : str. Republicii nr. 30 0264283051
 - Hatvani Marta
farmacia Humanitas : str. Gheorghe Lazăr nr. 6 0264313606
 - Cocsis Eva
farmacia Ducfarm : str.Republicii nr.13 0264314484
 - Ángel Laura
farmacia Galenus : str.Calea Victoriei 102- 104 0264321902 
 - Maier Timea
farmacia Catena : str.Victoriei nr.13 0264314364
 - Barsan Mioara
farmacia Estia Farm : str.Lianelor nr.3 0264312964
 - Ioja Ramona
farmacia Kaufl and 0264317122
 - Carp Mihaiela
farmacia Adriamed :str.Avram Iancu nr.5 a 0264312672
 - Cristea Adriana
FarmaciaCamelia:str.AndreiMuresanunr.18 0264313067
 - Harsan Diana
farmacia Carmen :str. Andrei Muresan nr.31 0264315946
 - Huban Maria
S.C. Hazem Farm : str.Victoriei nr.3 0364801559
 - Achkar Hazem
Farmacia Remedium nr.1 0264328477
 - Ghitun Elena
SC Catia SRL str.Lianelor nr.7 0740776982
 - Nasalean Catiana

A fost organizat un punct de prim ajutor in zona Materna, cartier 
Micro III si la Magazin Kaufl and cu o densitate mare de populatie.

Şef S.V.S.U., Ing. Mihai ZĂHAN

COMUNICAT DE PRESĂ

A început prima runda de fi nanţări în cadrul programului „Fondul ONG”

În data de 18 iunie 2013, în cadrul Programului “Fondul ONG”, 
parte a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 
2009-2014, s-a lansat prima runda de fi nanţări nerambursabile în valo-
are de 15.930.000 Euro destinate organizaţiilor non-profi t. Programul 
are ca obiectiv „Consolidarea dezvoltării societăţii civile şi creşterea 
contribuţiei la justiţia socială, democraţie şi dezvoltare durabilă”. 
Operatorul Programului în România este Fundaţia pentru Dezvoltarea 
Societăţii Civile (FDSC), în parteneriat cu Fundaţia pentru Parteneriat 
(FP) şi Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR).

Finanţările vizează următoarele 5 componente de bază: Impli-
care (cu subcomponentele: Participare la luarea deciziilor şi implicare 
comunitară; Voluntariat; Încurajarea valorilor democratice), Justiţie 
socială (cu subcomponentele: Dezvoltarea comunităţilor rurale interet-
nice, Combaterea inegalităţilor sociale, sărăciei şi excluziunii), Dezvoltare 
durabilă, Servicii sociale de bază, Dezvoltarea capacităţii ONG-urilor, 
coaliţii şi reţele (cu subcomponentele: Sprijin pentru coaliţii şi reţele la niv-
el regional şi naţional şi pentru think tank-uri, Sprijin pentru iniţiative care 
contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România 
şi creşterea reprezentării sectorului neguvernamental, Consolidarea bazei 
de membri şi voluntari ai organizaţiilor neguvernamentale şi creşterea 
participării membrilor / voluntarilor în activităţile organizaţiilor).

Primăria Municipiului Turda şi-a manifestat în permanenţă des-
chiderea şi disponibilitatea pentru stabilirea de parteneriate cu toate 
ONG-urile locale dornice să iniţieze proiecte care să contribuie benefi c 
la dezvoltarea comunitară, ca o refl ectare transparentă a colaborării 
dintre administraţia publică locală şi reprezentanţii societăţii civile. 
În acest sens, aşteptăm propunerile dumneavoastră concrete pen-
tru colaborare, având în vedere că aceste fi nanţări pot reprezenta o 
alternativă realistă în condiţiile unor resurse bugetare locale limitate.

În acelaşi timp, linia de fi nanţare lansată oferă ONG-urilor tur-
dene oportunitatea de a manifesta o atitudine pro-activă şi impli-
care în soluţionarea unor probleme ale comunităţii noastre, care se 
regăsesc în obiectivele susţinute de program. Pentru noi, ar fi  o ono-
are să vă fi m parteneri în demersurile dumneavoastră şi vă stăm la 
dispoziţie pentru orice informaţii vă sunt necesare în întocmirea cer-
erilor de fi nanţare.

Turda, 21 iunie 2013

Serviciul Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale
Primăria Municipiului Turda
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Edilul şef al Turzii: 
„Vreau promovarea 
oraşului ca obiectiv 
turistic internaţional”!
Activitatea aleșilor la un an de 
mandat a fost analizată în cadrul 
forumului organizat de Centrul 
Raţiu pentru Democraţie Turda, în 
parteneriat cu Centrul de Resurse 
pentru Participare Publică (CeRe) și 
Asociaţia Naţională a Birourilor de 
Consiliere pentru Cetăţeni (ANBCC). 
Cu această ocazie a fost luată în vi-
zor activitatea primarului Tudor 
ªtefănie la un an de mandat, edilul 
șef la Turzii răspunzând întrebărilor 
venite de la cetăţenii prezenţi în sa-
lă. Acestea s-au axat pe capitolul 
investiţii în infrastructură, proiecte 
de anvergură fi nanţate din surse 
externe, reabilitarea termică a blo-
curilor, modernizarea arterelor de 
circulaţie etc. În 2012, în calitate de 
candidat, primarul promitea ca în 
următorul mandat de patru ani să 
fi e făcute investiţii majore în locali-
tate pentru promovarea orașului ca 
obiectiv turistic internaţional. 
Pentru a îndeplini acest obiectiv se 
propuneau: valorifi carea clădirilor 
vechi, reamenajarea cursului de 
apă care traversează centrul, rea-
menajarea pasajelor, curţilor interi-
oare și a străzilor laterale, precum 
și amplasarea de terase sezoniere. 
Prioritare sunt și reabilitatea termi-
că a 80% din blocurile de locuinţe, 
reabilitatea clădirii fostei 
Judecătorii și transformarea aceste-
ia în sediu al Universităţii Balneare 
Turda, modernizarea arterelor de 
circulaţie și amenajarea de piste 
pentru bicicliști, atragerea de fon-
duri pentru modernizarea completă 
a Spitalului Municipal și dezvolta-
rea ramurii de tratamente balnea-
re, precum și construcţia de gradi-
niţe și școli. Următoarele forumuri 
sunt programate la Cluj-Napoca, 
comuna Mihai Viteazu, Câmpia 
Turzii, Baia Mare și Sighetu 
Marmaţiei. Forumurile sunt organi-
zate în cadrul proiectului „Votul tău, 
viitorul tău contează!” implementat 
de CRD în perioada februarie 
2012- februarie 2014. D.D.

18 persoane deferite 
Parchetului pentru 
furturile din pădurile 
clujene!
Ministrul Apelor și al Pădurilor, 
Lucia Varga, a anunţat că 18 pădu-
rari, șefi  de ocoale, dar și fosta con-
ducere a Direcţiei Silvice Cluj, în 
frunte cu fostul director Ioan Morar, 
au condus mafi a lemnului din jude-
ţul Cluj. Potrivit stiridecluj, ofi cialul 
a prezentat rezultatul auditului 
efectuat în ocoalele silvice Beliș, 
Someșul rece, Huedin și Turda și a 
anunţat că 18 persoane vor fi  defe-
rite parchetului și vor fi  concediate. 
Printre numele vinovaţilor se afl ă și 
Marian Moldovan de la ocolul Silvic 
Turda și Vasile Lup, fostul șef de 
Ocol, care au favorizat furtul de 
lemn. Conform celor constatate în 
urma controlului, abaterile de la 
Ocolul Silvic Turda s-ar întinde pe 
durata a mai bine de 3 ani, perioa-
dă în care s-au efectuat tăieri de 
material lemnos, ilegal, în valoare 
de circa 400.000 de lei. E vorba de 
circa 1600 mc de material lemnos 
și marcări de arbori care nu există 
în evidenţele de exploatare. 
Prezent la Cluj, ministrul delegat 
pentru Ape și Păduri, Lucia Varga, a 
declarat că pe numele pădurarilor 
se vor face plângeri penale și a ce-
rut ca aceștia să fi e daţi afară până 
la data de 15 iulie.

