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Moment istoric cu triplă semnificaţie, Proclamarea Independenţei de Stat 
a României, Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război 
Mondial şi Ziua Europei, ziua de 9 Mai a fost marcată şi la Turda printr-un 
ceremonial militar-religios.  Pagina 3
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Parcul Teilor de pe strada Tineretului a fost ani-
mat de spectacolul oferit de Primăria Turda în co-
laborare cu Casa de Cultură.

Afl at la prima ediţie, evenimentul intitulat „cânt 
și joc de sânziene” a adunat zeci de spectatori ve-
niţi să aplaude prestaţia micilor artişti.

Spectacolul a fost prezentat de Oana Venţel, au 
evoluat formaţiile Comori Ardelene şi Datina Tur-
deană.

Pe lângă programul folcloric, turdenii au fost 
răsfăţaţi cu produse tradiţionale oferite în cadrul 
târgului meşteşugarilor şi manufacturierilor po-
pulari, ideea municipalităţii turdene fi ind aceea de 
a crea un cadru favorabil în vederea promovării 
meşteşugarilor din zonă, precum şi pentru conser-
varea vechilor tradiţii locale.

Daciana Derda

Aproape 200 de persoane au asistat 
la spectacolul din Parcul Teilor

Turda va avea o hală 
agroindustrială de 
un milion de euro 

În această după-amiază 
sala de spectacole a teatrului 
municipal din Turda a fost 
gazda celei de-a doua ediţii a 
festivalului de muzică popu-
lară „Nu uita că eşti român”.

Evenimentul a fost realizat 
de Asociaţia Turda Tin în co-
laborare cu Primăria şi Tea-
trul Municipal. Maestrul de 
ceremonie a fost preotul Se-
bastian Zăhan, care şi de 
această dată a reuşit să în-
cânte audienţa cu prestaţia 
sa, completată de zecile de 
copii talentaţi care au evoluat 
pe scena municipalului.

Rând pe rând elevii şcolilor 
turdene, dar şi preşcolarii au 

cântat şi au dansat pe ritmul 
muzicii populare, semn că 
tradiţiile româneşti nu au 
fost date uitării de generaţia 
tânără.

„Am găsit înţelegere atât la 
primăria Turda cât şi la elevi 
şi cadrele didactice din ora-
şul nostru, prin acest festival 
încercăm să înviem spiritul 
românesc atât de drag nouă” 
transmite preotul Zăhan.

Au participat elevi de la 
Colegiul Tehnic Turda, Lice-
ul Teoretic Liviu Rebreanu, 
Colegiul Naţional Mihai Vi-
teazul, Şcoala Horea Cloşca 
şi Crişan, Şcoala Ioan Opriş.

Daciana Derda

Turda Tin pune accentul pe păstrarea tradiţiilor româneşti

În această ediţie puteţi citi
Compania de Apă ARIEŞ: Despre 

beneficiile sistemului SCADA
Informaţii oferite de CAA pentru o mai 

bună înţelegere a serviciilor prestate de 
companie. Pagina 2

Zeci de copii au fost prezenţi la 
sărbătoarea copilăriei

Copiii au răspuns invitaţiei adresate de mu-
nicipalitatea turdeană care a pus la cale şi în 
acest an activităţi diverse pentru a marca Ziua 
Internaţională a Copilului.  Pagina 4

Elevii de la „Negruţiu” au câştigat 
primul loc la „Descoperă Europa”

Concursul „Descoperă Europa” a avut ca 
scop dezvoltarea conştiinţei europene prin 
abordarea temelor legate de mediul înconju-
rător şi de diversitatea culturală.  Pagina 5
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„Compania de Apă ARI-
EŞ în primul rând are ca 
obiective oferirea unor 
servicii de înaltă calitate 
cetăţenilor pe care îi deser-
veşte şi nu-s puţini, peste 
21 de mii de oameni Aceste 
servicii se concretizează 
într-o apă potabilă con-
stant bună, un serviciu 
ireproşabil de canalizare 
şi asigurarea continuită-
ţii acestora. Aceste lucruri 
şi obiective se pot realiza 
doar prin îmbunătaţirea 
reţelelor de apă şi canal, 
dar şi prin preocuparea 
permanentă pentru CALI-
TATE a tuturor serviciilor 
asigurate de noi.” afi rmă 
directorul general al CAA 
– Cristian Octavian Matei.