Pe scurt

În centrul Turzii au fost 
organizate manifestări dedi-
cate Zilei Eroilor, activităţi 
desfăşurate în faţa Catedralei 
Ortodoxe la Monumentul 
Eroilor Aviatori.

Programul organizatorilor 
a cuprins un parastas pentru 
pomenirea eroilor ş martiri-
lor neamului româesc, alocu-
ţuni, paradă, militară, depu-
neri de coroane.

La manifestări au fost pre-
zenţi reprezentaţi ai Parla-
mentului României ai autori-
tăţilor locale şi judeţene, in-
stituţiile publice, unităţile de 
învăţământ din oraşul nostru 
fi ind şi ele reprezentate de 
persoane desemnate în acest 
scop.

Ziua Eroilor a început cu o 
slujbă religioasă ofi ciată de 
un sobor de preoţi, alocuţiu-
nile fi ind rostite de vicepri-
marul Lucian Nemeş; co-
mandantul Garnizoanei Tur-

da, lt.col. Costinel Boboc; se-
natorul Alexandru Cordoş şi 
deputatul Mircea Irimie, 
gen.r. Sever Mureşan preşe-
dintele fi lialei turdene a vete-
ranilor de război. Au urmat 
depunerile de coroane şi pa-
rada militară.

„Eroii sunt cei care s-au 
jertfi t pe câmpurile de luptă, 
în lagăre şi în închisori pen-
tru apărarea patriei şi a cre-
dinţei strămoşeşti, pentru 
întregirea neamului, liberta-
tea şi demnitatea poporului 
român. Onorăm astfel jertfa 
celor peste 900.000 de ro-
mâni căzuţi în războaie, din 
care 123.000 peste hotarele 
ţării. Datorită lor s-a întărit 
sentimentul de respect şi 
unitate faţă de valorile trecu-
tului fără de care nu poate 
exista viaţă culturală şi naţi-
onală autentică” transmite 
senatorul Alexandru Cordoş.

 Daciana Derda

Parlamentarii turdeni au sărbătorit 
Ziua Eroilor în oraşul natal

Medicul Vasile Grumaz, 
noul manager al spitalului 
municipal din Turda a decla-
rat într-o emisiune la Radio 
Transilvania că o prioritate a 
mandatului său în fruntea in-
stuţiei o reprezintă acredita-
rea unităţii medicale. Fără 
acreditare spitalul turdean 
s-ar putea desfi inţa!

De la numirea de post, Va-
sile Grumaz (foto) a făcut o 
trecere în revistă a probleme-
lor cu care se confruntă uni-
tatea medicală. Printrea 
acestea se numără persona-
lul insufi cient, lipsa fonduri-
lor pentru achiziţia de apara-
tură şi modernizare.

“Avem probleme cu servi-
ciile de gardă pe secţia inter-
ne, nu avem linie de pri-
miri-urgenţe pe timp de 
noapte, dar nici sâmbătă şi 
duminică, de asemenea nu 
avem sufi cienţi medici anes-
tezişti...suma primită prin 
efortul deputaului Mircea 
Irimie este deja defalcată, 
pentru amenajarea corpului 
central al spitalului şi apara-
tură medicală. Noi va trebui 
să facem eforturi foarte mari 
ca până anul viitor să reuşim 
să acredităm spitalul. Este 
termenul limită pentru uni-
tatea medicală de la turda în 
vederea obţinerii acredită-
rii...lipsa acreditării ar duce 
la desfi inţarea unităţii medi-
cale” explică Grumaz.

Acesta a mai precizat că 
într-o primă fază trebuie asi-
gurată continuitatea la com-

partimentul de primiri-ur-
genţe, la secţia de Terapie In-
tensivă ar mai putea fi  anga-
jat încă un medic.

“Spitalul din Turda ca un 
serviciu public este vital pen-
tru turdeni, cu toţii trebuie să 
fi m interesaţi să existe acest 
spital! Din păcate de multe 
ori acesta este folosit ca un 
serviciu de medicină prima-
ră, am foarte multe reclama-
ţii de la medici care s eplângă 
că sunt încărcaţi cu cazuri 
care ţin de activitatea medi-
cilor de familie, acele urgenţe 
minore. Se ajunge ca medicii 
să fi e suprasolicitaţi, să nu 
mai poată răspunde la urgen-
ţele minore, chiar să refuze 
să facă gărzi şi în fi nal să ple-
ce la alte spitale” subliniază 
noul manager al spitalului 
municipal din Turda

Numirea medicului Vasile 
Grumaz sub formă de interi-
mat a fost realizată acum do-
uă săptămâni, după ce fostul 
manager, Antonica Bica, a de-
cis să se retragă la încheierea 
mandatului. Daciana Derda

Acreditarea spitalului din Turda este 
prioritară pentru noul manager la insituţiei

Directorul Companiei de 
Apă Arieş, Alexandru Sabău, 
spune că a găsit un investitor 
israelian, interesat de un par-
teneriat cu CAA. Alexandru 
Sabău, a declarat într-o con-
ferinţă de presă că a fost con-
tactat de operatorul naţional 
de apă din Israel, Mekorot, 
care s-a oferit să facă o inves-
tiţie în zonă, de circa 20 de 
milioane de euro. Cel mai 
probabil, investiţia ar urma 
să se facă printr-un joint ven-
ture, adică prin înfi inţarea 
unei societăţi în parteneriat 
Mekorot – CAA.

”Am avut o întâlnire cu re-
prezentanţii fi rmei Mekorot, 
care şi-au manifestat inten-
ţia de a colabora cu C.A.A., 
avansând o sumă de 20 de mi-
lioane de euro care ar urma să 
reprezinte aportul de capital. 
Nu s-a decis nimic, însă exis-
tă o scrisoare de intenţie ur-
mând să o analiză. Chiar zile-
le următoare avem şedinţă de 
Consiliu de Administraţie 
unde ar putea fi  numită o per-
soană sau mai multe care să 
negocieze o asociere cu israe-
lienii”, a declarat Alexandru 
Sabău în cadrul unei confe-
rinţe de presă organizată în 
urma participării la Congre-
sul Internaţional al Apei.

Scrisoarea de intenţie este 
semnată de Shimon Ben-Ha-
mo, CEO la Mekorot, iar di-
rectorul C.A.A. spune că dis-
cuţiile sunt în stadiu incipi-
ent şi nu poate preciza vreun 

obiectiv al colaborării dintre 
cele două fi rme, însă colabo-
rarea ar putea fi  posibilă prin 
asocierea în cadrul unei fi r-
me mixte.

Recent, consilierii turdeni 
au aprobat cota de cofi nanţa-
re pentru extinderea şi mo-
dernizarea sistemelor cu apă 
şi canalizare în regiunea Tur-
da-Câmpia Turzii.

Ofi cialii CAA spun că au 
reuşit să aducă peste 82 de 
milioane de euro, bani prove-
niţi de la U.E., din aceşti bani 
10% provin de la Guvernul 
României, 1% sunt bani de la 
consiliile locale, iar de aceas-
tă dată compania nu va avea 
cotă de cofi nanţare la proiect 
cum s-a întâmplat în prima 
fază a proiectului, unde a ve-
nit cu o contribuţie de 5 mili-
oane de euro.

Alexandru Sabău, directo-
rul general al Companiei de 
Apă Arieş a explicat că pro-
iectul depus de turdeni a fost 
inclus în “primul val” de ac-
cesare a fondurilor destinate 
proiectelor pe infrastructura 
de apă şi canal.

O companie israeliană ar putea aduce 
la Turda 20 de milioane de euro!
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Pe fi nal de an scolar, Colegiul 
Naţional „Mihai Viteazu” din 
Turda se afl ă la ora bilantului. 
Olimpiadele nationale si inter-
nationale în care au fost impli-
cati elevii dar si cadrele didacti-
ce care i-au pregătit au repre-
zentat o bună modalitatea de-a 
demonstra încă odată că unita-
tea de învăţământ de la Turda 
promovează excelenţa la toate 
nivelele.

Sunt realizări care recoman-
dă si obligă, deopotrivă, colecti-
vul Colegiului Naţional „Mihai 
Viteazul” Turda , în linia ascen-
denţei sale centenare!

Amintim aici, olimpiada Na-
tională de Informatică, o com-
petitie ale cărei provocări sunt 
pe măsura difi cultătii dome-
niului: două medalii de bronz şi 
califi carea la proba de baraj 
pentru elevii Gergely Tudor 
(clasa a XI-a) si Trifon Titus 
Traian (clasa a IX-a) – profesori 
îndrumători Florin Miron şi 
Daniela Maria Pop.

La Olimpiada Natională de 
Chimie, eleva Muresan Cezara 
Iulia (clasa a IX-a), pregătită de 
prof. Dorina Liliana Petrovai a 
avut o participare meritorie, iar 
la Olimpiada Natională de As-
tronomie elevul Schlanger Ro-
bert (clasa a VII–a), pregătit de 
prof. Dumitru Georgescu, a ob-
tinut mentiune.

Eleva Ners Iulia Maria (clasa 
a XII-a), participantă la Olim-
piada Natională de stiinte So-
cio-Umane, sub îndrumarea 
prof. Viorica Felezeu, a obtinut 
o mentiune specială.

Vine si rândul prestigiosului 
Concurs de Matematică Apli-

cată „Adolf Haimovici”, afl at la 
editia a XVII-a, din cei patru 
elevi califi caţi la etapa naţiona-
lă, trei au obţinut menţiune, do-
uă eleve , în îndrumarea prof. 
Monica Dan: Chirali Ana Elena 
(clasa a X-a) si Stan Mariana 
(clasa a IX-a) şi elevul Drăgan 
Paul-Andrei (clasa a XII-a) pre-
gătit de prof. Monica Fodor.

O şcoală de Top!

În urma înscrierii la proiec-
tul „MaST Top”, cofi nanţat din 
Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Secto-
rial de Dezvoltarea Resurselor 
Umane, ce viza dezvoltarea 
competenţelor cheie de mate-
matică, ştiinţe şi tehnologii, Co-
legiul Naţional „Mihai Vitea-
zul” Turda a fost selectat să facă 
parte din cele 20 de şcoli care 
urmau să parcurgă etapele cer-
cetării ştiinţifi ce în proiectul pe 
care echipa, în îndrumarea pro-
fesorilor Ligia Mînican, Gabri-
ela Iosof, Dumitru Georgescu şi 
Gheorghe Lobonţ, l-a intitulat 

„Poluarea luminoasă”. Rezulta-
tele primei etape a cercetării au 
facut obiectul participării la 
Conferinţa Internaţională a Ti-
nerilor Cercetători desfaşurată 
la Bali, Indonezia. Echipa ro-
mână, reprezentată de doi elevi 
ai Colegiului Naţional „Mihai 
Viteazul” Turda, Alexandra 
Mustea şi Raul Flaviu Chio-
rean (clasa a X-a), îndrumaţi şi 
însoţiţi de prof. Ligia Mînican 
şi reprezentantul Inspectora-
tului Şcolar Judeţean Cluj, a 
primit medalia de bronz la 
această competiţie.

Participarea la acest eveni-
ment internaţional a fost posi-
bilă cu sprijinul fi nanciar al Pri-
măriei şi Consiliului Local Tur-
da, transmite conducerea insti-
tuţiei de învăţământ.

La întoarcerea din Indone-
zia proiectul a fost continuat, 
iar rezultatele fi nale ale cer-
cetării au fost înscrise în com-
petiţia naţională „Şcoala 
MaST Top”. Proiectul Cole-
giului Naţional „Mihai Vitea-

zul” a obţinut locul I, iar pre-
miul a constat în echipamente 
de ultimă generatie pentru ca-
binetele de biologie, fi zică şi 
chimie. Diploma obţinută la 
această competiţie, în urma 
prezentării lucrării „Poluarea 
luminoasă, aspecte pozitive si 
negative – Deteriorarea habi-
tatului urban Turda” este o 
atestare sufi cientă pentru ad-
miterea în multe dintre insti-
tuţiile de învăţământ superior 
din Europa, ca şi la Universi-
tatea „Babeş-Bolyai” şi Uni-
versitatea de Medicină şi Far-
macie ,,Iuliu Haţieganu” 
Cluj-Napoca, transmite la 
rândul său directorul CNMV, 
prof. Gheorghe Lobont.

Performanţe premiate 
de Consiliul Judeţean

Consiliul Judeţean Cluj a 
găzduit festivitatea de premie-
re ofi ciată de preşedintele fo-
rului administrativ judeţean, 
Horea Uioreanu, împreună cu 
vicepreşedintele Vakar Istvan, 

a elevilor şi profesorilor din 
cadrul Colegiului Naţional 
“Mihai Viteazul” Turda, mem-
bri ai echipei de cercetare şti-
inţifi că care a câştiga medalia 
de bronz la cea de-a XX-a Con-
ferinţă Internaţională a Tine-
rilor Cercetători, desfăşurată 
în luna aprilie a acestui an în 
Bali, Indonezia.

Delegaţia României la acest 
concurs, la care au participat 
elevi din 24 de ţări din Europa, 
Asia şi America, a fost compu-
să din elevii Raul Chiorean şi 
Alexandra Mustea, alături de 
profesorul coordonator Ligia 
Minican, aceştia reprezentând 
cu succes comunitatea judeţu-
lui Cluj.

Performanţa elevilor turdeni 
şi a profesorilor care i-au îndru-
mat este cu atât mai importan-
tă cu cât, dintre toate delegaţiile 
participante, echipa Colegiului 
Naţional „Mihai Viteazul” din 
Turda a fost singura care nu a 
benefi ciat de expertiza şi su-
portul unei unităţi de învăţă-
mânt superior sau de cercetare, 
derulând în întregime proiectul 
cu propriile resurse umane şi 
materiale.

Având în vedere această 
performanţă, dar şi celelalte 
rezultate excepţionale obţinu-
te în cadrul altor competiţii re-
gionale şi naţionale, Preşedin-
tele Consiliului Judeţean Cluj, 
Horea Uioreanu, a înmânat o 
diplomă de excelenţă întregii 
echipe de cercetare a instituţi-
ei de învăţământ, precum şi 
diplome de merit elevilor şi 
profesorilor implicaţi în acest 
proiect.

Rezultate excepţionale pentru elevii de la C. N. „Mihai Viteazu” 
la olimpiadele naţionale şi internaţionale!

„ȘAH CLUB POTAISSA TURDA”

STRADA REPUBLICII NR. 5

CURSURI DE ȘAH NIVEL ÎNCEPĂTORI PENTRU COPII DE 

VÂRSTE CUPRINSE ÎNTRE 5-9 ANI

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.07.2013

ORA 17.00

ÎI AȘTEPTĂM PE TOŢI COPIII IUBITORI DE ȘAH DIN TURDA

Persoana de contact : Fântână Marin tel. 0745 / 580416

BENEFICIILE PRACTICĂRII JOCULUI DE ȘAH

Ø Instrument pentru dezvoltarea minţii copiilor noștrii
Ø Dezvoltă raţionamentul și memoria
Ø Dezvoltă concentratrea mult mai repede
Ø Dezvoltă abilităţi de lucru spaţiale, numerice, administrativ direcţionale 
și abilităţi de lucru specifi ce
Ø Accelerează dezvoltarea copiilor supradotaţi
Ø Șahul oferă pedepse și recompense imediate pentru rezolvarea problemelor
Ø Creează un sistem de gândire care oferă mai multe și diferite alternative 
care duc la rezultate foarte bune la învăţătură
Ø Are un efect pozitiv asupra atitudinii elevilor faţă de învăţare
Ø Șahul îmbunătăţește aptitudinile, motivaţia, performanţele și caracterul 
elevilor și preșcolarilor
Ø Dezvoltă logica
Ø Stimulează creativitatea
Ø Dezvoltă capacitatea de observaţie și analiză
Ø Dezvoltă starea de sine și de încredere în forţele proprii
Ø Motivează participarea la educaţie
Ø Stimulent în acceptarea înfrângerii și gestionării succesului
Ø Șahul metodologic învăţat este un sistem stimulent sufi cient pentru 
a accelera creșterea IQ-ul la copii de vârstă elementară

Conducerea Turda Salina 
Durgău Sa a prezentat marţi în 
faţa consilerilor locali planul 
de administrare pentru 
2013-2014. Investiţiile totale 
la Salină vor fi  de peste 6 mili-
oane de lei. Banii vor merge 
spre lucrările d emodernizare 
la Hotelul Potaissa, realizarea 
centrului SPA şi a complexului 
de sănătate.