Pentru o mai bună înţele-
gere a serviciilor prestate de 
CAA, ne-am propus să ofe-

rim, săptămânal, informaţii 
opiniei publice, despre toate 
investiţiile şi activităţile 
companiei.

Ce este SCADA?
S C A D A este prescurta-

rea pentru Monitorizare, 
Control şi Achiziţii de Da-
te (Supervisory Control And 
Data Acquisition). Termenul 
se referă la un sistem amplu 
de măsură şi control. Auto-
matizările SCADA sunt fo-
losite pentru monitorizarea 
sau controlul proceselor chi-
mice, fi zice sau de transport 
al apei şi apei uzate.

Benefi ciile aduse de acest 
proces sunt atât pentru cli-
enţi, cât şi pentru companie. 
Enumerăm câteva:

1. MONITORIZAREA ŞI 
CONTROLUL ÎN TIMP RE-
AL AL TUTUROR REŢELE-

LOR DE APĂ ŞI CANAL, ser-
vicii care deservesc 21.593 
clienţi.

2. EFICIENŢĂ ÎN OPE-
RARE

3. OPERATIVITATE
4. MANAGEMENT PER-

FORMANT
5. PROMPTITUDINE
5. CALITATEA SERVICII-

LOR
6. TRANSPARENŢĂ
Pentru o monitorizare efi -

cientă a acestor obiective, o 
organizare mai efi cientă a 
serviciului de exploatare şi 
întreţinere, respectiv supra-
vegherea centralizată a para-
metrilor tehnologici de func-
ţionare şi achiziţia datelor de 
la senzori presiune, nivele re-
zervoare, debitmetrele zona-
le, senzori clor remanent, se 

consideră necesară realiza-
rea unui Dispecerat Central 
care să realizeze aceste 
obiective. Noul sistem cen-
tralizat de monitorizare şi 
control va asigura interfaţa 
cu toate sistemele de auto-
matizare, măsurare şi control 
din cadrul acestui proiect şi 
va include toată aparatura de 
monitorizare, reglare, co-
mandă, control şi a transmi-
siilor de date necesare.

SCADA va crea noi servicii!
Se crează un Dispecerat 

Central(DC) amplasat în se-
diul central al Operatorului 
Regional (CAA).

Aici se implementează un 
sistem de monitorizare, con-
trol/comandăşi achiziţia de 
date (SCADA – Supervisory 

Control And Data Aquisition).
Acest sistem se bazează pe 

automate programabile (PLC) 
cu o interfaţă standard cu cal-
culator personal (PC) şi va 
gestiona toate datele proveni-
te din 3 dispecerate locale, 
26 staţii de pompare apă 
potabilă şi staţii hidrofor, 
21 staţii pompare ape uza-
te, 6 staţii camere dever-
soare, 22 puncte de monito-
rizare presiune/debit, 30 
puncte monitorizare / con-
trol /acţionare din zona 
DMA de debitmetrie Turda 
şi Câmpia Turzii, 13 com-
plexe de stocare – rezervoa-
re, 30 puncte monitorizare 
clor remanent;

Scopul acestei investiţii îl 
constituie creşterea randa-
mentului de funcţionare a sis-
temului de alimentare cu apă, 
reducerea cheltuielilor opera-
ţionale şi implicit creşterea 
calităţii serviciului de furni-
zare a apei către cetăţeni.

Controlerele de automati-
zare (RTU) realizează func-
ţia de achiziţie a parametri-
lor tehnologici şi centraliza-
rea acestora. RTU – rile vor 
deţine module de intrări/ie-
şiri analogice şi digitale care 
vor prelua datele din teren cu 
ajutorul echipamentelor (de-
bitmetre, senzori presiune, 
senzori nivel, senzori clor re-
manent) şi apoi printr-un 
modem de comunicaţie in-
dustrial vor fi  transmise dis-
pecerului Central.

Compania de Apă ARIEŞ: 
Despre beneficiile sistemului SCADA

ANUNŢ
Pentru desfășurarea în condiţii de maximă siguranţă a Etapei a IV-a a Campionatului 
Naţional de Raliuri, ce va avea loc în data de 20 IUNIE 2014, în centrul municipiului 
Turda,

PRIMARIA MUNICIPIULUI TURDA anunţă închiderea circulaţiei autovehiculelor 
în zona centrală a municipiului, în data de miercuri 18 IUNIE 2014 între orele 
20.30-22.00 şi vineri 20 IUNIE 2014 între orele 00.00-24.00, în intersecţiile:
- str. Bucovinei cu str. A. Mureșan pentru a interzice accesul pe str. A Mureșan ;
-  intersecţia str.Libertăţii cu str. Dr. Ioan Raţiu pentru a interzice accesul pe str.

Libertăţii;
-  P-ţa Republicii cu str. Mihai Eminescu și str. Castanilor, împiedicand accesul în 

P-ţa Republicii;
-  str. G. Coșbuc cu P-ţa Republicii împiedicând accesul în P-ţa Republicii;
-  intersecţia Piata Republicii cu strada Suluţiu, lăsând libera circulaţia pe strada 

Suluţiu;
-  str. P-ţa 1 Decembrie 1918 cu străzile Mircea cel Bătrân, Aurel Vlaicu, Războieni, 

pentru a împiedica accesul în P-ţa 1 Decembrie 1918;
-  str. Libertăţii cu Aleea Nicolae Titulescu, pentru a împiedica accesul pe str. 

Libertăţii;

Circulaţia autovehiculelor va fi  deviată pentru direcţia Câmpia Turzii – 
Cluj-Napoca pe str. Dr. I. Raţiu.
Autobuzele de transport local de călători vor circula astfel:
•  din Turda Nouă spre cart. Oprişani (liniile 10,12,13 și 18, care intra în zona 

industrială), vor trece prin staţia temporară din zona centrală situată pe str. 
Castanilor, nr. 1, după care vor trece pe la Spitalul Municipal, pe str. Bucovinei 
și str. Dr. I. Raţiu, P-ţa Romană spre Oprișani, respectiv zona industrială.

•  din cart. Oprişani spre Turda Nouă, pe str. Dr. I. Raţiu, iar autobuzele care vor 
urca în cartierul BĂI, vor opri într-o staţie temporară pe str. Avram Iancu, nr. 1-3;

Staţiile temporare pe str. Dr. I. Raţiu vor fi  în următoarele locaţii:

Direcţia MICRO III – TURDA NOUĂ
2.1 – nr.26, în faţa Căminului Militar de Garnizoană Turda;
2.2 – nr.66, vis-a-vis de Gradiniţa cu program prelungit ”Dr. Ioan Raţiu”;
2.3 – nr.110, în dreptul S.C.”OPEN DOR”

Direcţia TURDA NOUĂ – MICRO III 
2.4 –  strada Dr. I. Raţiu nr.107, imediat după intersecţia străzii Dr. I. Raţiu 

cu str.Horea;
2.5 – nr.71, în dreptul Grădiniţei cu program prelungit ”Dr. Ioan Raţiu”;
2.6 – nr.23, în dreptul “Clubului Copiilor” Turda.

În perioada menţională, pe străzile Axente Sever şi Gh. Lazăr se va circula pe 
ambele sensuri.
PRIMAR  SEF S.D.P.I.
TUDOR STEFANIE  GINEL CALUGAR
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Caricaturile politicienilor 
expuse la Muzeul 
de Istorie din Turda
Expoziţia este organizată cu ocazia 
aniversării a 10 ani de activitate a 
Centrului Raţiu pentru Democraţie 
și prezintă publicului 29 de carica-
turi politice, semnate de maeștrii 
acestei arte. Caricaturile sunt expu-
se spre vizitare la Muzeul de Istorie 
din Turda în perioada 6-20 iunie, în 
sala de sticlă și lapidarul roman al 
muzeului. Operele pot fi  văzute 
pentru prima oară în România. 
Intitulată „Marea Provocare 2014. 
Reîntoarcerea la vechile obiceiuri”, 
expoziţia prezintă caricaturi aduna-
te de Ion Raţiu și Josef Josten – 
președintele și secretarul general al 
Federaţiei Internaţionale a 
Ziariștilor Liberi – la sfârșitul anilor 
`50.