Unul din proiectele impor-
tante este fi nanţarea construi-
rii unui restaurant cu spaţii 
comerciale pe valea Durgăului, 
investiţie estimată la 2,5 mili-
oane lei.

Acest obiectiv se afl ă în faza 
de fi nalizare a proiectului, dar 
este condiţionat de obţinerea 
autorizaţiei de construire, 
având în vedere că locul am-
plasării este o arie protejată.

Finalizarea lucrărilor de re-
abilitare şi modernizare a spa-
ţiilor de cazare din interiorul 
Hotelului Potaissa prin darea 

în folosinţă a celor 24 de came-
re, având o capacitate de 48 de 
locuri, este un deziderat al 
conducerii societăţii care ad-
ministrează Salina Turda. 
Costul lucrărilor este estimat 
la 2,3 milioane de lei, fondurile 
vor proveni de la Consiliul Lo-
cal printr-o majorare de capi-
tal social. Majorarea capitalu-
lui respectiv se va face prin 
păstrarea numărului de acţi-
uni cu creşterea valorii nomi-
nale a acţiunii.

Printre obiectivele SC.Tur-
da Salina Durgău SA se numă-
ră şi o solicitare înaintată 
Consiliului Local Turda în ve-
derea subvenţionării bazinu-
lui de înot didactic cu 60% din 
plata utilităţilor, după mode-
lul subvenţiilor acordate bazi-
nelor de înot şcolare construi-
te în oraşe precum Câmpina, 
Titu Sinaia etc. sau se va în-
cheia un parteneriat cu In-
spectoratul 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 pen-
tru turişti situată la intrarea 
Durgău a Salinei; punerea ac-
centului pe evenimente cultu-
ral-sportive; extinderea zonei 
vizitabile a salinei prin intro-
ducerea în circuitul turistic al 
minei Iosif; deschiderea ştran-
dului Durgău pentru perioada 
de vară în scop terapeutic; ini-
ţierea de sejururi pentru tu-
rişti de 3-7 zile care vor cu-
prinde vizitarea principalelor 
puncte de atracţie turistică din 
zonă; colaborarea cu autori-
tăţle locale; crearea de parte-
neriate cu fi rme de turism din 
ţară, sunt doar câteva din obiec-
tivele planului de administrare 
conceput de conducerea socie-
tăţii care administrează Salina 
de la Turda. D.D.

Societatea care gestionează Salina Turda are în vedere 
un amplu program de investiţii
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Promoţia 2013 a şcolii postliceale 
Henri Coandă de la Turda a partici-
pat la sala Banqueting CSA la festi-
vitatea de absolvire.

La eveniment au fost prezenţi vi-
ceprimarul Lucian Nemeş; Dr. Ko-
vacs Ladislau, manager al Fundaţiei 
“Henri Coandă”; directorul Colegiu-
lui DR.I.Raţiu Turda – Piper Mari-
oara, reprezentanţi ai conducerii 
şcolii postliceale, ai cabinetului par-
lamentar aparţinând deputatului 
PC. Mircea Irimie, cadre didactice, 
elevi, părinţi şi prieteni ai absolven-
ţilor.

Majoritatea cursanţilor promoţi-
ei 2013, au specializarea de asistent 
medical generalist, urmată de asis-
tent medical de farmacie şi asistent 
medical balneofiziokinetoterapie şi 
recuperare.

Potrivit conducerii şcolii postli-
ceale Henri Coandă, de la înfiinţa-
rea secţiei de la Turda, din anul 
2000, au trecut pragul unităţii de în-
văţământ 10 generaţii de absolvenţi. 
Aceştia sunt curtaţi încă de pe băn-
cile şcolii de managerii de spitale 
sau chiar clinici private atât din ţară 
cât şi din străinătate, care caută per-
sonal calificat în domeniul medical.

“În numele primăriei Turda şi al 
Consiliului Local îmi face plăcere să 
răspund invitaţiei pe care mi-aţi 
transmis-o de-a vă fi alături pentru 
acest moment important pentru in-
stituţia dumneavoastră de învăţă-

mânt. O nouă generaţie de profesio-
nişti beneficiază de diplome şi certi-
ficate cu recunoaştere naţională şi 
internaţională. Vă transmitem feli-
citările noastre pentru rezultatele 
obţinute sub îndrumarea cadrelor 
didactice, avem certitudinea că în 
exercitarea profesiei pe care a-ţi 
ales-o vă veţi implica cu toată pasiu-
nea şi priceperea contribuind la 
creşterea calităţii actului medical în 
beneficiul pacienţilor, precum şi 
pentru dezvoltarea dumneavoastră 
personală ...” tranmite Lucian Ne-
meş viceprimar al municipiului 
Turda.

După discursurile oficialităţilor, 
absolvenţii au depus jurământul, la 
înmânarea diplomei primind şi câte 
un trandafir, festivitatea având ca 
punct cumlminat banchetul de ab-
solvire. Daciana Derda

Peste 100 de absolvenţi ai şcolii postliceale 
Henri Coandă au intrat în posesia diplomelor

În aceste zile a fost aleasă 
noua conducere a Clubului 
Rotary de la Turda pentru ur-
mătoarele 12 luni. Pavel Balta-
ru, preşedintele pentru man-
datul 2012/2013 i-a predat 
mandatul lui Horaţiu Vasile 
Bretoiu, consilier local din 
Câmpia Turzii.

Bretoiu a primit însemnele 
rotariene şi odată cu acestea şi 
responsabilitatea coordonării 
celei mai selecte organizaţii 
din municipiul nostru.

După o scurtă prezentare a 
activităţii pe durata unui an de 
mandat, Pavel Baltaru, a fost 
recompensat de colegii rotari-
eni cu o plachetă pe care sunt 
trecuţi toţi membrii cubului 
din perioada 2012-2013.

Noul preşedinte rotarian a 
făcut o trecere în revistă a pro-
iectelor sale pentru viitorul 
mandat. Printre acestea se afl ă 
şi creşterea numărului de 
membri şi consolidarea organi-
zaţiei. Înfi inţarea organizaţiei 
de tineret Rotaract – un club 
sponsorizat de Rotary, pentru 
tineri cu vârste între 18 si 30 de 
ani. Cluburile Rotaract au ca şi 

arie de acţiune comunităţile în 
care se afl ă precum şi universi-
tăţile şi sunt sponsorizaţi de un 
club Rotary local.

“În acest an rotarian vreau 
să mai cooptăm cel putin 7 
membri, de asemenea vreau ca 
foştii membri Rotary care s-au 
retras din diverse motive să ai-
bă şansa de-a reveni în clubul 
nostru. Un proiect difi cil şi în-

drăzneţ va fi  înfi inţarea Cubu-
lui Rotaract la Turda, sprijinit 
fi nanciar din banii noştri. Rea-
cordarea unor titluri de onoare 
pentru personalităţi din mun-
cipiile Turda şi Câmpia Turzii. 
Revitalizarea site/ului nostru 
care reprezintă principala cale 
de comunicare şi promovare a 
proiectelor noastre. Vrem să 
mai edităm şi o broşură care să 

includă istoria clubului în cei 8 
ani de existenţă” transmite 
Bretoiu.