Rafting pe Râul Arieş
În cadrul competiţiei Cheile Turzii 
Race este programat printre altele 
și un concurs de rafting pe râul 
Arieș. Întrecerea, unică de acest fel 
din România, cuprinde patru pro-
be: escaladă, alergare montană, 
mountainbike, cross contry și probă 
combinată. Programul de agre-
ment va include însă activităţi pen-
tru publicul larg, printre care para-
pantă, tir cu arcul sau rafting pe 
Arieș. Evenimentul se va desfășura 
în perioada 27-29 iunie și este or-
ganizat de Consiliul Judeţean Cluj, 
Serviciul Public Judeţean 
Salvamont-Salvaspeo Cluj, instituţie 
afl ată sub autoritatea forului admi-
nistrativ judeţean și Cluburile spor-
tive clujene „Extrem Explorer” și 
„Clujul Pedalează”, cu sprijinul pri-
măriilor comunelor Mihai Viteazu, 
Săndulești, Petrești și a municipiu-
lui Turda. Taxa de participare varia-
ză între 60 și 200 de lei, însă toţi 
concurenţii vor primi un kit de par-
ticipare. 

Alin Bâlcu expune 
pe holurile bibliotecii 
municipale
Pe întreg parcursul lunii iunie, bibli-
oteca municipală din Turda găzdu-
iește lucrările pictorului Alin Bâlcu. 
Artistul are expuse nouă lucrări, 
majoritatea reprezintă decoruri fl o-
rale. Alin Bîlcu este profesor de ar-
tă plastică la școlile gimnaziale 
”Teodor Murășanu”, respectiv 
”Avram Iancu” din Turda și membru 
în Uniunea Artiștilor Plastici din 
România (UAPR) Filiala Turda. 
Turdeanul a mai expus în aceeași 
locaţie și în luna februarie a acestui 
an, atunci lucrările au fost adaptate 
anotimpului, peisaje de iarnă. 
Lucrările sale sunt prezente în di-
verse colecţii particulare din lume.

Secția etnografică a 
muzeului va fi realizată 
pe bani europeni
Consilierii turdeni au aprobat re-
cent proiectul de hotărâre ce vizea-
ză restaurarea, conservarea și ex-
tinderea imobilului, cu amenajarea 
parcelei aferente, situat în Piața 1 
Decembrie 1918 nr. 5, Turda, în ve-
derea conversiei în secție etnografi -
că a Muzeului de Istorie Turda.
Proiectul a fost elaborat la inițiativa 
primarului Tudor Ștefănie, și este 
numit „Valori tradiționale în con-
text intercultural la Turda”.
„Este un proiect care nu comportă 
o fi nanțare foarte mare, cam 
100.000 euro din partea noastră, 
un proiect care dacă va fi  câștigat, 
la începutul anului viitor poate să 
înceapă ca promovare și realizare, 
el face parte dintr-un proiect de 
mai mare anvergură cu scopul valo-
rifi cării din punct de vedere turistic 
al centrului istoric al orașului. 

Pe scurt

Aleşii locali au făcut cu-
noştinţă cu un nou pro-

iect ce vizează moderniza-
rea pieţei centrale din Turda. 
Proiectul Administraţiei 
Pieţelor şi Oborului din 
Turda prevede ca în anul 
2015, să avem în zona cen-
trală o piaţă modernă, la 
standarde europene.

În perioada următoare se 
doreşte deschiderea proce-
durilor necesare pentru ame-
najarea pieţei, astfel încât, la 
începutul anului viitor să in-
tre în programul de investiţii.

Recent primarul Tudor 
Ştefănie a declarat presei lo-
cale că valoarea investiţiei 
se ridică undeva la un milion 
de euro.

„Este o necesitate, această 
modernizare, atâta timp cât 
în jurul municipiului Turda 
există producători agricoli 
cunoscuţi, aceştia nu au un-
de să-şi desfăşoare activita-
tea de comercializare a pro-
duselor, vom regândi şi stra-
tegia de tarifare, în acest 

moment taxele sunt puţin 
cam mari comparativ cu ba-
za materială oferită…sper ca 
anul acesta să deschidem 
procedurile, să avem şi con-
structorul până la fi nele 
anului, în 2015 până undeva 
în vară se poate termina 
această hală pentru valorifi -

carea produselor agricole şi 
în mod cert va fi  un plus de 
valoare pentru viaţa civică a 
municipiului şi în acelaşi 
timp o recunoaştere a mun-
cii producătrilor locali” ex-
plică primarul turdean.