Acesta a mai vorbit despre 
identifi carea căilor de colabo-
rare cu cluburile Rotary din 
zonă, regândirea balului cari-
tabil anual ce are loc deobicei 
în luna decembrie în preajma 
Crăciunului. Începând cu 
acest an, data ar putea fi  modi-

fi cată, de asmenea fondurile 
colectate vor fi  direcţionate 
spre un singur benefi ciar- un 
singur proiect.

Un proiect pe teme de mediu 
intitulat Turda si Câmpia Tur-
zii oraşe curate şi sănătoase va 
fi  pus în aplicare în acest an.

Nu în ultimul rând rotarie-
nii îşi doresc să continue seria 
de amenajări la spitalele din 
Turda şi Câmpia Turzii. Acor-
darea unei burse de merit a 
Clubului Rotary Turda sunt 
doar câteva din priorităţile no-
ului preşedinte rotarian.

Clubul Rotary Turda, înfi in-
ţat în anul 2005, are presedinte 
desemnat pentru un an de zile, 
un an Rotarian, care începe în 
ziua de 22 iunie. Până în pre-
zent, primului presedinte al 
Rotary Club Turda care a fost 
medicul Dan Grigoriţă 
(2005-2006), i-au urmat Boris 
Guşan (2006-2007), Eugen 
Felezeu (2007-2008), Doru 
Mateescu (2008-2009), Ma-
rius Boia (2009-2010), Ale-
xandru Ozunu (2010-2011), 
Rareş Balint (2011-2012) şi 
Pavel Baltaru (2012-2013).

Un consilier local este noul preşedinte 
al Clubului Rotary Turda
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 135
din data de 28.05.2013
privind aprobarea cotei de participare a Munici-

piului Turda, în vederea obţinerii fi nanţării pasu-
lui II al proiectului Extinderea şi modernizarea 
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în re-
giunea Turda – Câmpia Turzii

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit 
în şedinţă ordinară în data de 28.05.2013;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind 
aprobarea cotei de participare a Municipiului Turda, 
în vederea obţinerii fi nanţării pasului II al proiectu-
lui Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimen-
tare cu apă şi canalizare în regiunea Turda – Câmpia 
Turzii, proiect elaborat din initiativa Primarului mu-
nicipiului Turda, domnul Tudor Ştefănie;

Tinand seama de prevederile art. 14, art. 36, alin. 
1, alin. 2, lit. a, lit. b, lit. d, alin. 4 lit. a, lit. d, art. 36, 
alin. 6, lit. a, pct. 14 din Legea 215/2001 privind ad-
ministratia publica locala, republicata cu modifi -
carile si completarile ulterioare, precum şi de pre-
vederile art. 19, alin. 1, lit. a, art. 20 din Legea 
273/2006 privind fi nanţele publice locale;

In temeiul prevederilor 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 administratia publica 
locala, republicata si ale Regulamentului de func-
tionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă cota de participare a Munici-

piului Turda, în vederea obţinerii fi nanţării pasu-
lui II al proiectului ,,Extinderea şi modernizarea 
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în re-
giunea Turda – Câmpia Turzii” în procent de 1 % , 
respectiv suma de 296.311euro.

Art. 2. Suma stabilită la art. 1 va fi  alocată pentru 
realizarea planului de investiţii prioritare pentru 
perioada 2014-2020 şi va face obiectul proceduri-
lor de cuprindere în bugetul de venituri şi cheltu-
ieli aferent intervalului precizat.

Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri se încredinţează Primarului 
municipiului Turda, Secretarului Municipiului 
Turda şi Direcţiei Economice.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Matei Cristian Octavian SECRETARUL 
 municipiului TURDA,
 Jr. Paula POPA
VOTURI : - pentru 21
  - împotriva -
  - abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 139
din data de 28.05.2013
privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoa-

nelor fi zice în vedere dobândirii calităţii de Administra-
tor de imobile în cadrul asociaţiilor de proprietari

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit 
în şedinţă ordinară în data de 28.05.2013;

Având în vedere proiectul de hotărâre privind 
aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor 
fi zice în vederea dobândirii calităţii de administra-
tor de imobile în cadrul asociaţiilor de proprietari, 
proiect elaborat din iniţiativa Primarului munici-
piului Turda, ec.Tudor Ştefănie, raportul de speci-
alitate al Serviciului Administraţie Publică Locală 
– Compartimentul Asociaţii de proprietari, pre-
cum şi avizul favorabil ale comisiei de specialitate 
nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Turda;

În conformitate cu prevederile:
- art. 54, alin. 1 din Legea nr. 230/2007, actuali-

zată, privind înfi inţarea, organizarea şi funcţiona-

rea asociaţiilor de proprietari ,,persoanele fi zice 
care au calitatea de administrator de imobile sunt 
atestate de către primar, la propunerea comparti-
mentelor de specialitate din cadrul autorităţii ad-
ministraţiei publice locale, în baza unei hotărâri a 
consiliului local.”

- art. 34, alin. 2 din Legea nr. 230/2007, actuali-
zată ,,Asociaţia de proprietari angajează persoane 
fi zice atestate pentru funcţia de administrator sau 
încheie contracte cu persoane juridice specializate 
şi autorizate pentru realizarea, respectiv pentru 
furnizarea serviciilor necesare administrării, în-
treţinerii, investiţiilor şi reparaţiilor asupra pro-
prietăţii comune.”

-prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1588/2007, 
pentru aprobarea Normelor metodologice de apli-
care a Legii nr. 230/2007 privind înfi inţarea, orga-
nizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, alin. 3 lit 
b, art. 45 alin. 1, ale art. 52 şi art. 53 coroborate cu 
prevederile art. 115, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 
– republicată, privind administraţia publică locală

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă ,,Metologia de atestare a per-

soanelor fi zice în vederea dobândirii calităţii de 
administrator de imobile în cadrul asociaţiilor de 
proprietari”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Comisia de validare a dosarelor de înscri-
ere şi de examinare va fi  desemnată prin Dispoziţia 
Primarului – act administrativ al autorităţii publi-
ce locale.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei ho-
tărâri se revocă orice alte dispoziţii contrare pre-
zentei.

Art. 4. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează Primarului municipiului 
Turda, Serviciului Administraţie Publică Locală, 
Serviciului Contabilitate, Buget, CFP.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţii-
lor de proprietari din raza administrativă a muni-
cipiului Turda, Primarului municipiului Turda, 
Serviciului Administraţie Publică Locală, Servi-
ciului Contabilitate, Buget, CFP, Instituţiei Pre-
fectului Judeţului Cluj şi va fi  adus la cunoştinţa 
publică prin afi şare, prin grija Secretarului unităţii 
administrativ teritoriale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Matei Cristian Octavian SECRETARUL 
 municipiului TURDA,
 Jr. Paula POPA
VOTURI : - pentru 21
  - împotriva -
  - abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 141
din data de 28.05.2013
privind acordarea unui mandat special repre-

zentantului Consiliului Local al Municipiului Tur-
da în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia 
Şoimul Arieş, în vederea exercitării drepturilor de 
asociat

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit 
în şedinţa ordinară în data de 28.05.2013;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind 
acordarea unui mandat special reprezentantului 
Consiliului Local al Municipiului Turda în Aduna-
rea Generală a Asociaţilor la Asociaţia Şoimul Ari-
eş, în vederea exercitării drepturilor de asociat, ela-
borat din iniţiativa d-lui consilier local Roş Nicolae 
şi a doamnei consilier local Crisan Rozalia.

Având în vedere convocatorul preşedintelui 
Asociaţiei Şoimul Arieş, nr. 36 din 20.05.2013;

În temeiul prevederilor:
- art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, repu-
blicată, cu modifi cările şi completările ulterioare;

- OG nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fun-
daţiile, cu modifi cările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 
81/31.05.2005 privind aprobarea participarii la 
constituirea Asociatiei “ Soimul Aries “ in vederea 
administrarii fondului forestier prin infi intarea de 
cantoane, brigazi si ocoale silvice;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin 
(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modifi cările şi comple-
tările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se acordă mandat special domnului Matei 

Cristian Octavian, reprezentant al Consiliului Lo-
cal al Municipiului Turda în Adunarea Generală a 
Asociaţilor la Asociaţia Şoimul Arieş, desemnat 
prin art. 2 al HCL nr. 102/05.04.2013, să voteze în 
cadrul Adunării Generale Ordinare a Asociaţilor 
ce va avea loc în data de 29.05.2013, ora 10, puncte-
le prevăzute pe ordinea de zi conform convocato-
rului cu nr. 36 din data de 20.05.2013, anexă la pre-
zenta hotărâre, şi anume:

1. Aprobarea bilanţului Ocolului Silvic Valea 
Ierii pe anul 2012;

2. Aprobarea bilanţului Asociaţiei Şoimul 
Arieş pe anul 2012;

3. Aprobarea unui accord de parteneriat între 
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca şi SC Oco-
lul Silvic Valea Ierii SRL în cadrul Proiectului cu 
titlul: “Audio Based Solutions for Detecting Intru-
ders in Forest Areas (Soluţii Audio pentru Detecţia 
Intruşilor din Arii Forestiere)”, depus în cadrul 
Programului PARTENERIATE – Competiţia 2013.

4. Luarea în discuţie a cererilor de plecare din 
Asociaţia Şoimul Arieş a Comunelor Săvădisla, 
Lupşa şi Ocoliş;

5. Alegerea unui vicepreşedinte al Consiliu-
lui director în urma retragerii Comunei Săvădisla 
din Asociaţia Şoimul Arieş;

6. Diverse.
Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor pre-

zentei hotărâri se încredinţează reprezentantului 
Consiliului Local în A.G.A. la Asociaţia Şoimul Ari-
eş, desemnat la art. 2 al HCL nr. 102/05.04.2013, 
precum şi Asociaţiei Şoimul Arieş.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică reprezen-
tantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la Asoci-
aţia Şoimul Arieş, Asociaţiei Şoimul Arieş, precum 
şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Matei Cristian Octavian SECRETARUL 
 municipiului TURDA,
 Jr. Paula POPA
VOTURI : - pentru 20
  - împotriva -
  - abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 142
din data de 28.05.2013
pentru constituirea Unitatii Locale de Sprijin 

(U.L.S. )
la nivelul municipiului Turda
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit 

in sedinta ordinara din data de 28.05.2013;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare pri-

vind “constituirea Unitatii Locale de Sprijin ( U. L. 
S. ) la nivelul municipiului Turda” elaborat din ini-
tiativa Primarului municipiului Turda, dl. Tudor 
Stefanie;

Avand in vedere raportul de specialitate al Di-
recţiei Tehnice.

Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate 
nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Turda, 
pentru adminstratie publica locala, regii, piete, 
agricultura, servicii publice, comert, asocieri, rela-
tii cu publicul, juridic, ordine publica si aparare.

Hotărârile Consiliului Local Turda
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In baza prevederilor Ordinelor ANSVSA 
nr.80/20055 pentru aprobarea Normei sanitare 
veterinare si pentru siguranta alimentelor privind 
stabilirea documentelor si evidentelor veterinare 
necesare in cadrul activitatii de neutralizare a de-
seurilor de origine animala si nr.180/2006 pentru 
aprobarea Normei sanitare veterinare privind pro-
tectia animalelor în timpul sacrifi carii si uciderii si 
a OG nr.42/2004 privind reglementari de neutrali-
zare a deseurilor de origine animala;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 şi alin. 2, 
lit. d, art. 45, alin. 1 si alin. 6 si ale art. 115, alin. 2, lit. 
b din Legea nr.215/2001 republicata, privind Ad-
ministratia Publica Locala si ale Regulamentului 
de functionare a Consiliului Local:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba constituirea Unitatii Locale de 

Sprijin ( U. L. S. ) la nivelul muncipiului Turda, cu 
urmatoarea componenta:

Conducator: Primar: Tudor Stefanie
Membrii: Viceprimar: Nemes Lucian
Secretarul municipiului Turda: jr.Popa Paula
Serv de Voluntariat si Situatii de Urgente: Mihai 

Zahan
Politia Locala: Popa Ciprian
Compania de Apa Aries: Baldogi Felicia
SC Domeniul Public Turda SA: Chirita Camelia
SC Prival Ecologic Servis SA: Mester Florin
Societatea de Transport Public Local: Crisan 

Horea
Comunitatea Urbana Aries: Miron Teodor
Spitalul municipal: dr.Tocan Andreea Valeria
Medic veterinar ofi cial zonal: dr.Petruse Ioan
Art. 2. Comunicarea si ducerea la indeplinire a 

prezentei hotarari se incredinteaza Primarului 
municipiului Turda, Secretarului municipiului 
Turda, Viceprimarului municipiului Turda si tutu-
ror institutiilor din care fac parte membrii Unitatii 
Locale de Sprijin.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Matei Cristian Octavian SECRETARUL 
 municipiului TURDA,
 Jr. Paula POPA
VOTURI : - pentru 20
  - împotriva -
  - abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 144
din data de 30.05.2013
privind mandatarea reprezentantului Consiliu-

lui Local in AGA de la SC TURDA SALINA DUR-
GAU SA , dl Giurgiu Nicolae să aprobe situatiile fi -
nanciare de la SC TURDA SALINA DURGAU SA

Consiliul Local al mun. Turda, intrunit in sedin-
ta extraordinara din data de 30.05.2013

Luand in dezbatere Proiectul de Hotarare cu pri-
vire la aprobarea situatiilor fi nanciare si a reparti-
zarii profi tului aferent 2012,aprobarea BVC afe-
rent 2013 si a modifi carii Actului Constitutiv de la 
scTurda Salina Durgau sa, proiect elaborat din ini-
tiativa consilierilor locali: Matei Cristian, Crisan 
Rozalia, Micu Ovidiu, Molnar Emil si Corpodean 
Dorel.

Avand in vedere Hotarile Consiliului de Admi-
nistratie a SC Turda Salina Durgau SA precum si 
HCL nr.105 din 16.04.2013.

In conformitate cu prevederile art.10 alin.2 
lit.a,lit.b,lit.e si lit.f,alin.3 lit.f din Actul Constitutiv 
al societatii, coroborat cu prevederile 111 alin.2lit 
a, lit.d si lit.e,art.art.204 alin.1,art.121 si art.125 
alin.2 din Legea 31/1990 privind societatile co-
merciale actualizata si republicata.

In temeiul regulamentului de functionare al 
Consiliului Local Turda

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se mandateaza reprezentantul Consiliu-

lui Local in AGA de la SC TURDA SALINA DUR-
GAU SA dl.Giurgiu Nicolae sa aprobe situatiile fi -
nanciare ale societatii aferente exercitiului fi nan-

ciar 2012şraportul administratorilor,raportul 
auditorului,contul de profi t si pierderi,bilantulţ.

Art. 2. Comunicarea si ducerea la indeplinire a 
prezentei hotarari se incredinteaza Secretarului 
municipiului Turda, Consiliului de Administratie 
al SC TURDA SALINA DURGAU SA si d-lui Giur-
giu Nicolaie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Matei Cristian Octavian SECRETARUL 
 municipiului TURDA,
 Jr. Paula POPA
VOTURI : - pentru 11
  - împotriva 1
  - abţineri 4
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 16.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 145
din data de 30.05.2013
privind mandatarea reprezentantului Consiliu-

lui Local in AGA de la SC DOMENIUL PUBLIC 
TURDA SA , dl Giurgiu Nicolae să aprobe situatiile 
fi nanciare pentru 2012 de la SC DOMENIUL PU-
BLIC TURDA SA

Consiliul Local al mun. Turda, intrunit in sedin-
ta extraordinara din data de 30.05.2013

Luand in dezbatere Proiectul de Hotarare cu privi-
re la aprobarea situatiilor fi nanciare aferente exerci-
tiului fi nanciar 2012,aprobarea BVC aferent 2013 si a 
modifi carii Actului Constitutiv de la SC Domeniul 
Public Turda SA, proiect elaborat din initiativa con-
silierilor locali: Matei Cristian, Crisan Rozalia, Micu 
Ovidiu, Molnar Emil si Corpodean Dorel.