Proiectul trebuie să res-
pecte ansamblul urban al zo-

nei, iniţiatorii acestuia afi r-
mă că vor fi  mult mai multe 
mese şi spaţii de închiriat, 
partea centrală a construcţi-
ei poate fi  supraetajată, co-
merţul pentru sectorul de le-
gume urmând a se desfăşura 
în condiţii civilizate.

Daciana Derda

Un milion de euro va costa 
modernizarea halei 

agroindustriale de la Turda

De la 1 iunie, conducerea 
unităţilor de poliţie din Tur-
da şi Câmpia Turzii s-a 
schimbat, cei doi coman-
danţi au făcut practic schimb 
de joburi.

Comisarul Marcel Bogdan, 
a fost eliberat din funcţia de 
comandant al Poliţiei Turda 

şi numit la conducerea poliţi-
ei din Câmpia Turzii, iar co-
misarul Valer Moldovan, a 
fost eliberat din funcţia deţi-
nută în oraşul vecin pentru a 
conduce destinele poliţiei 
turdene.

Carmen Jucan, purtătorul 
de cuvânt al IPJ Cluj, a declarat 

că măsura a fost luată în con-
formitate cu ordinul de minis-
tru, schimbarea producân-
du-se la începutul acestei luni.

Comisarul Valer Moldo-
van, nu a dorit să comenteze 
această decizie, precizând 
doar că la Turda „va avea alte 
atribuţii”.  D.D.

În cadrul şedinţei extraor-
dinare de consiliu de la Turda 
au fost desemnaţi şi preşe-
dinţii Consiliilor de Admi-
nistraţie de la Societăţile 
Turda Salina Durgău şi Do-
meniul Public Turda.

În fi ecare din cele două ca-
zuri, preşedinţii CA-urilor au 
fost desemnaţi, prin vot, în 
urma unor şedinţe ale consi-
liilor de administraţie, Con-
siliul Local Turda fi ind, până 
la urmă cel care, în calitate de 
acţionar la fi ecare din cele 
două societăţi, validează sau 
nu hotărârea luată.

La SC Domeniul Public 
Turda SA a fost ales Costea 

Constantin (PNL), fost colo-
nel MApN, membru al Parti-
dului naţional Liberal.

Pentru SC Turda Salina 
Durgău SA, conform înţele-
gerii politice PDL-PNL, pre-
şedinte al Consiliului de Ad-
ministraţie a fost aleasă Co-
rina Făgădar, economist-fi -
nanţe de profesie, care a lu-
crat la Leumi Bank şi Alpha 
Bank, în funcţia de director. 
Corina Făgădar este preşe-
dinta organizaţiei de femei a 
PNL Turda.

În ambele cazuri rezultatul 
votului a fost acelaşi: 15 vo-
turi pentru şi unul împotrivă.

Au apărut însă modifi cări în 

structura Consiliului de Admi-
nistraţie la Salina Turda!

Consilierii au revocat-o pe 
Andreea Morar la cererea 
avocatului Nicolae Giurgiu, 
reprezentantul forului deli-
berativ turdean în Adunarea 
Generală a Acţionarilor de la 
societatea comercială Turda 
Salina Durgău.

Deoarece „doamna Morar 
Andreea Veronica nu s-a pre-
zentat şi nu şi-a manifestat 
dorinţa de a accepta numirea 
în calitatea de membru al 
Consiliului de administraţie 
al societăţii şi nu a înţeles 
să-şi însuşească mandatul 
acordat de către Consiliul lo-

cal prin semnarea contractu-
lui de mandat vă rog să dispu-
neţi în consecinţă”, se arată 
în proiectul de hotărâre.

Astfel, pentru validarea 
unui alt membru în Consi-
liul de Administraţie al SC 
Turda Salina Durgău SA, 
consilierii turdeni au ales, 
prin vot secret, dintre can-
didaţii care au trecut de 
proba dosarelor.

În urma voturilor exprima-
te secret, Marinel Culcuş a 
fost validat pentru funcţia de 
membru în Consiliul de Ad-
ministraţie al SC Turda Sali-
na Durgău SA.

Daciana Derda

Rocadă la conducerea poliţiilor din Turda şi Câmpia Turzii

Fără surprize la numirea preşedinţilor 
consiiilor de administraţie ale societăţilor 

Salina şi Domeniul Public
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Bazinul didactic se 
închide în august!
Pe parcursul lunii august, accesul la 
bazinul didactic de la Turda va fi  oprit 
din cauza lucrărilor de mentenanţă.
Bazinul de înot își va întrerupe activi-
tatea în intervalul 01- 31 august 
2014, pentru realizarea unor lucrări 
tehnologice programate ce vor viza în 
principal schimbarea apei, dezinfecţia 
bazinului, conform normativelor în vi-
goare, precum și lucrări de mentenan-
ţă care pot fi  realizate doar în timpul 
opririi instalaţiilor, transmite conduce-
rea unităţii.
Recent a fost achiziţionat și un micro-
buz pentru transportul elevilor la bazi-
nul de înot.
Accesul în incinta bazinului de înot se 
va face de luni până duminică, între 
orele 9.00-21.00, elevii școlilor turde-
ne având prioritate în utilizarea bazi-
nului, pe bază de programare școlară.
Bazinul are cinci culoare, adâncimea 
apei este variabilă, fi ind cuprinsă între 
1,20 m și 1,80 m, cu block-starturi la 
capătul mai adânc. Capacitatea aces-
tuia este de 60 de persoane, fi ind 
proiectat pentru a fi  utilizat simultan 
de două clase de elevi.

Pe scurt

Durata proiectului “Wor-
kcall” este de 18 luni şi se im-
plementează în perioada 
aprilie 2014 – octombrie 
2015. Acesta a fost lansat la 
Salina Turda şi este în valoa-
re de 8,9 milioane de lei.

SC FORUM GROUP SRL, 
în parteneriat cu SC Turda 
Salina Durgău SA, Asociaţia 
Eco Energy şi Agenţia de Con-
sultanţă şi Afaceri Română, 
au lansat proiectul „Workcall”, 
proiect cofi nanţat din Fondul 
Social European prin Progra-
mul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Uma-
ne 2007-2013 “Investeşte în 
oameni”.

Evenimentul a avut loc la 
Salina Turda, în prezenţa au-

torităţilor centrale şi locale, 
DGASPC, AJOFM, a repre-
zentanţilor instituţiilor de 
sănătate, formatori etc. Prin-
tre invitaţii speciali s-au nu-
mărat şi Matei Cristian, di-
rectorul general al Compani-
ei de Apă Arieş, Daniela Vişo-
ianu- profesor asociat şi lec-
tor al Facultăţii de Sociologie 
din Bucureşti, senatorul Ale-
xandru Cordoş, directorul ge-
neral al SC. Salina Turda 
Durgău SA-Vasile Tot.

Proiectul asigură furniza-
rea de servicii de informare, 
consiliere şi orientare profe-
sională pentru un număr de 
1000 de persoane care apar-
ţin grupurilor vulnerabile. În 
cadrul proiectului se vor înfi -

inţa două centre de incluziu-
ne socială, unul la Bucureşti şi 
unul la Turda, prin interme-
diul cărora vor fi  asigurate in-
formarea şi consilierea.

Cursurile de califi care se 
vor fi naliza cu un examen, iar 
în urma promovării acestuia 
benefi ciarii vor obţine o di-
plomă de califi care profesio-

nală care poartă antetul Mi-
nisterului Muncii şi Ministe-
rului Educaţiei fi ind recu-
noscută la nivelul Uniunii 
Europene, şi o subvenţie în 
cuantum de 500 lei.

Valoarea totala eligibilă a 
proiectului este de: 
8.924.160,81 lei.

Daciana Derda

Programul Workcall oferă turdenilor o şansă 
de angajare în turismul balnear

În cele două zile de sărbă-
toare, mina de sare de la Tur-
da a fost vizitată de peste 
8.000 de turişti, o bună parte 
dintre aceştia din afara gra-
niţelor ţării.