Avand in vedere Hotarile Consiliului de Admi-
nistratie a scDomeniul Public Turda sa precum si 
HCL nr.104 din 16.04.2013.

In conformitate cu prevederile art.10 alin.2 
lit.a,lit.e si lit.f,alin.3 lit.e din Actul Constitutiv al 
societatii, coroborat cu prevederile 111 alin.2 lit a, 
lit.d si lit.e,art.art.204 alin.1,art.121 si art.125 alin.2 
din Legea 31/1990 privind societatile comerciale 
actualizata si republicata.

In temeiul regulamentului de functionare al 
Consiliului Local Turda

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se mandateaza reprezentantul Consiliului 

Local in AGA de la SC DOMENIUL PUBLIC TUR-
DA SA dl.Giurgiu Nicolae sa aprobe situatiile fi -
nanciare ale societatii aferente exercitiului fi nan-
ciar 2012şraportul administratorilor,raportul 
auditorului,contul de profi t si pierderi,bilantulţ.

Art. 2. Comunicarea si ducerea la indeplinire a 
prezentei hotarari se incredinteaza secretarului 
municipiului Turda,Consiliului de Administratie 
al SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA si d-lui 
Giurgiu Nicolaie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Matei Cristian Octavian SECRETARUL 
 municipiului TURDA,
 Jr. Paula POPA
VOTURI : - pentru 11
  - împotriva 2
  - abţineri 3
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 16.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 146
din data de 30.05.2013
privind închirierea imobilului situat în Turda, 

str. Basarabiei, nr. 10, către Asociaţia Partida Ro-
milor “Pro Europa” Filiala Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit 
in sedinta extraordinara din data de 30.05.2013;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind 
închirierea imobilului situat în Turda, str. Basarabi-
ei, nr. 10, către Asociaţia Partida Romilor “Pro Euro-
pa” Filiala Turda, elaborat din initiativa d-lui vice-
primar al Municipiului Turda, dl. Lucian Nemeş;

Având în vedere raportul de specialitate al Ser-
viciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS cu nr. 
8813/26.04.2013;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 14/2003 
-legea partidelor politice, ale art. 21, alin. 1, alin. 2 
şi alin. 3 din Legea nr. 334/2006 privind fi nanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor elec-
torale, ale art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45 alin. 3, alin 6 si 
art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001, pri-
vind administraţia publică locală, republicată şi 
ale Regulamentului de funcţionare al Consiliului 
Local

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă închirierea spaţiului situat în 

Turda, str. Basarabiei, nr. 10, în suprafaţă de 39,15 
mp, afl at în domeniul privat al Municipiului Turda 
către Asociaţia Partida Romilor “Pro Europa” Fili-
ala Turda.

Art. 2. Pentru folosinţa imobilului se va percepe 
o chirie la nivelul celei stabilite prin HCL nr. 
202/2012.

Art. 3. Comunicarea si ducerea la indeplinire a 
prezentei hotarari se incredinteaza Primarului 
municipiului Turda, Secretarului municipiului 
Turda, Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS, 
precum şi Serviciului Public Administrarea Patri-
moniului Imobiliar.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Matei Cristian Octavian SECRETARUL 
 municipiului TURDA,
 Jr. Paula POPA
VOTURI : - pentru 16
  - împotriva -
  - abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 16.

ANUNŢANUNŢ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA DECLANŞEAZĂ PROCEDURA 
DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI PENTRU TRANSPORTUL 
DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ÎNCEPÂND CU DATA DE 
10 IUNIE 2013
 VOR FI ATRIBUITE UN NUMAR DE 8 AUTORIZAŢII
TAXI, CU URMĂTOARELE NUMERE DE ORDINE:
014;133;134;135;140;149;151;152;
 CERERILE DE ÎNSCRIERE PENTRU PARTICIPAREA
LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE VOR FI DEPUSE
PÂNĂ LA DATA DE 15 AUGUST 2013
 SOLICITANŢII ÎNSCRIŞI PE LISTA DE AŞTEPTARE:

 DOCUMENTELE CARE TREBUIE DEPUSE
1. D o c u m e n t a ţ i a

necesară pentru participarea la atribuire trebuie să cuprindă:

a) cerere de participare la ședinţa de atribuire;

b) copie după autorizaţia de transport care va fi  semnată și 
ștampilată, pentru conformitate cu originalul, de către solicitant;

c) declaraţia pe propria răspundere că deţine sau va deţine, 
autovehicul de culoare albă deasupra benzii duble de tip șah 
și că vechimea acestuia nu depășește 5 ani de la data fabricaţiei;

d) declaraţia pe proprie răspundere că deţine sau va deţine, 
în termen de maximum 6 luni de la data ședinţei de atribuire 
autovehicule, pe tipuri în proprietate sau în temeiul unui 
contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare 
pe care le îndeplinește fi ecare pentru obţinerea punctajelor;

e) dovada plăţii garanţiei de 5% din valoarea cu care va fi  
achiziţionat fi ecare autovehicul, pentru fi ecare din acestea, 
în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine 
autovehiculele necesare .

2. D o c u m e n t a ţ i a
Lista documentelor ce trebuie prezentate după atribuire în 
vederea ELIBERĂRII autorizaţiilor taxi și în vederea obţinerii 
ecusoanelor autocolante în conformitate cu Legea 265/2007 
pentru modifi carea și completarea Legii 38/2003 privind 
transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum 
și tabelul cu criteriile de departajare și punctajele se găsesc 
în anunţul complet publicat pe site-ul Primăriei Municipiului 
Turda și la afi șierul acesteia.

 REZULTATUL ATRIBUIRII VA FI ANUNŢAT ÎN DATA DE 25 
AUGUST 2013

 PROCEDURA DE ELIBERARE A AUTORIZAŢIILOR TAXI VA 
FI DEMARATĂ LA DATA DE 19 SEPTEMBRIE 2013

PRIMAR DIRECTOR TEHNIC
TUDOR ŞTEFĂNIE EMIL DARDAI
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MUNICIPIUL TURDA
MUZEUL DE ISTORIE TURDA
Str. B. P. Haşdeu nr. 2
Tel/fax: 0264-311826
muzeuturda@yahoo.com

COMUNICATCOMUNICAT
În contextul reorganizării lapidarului roman în aer liber al Muzeului de 
Istorie Turda în a.c., elementele arhitectonice - baze și fusuri de coloa-
ne -  inscripţiile și sarcofagele din calcar afl ate la ora actuală în parcul 
din faţa muzeului, vor fi  relocate și expuse în curte. Proiectul de curând 
iniţiat, prevede extinderea simezelor și amenajarea unei copertine pen-
tru protecţia monumentelor. Monumentele vor fi  grupate tematic, iar 
reconstituirile grafi ce însoţite de imagini și texte explicative vor comple-
ta spaţiul expoziţional, pentru a oferi cât mai multe informaţii publicul 
larg sau vizitatorilor pasionaţi de Antichitate. 

Având în vederea gradul avansat de degradare al sarcofagelor („con-
fundate” de unii turdeni cu coșul de gunoi sau pista pentru skateboar-
ding), lucrările vor demara fără întârziere după obţinerea avizelor favo-
rabile ale Direcţiei Judeţene pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Naţi-
onal Cluj și a Autorizaţiei de Construcţie.

Facem apel la turdeni să ne srpijine în protejarea și conservarea aces-
tor vestigii situate în parcul arheologic de lângă muzeu. 

Sala de spectacole a Tea-
trului Municipal din Turda 
s-a dovedit a fi  neîncăpătoare 
pentru cei care au venit să vi-
zioneze cea de-a treia editie a 
evenimentului caritabil inti-
tulat ”Zâmbet de copil”.

Peste 150 de copii talentaţi 
din grădiniţele şi şcolile tur-
dene au fost artişti pe scena 
Teatrului Municipal Turda 
pentru aproximativ două ore.

Prezentatorii spectacolu-
lui “Zâmbet de copil” au fost 
Adela Þigănila şi Sergiu Tri-
tean, elevi în clasa a V-a C la 
Şcoala Ioan Opriş – Turda.

Evenimentul a fost deschis 
de Dana Pasca, reprezentantul 
Asociatiei “Împreună pentru 
Voi” care a explicat scopul aces-
tei activităti, strângerea de fon-
duri pentru ajutorarea copiilor 
defavorizaţi din punct de vede-
re social şi material. Din fondu-
rile strânse, în luna septembrie, 

10 copii de clasa pregătitoare 
vor primi 10 ghiozdănele pline 
cu rechizite şcolare.

Printre invitati s-a numă-
rat si deputatul Partidului 
Conservator, Mircea Irimie 

care a si făcut o donatie în 
bani cu această ocazie, men-
tionând si noile prevederi le-

gislative privind indemniza-
tia de crestere a copilului.

Spectacolul caritabil 
”Zâmbet de copil” a fost reali-
zat în parteneriat cu Teatrul 
Municipal Turda şi în cola-
borare cu Grădiniţele “ Poia-
na cu Castani, Dr. I. Ratiu, Sf. 
Maria, Prichindelul Isteţ si 
Căsuţa Piticilor şi face parte 
din cadrul Proiectului Edu-
caţional Local “Să zâmbim 
împreună”, proiect care a mai 
desfăşurat o activitate carita-
bilă în data de 30 aprilie.

Atunci, 23 de copii de la 
grădiniţele Poiana cu Cas-
tani, Prichindelul Isteţ, Că-
suţa Piticilor, Sfânta Maria 
şi Dr. Ioan Raţiu au oferit 
“cutiuţe” cu surprize copii-
lor cu situaţie materială de-
fi citară de la Grădiniţa Soci-
ală Acoperamântul Maicii 
Domnului.

Daciana Derda

Spectacolul caritabil ”Zâmbet de copil” a adunat în 
sala municipalului turdean peste 400 de persoane!

„Primăria Municipiului 
Turda acordă sprijin logistic 
şi de informare acestui de-
mers al Universităţii „1 De-
cembrie 1918” având în vede-
re faptul că la Turda vom avea 
încă o generaţie de absolvenţi 
de liceu care doresc îşi conti-
nue studiile, dar care din cau-
za unei situaţii fi nanciare 
precare nu îşi pot permite să 
urmeze altă formă de învăţă-
mânt. Centrul de Învăţământ 
la Distanţă oferă o alternati-
vă pentru a îşi vedea visul îm-
plinit. Universitatea 1 De-
cembrie 1918 le oferă oportu-
nitatea de a se pregăti profe-
sional în diverse domenii de 
activitate.

În acest fel venim în în-
tâmpinarea nevilor tinerilor 
din comunitatea noastră. Eu 
personal, îi încurajez să nu 
renunţe la visul lor de a urma 
cursurile unei forme de învă-
ţământ superior şi să opteze 
pentru Centrul de Învăţă-
mânt la Distanţă ca o alterna-
tivă viabilă” recomandă pri-
marul municipiului Turda, 
Tudor Ştefănie.

Tudor Ştefănie militează 
pentru studii universitare 

alternative la TurdaÎn această lună, expoziţia 
de artă plastică pe care Bi-
blioteca Municipală « Teo-
dor Murăşanu » o prezintă 
utilizatorilor săi, şi tuturor 
celor care îi calcă pragul, 
aparţine doamnei Ileana 
Ardelean. Aflată la sfârşitul 
carierei sale didactice, 
doamna profesoară Ileana 
Ardelean îşi prezintă publi-
cului, în următoarele rân-
duri, pasiunea sa din copi-
lărie şi tinereţe:

ÎNTRE DOUĂ ARTE
Emoţie, suflet, sensibili-

tate, putere, frumuseţe şi 
pasiune doresc să simţiţi 
privind această expoziţie, 
care nu întâmplător, am 
ales ca să aibă loc în luna 
lui cireşar. Este un cadou 
pe care mi-l fac cu ocazia 
încheierii activităţii mele 
profesionale şi a zilei mele 
de naştere.

Sunt profesoară de edu-
caţie fizică la Şcoala “Ioan 
Opriş” din Turda. Cei care 
mă cunosc mă asociază cu 
şcoala, cu elevii, cu terenul 
de sport sau cu competiţiile 
sportive, necunoscând dra-
gostea mea din copliărie şi 
tinereţe pentru arta plasti-
că şi care în ultimii ani mi-a 
devenit o pasiune. Aceasta 
îmi umple timpul liber cu o 
avuţie sufletească.

Ca şi sportul de perfor-
manţă, pictura este un do-
meniu greu, dar pentru sa-
tisfacţia pe care o trăieşti, 

merită să-l încerci. În copi-
lărie, părinţii mei mi-au în-
curajat aptitudinile sporti-
ve şi artistice, însă studii 
de specialitate am făcut 
doar în domeniul sportiv.

Întreaga viaţă am oscilat 
între două arte: cea a tru-
pului, dădătoare de sănăta-
te fizică şi cea vizuală, dă-
dătoare de sănătate spiri-
tuală. Am predat în şcoală 
treizeci şi opt de ani arta 
efortului şi a arăgazului 
deopotrivă, în care omul se 
descoperă pe el însuşi în 
lupta cu secundele, centi-
metrii şi gramele. Arta ex-
primării prin culoare am 
lăsat-o la o parte şi abia de 
vreo zece ani am scos-o din 
sertarul uitării, când copiii 
mei au plecat la facultate. 
Atunci am început să am 
timp pentru o altă pasiune 
a mea.

Primele tablouri le-am 
pictat în acuarelă, apoi am 
descoperit farmecul culori-
lor de ulei şi am învăţat 
să-mi prepar pânzele. Până 
în prezent am expus de do-
uă ori în cancelaria şcolii 
unde lucrez, ca un omagiu 
adus colegilor din şcoală, 
cu ocazia Zilei de 8 Martie, 
în 2008 şi 2010.

Fie că sunt pictate după 
natură, fie că sunt reprodu-
ceri sau sunt compoziţii in-
spirate din călătoriile făcu-
te, tablourile mele cred că-i 
pot să-i facă fericiţi pe pri-

vitori. Doresc ca starea ca-
re-mi luminează sufletul să 
încălzească inimile celor 
care-mi privesc tablourile 
născute din pasiune. Nu am 
pretenţia de a mă numi ar-
tist plastic, ci vreau doar să 
mă cunoaşteţi şi altfel, 
să-mi descoperiţi dincolo 
de pânzele frumos colorate, 
sensibilitatea sufletească, 
bucuria de a trăi, puterea 
de a învinge şi fericirea pe 
care o simt pictând ca ama-
toare.

Temele mele preferate 
sunt florile şi viata femeii. 
Iubesc liliacul şi florile de 
câmp, iar sensibilitatea fe-
minină, aspiraţiile, cântă-
rile şi decepţiile vieţii sale 
le-am exprimat pe pânză.

Tablourile expuse sunt în 
ulei pe pânză, iar florile şi 
personajele pictate vor să 
vă povestească despre fru-
museţea vieţii.

Într-o lume dureros de 
materială şi materialistă, 
artistul din mine vă în-
deamnă, precum o face un 
proverb budist care spune 
că, “dacă ai două pâini, vin-
de una ca să-ţi cumperi 
flori, căci sufletul tău are 
nevoie de frumuseţe, aşa 
cum corpul tău are nevoie 
de hrană”. Iar pictura este 
poezie pentru ochi şi hrană 
pentru suflet.

Profesor,
Ileana Monica Ardelean

Mărturisirea unui artist