Geanina Ciobanca, repre-
zentantul departamentului de 
marketing de la Salina Turda, 
a declarat că numărul de tu-
rişti în data de 08.06.2014 şi 
09.06.2014 au fost constant, 
peste 4000 de vizitatori pe zi. 
Printre aceştia, foarte mulţi 
maghiari, francezi, dar şi po-
lonezi şi slovaci.

Reamintim că pe 2 Mai s-a 
stabilit un record de turişti, 
obiectivul turistic turdean, 
cu rezonanţă naţională şi in-
ternaţională, având circa 
5.700 de vizitatori!

De altfel, şi în 1 mai au fost 
foarte mulţi vizitatori, numă-
rul acestora ajungând la 
4300, astfel că în perioada 
1-2 mai, numărul vizitatori-
lor care au ajuns la Salina 
Turda s-a ridicat la 10.000 de 
persoane!

Turiştii maghiari invadează 
Salina Turda

Efectele participării repre-
zentanţilor Salinei Turda la 
târgurile internaţionale de 
turism se văd acum, refl ecta-
te prin numărul mare de per-
soane care vizitează în aceas-
tă perioadă ocna de sare.

În medie/zi la Salina de la 
Turda vin cam 2.000 de turişti 
dornici să vadă „minunea din 
adâncuri”. O bună parte din 
aceştia sunt din Ungaria.

„De câteva zile avem câte-
va autocare cu turişti ma-

ghiari care vin să ne viziteze , 
cred că este şi efectul partici-
pării noatre la târgul de tu-
rism de la Budapesta, acolo 
am făcut o impresie bună, 
evenimentul s-a desfăşurat la 
Complexul Expoziţional 
Hungexpo. La târg au partici-
pat peste 30 ţări şi aproxima-
tiv 500 de expozanţi” trans-
mite Ciobanca Gianina – 
consilier marketing.

Reprezentanţii Salina Tur-
da au participat la Târgul de 
Turism Internaţional ,,Uta-
zás “ – ediţia a 37-a, din Buda-
pesta, în perioada 27.02 – 

02.03.2014. Prin numărul 
mare de vizitatori, Salina 
Turda s-a bucurat de toată 
atenţia celor ce au luat con-
tact cu standul delegaţiei 
noastre, printre aceştia în 
număr mare au fost vizitato-
rii din ţara gazdă.

Ce se poate vedea la salină?
Salina din Turda este dota-

tă cu săli de tratament, un 
amfi teatru, săli de sport, dar 
şi cu o roată panoramică, de 
unde se pot admira stalacti-
tele. Cu sprijinul fi nanciar al 
Uniunii Europene, în 2009 

s-au desfăşurat lucrări ample 
de amenajare. Inaugurarea a 
avut loc în 2010, după doi ani 
de lucrări şi o investiţie de 6 
milioane de euro.

Principala atracţie este la-
cul cu soluţie salină suprasa-
turată , pentru tratament. 
Numărul anual al vizitatori-
lor se cifrează între 300.000 
şi 400.000, cu un vârf de 
700.000 în anul 2007.

Program prelungit de vizitare
Programul de vizitare al 

Salinei Turda a fost prelungit 
începând cu luna iunie.

„Pentru a facilita accesul 
turiştilor la vizitarea „celui 
mai frumos loc subteran din 
lume”, Consiliul de Admi-
nistraţie a SC Turda Salina 
Durgau SA a hotărat prelun-
girea orarului de funcţiona-
re, astfel că începand cu 
01.06.2014 programul de 
funcţionare va fi zilnic între 
orele 09-19, ultima intrare 
în Salina fiind la ora 18“, se 
precizează într-un comuni-
cat de presă al societăţii ca-
re administrează obiectivul 
turistic.

Daciana Derda

Peste 8.000 de turişti au fost la Salina 
Turda de Rusalii
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Concursul „Descoperă 
Europa” a avut ca scop 

dezvoltarea conştiinţei eu-
ropene prin abordarea teme-
lor legate de mediul înconju-
rător şi de diversitatea cul-
turală. La această ediţie au 
participat peste 60 de liceeni 
din România, Polonia, 
Spania, Portugalia, Bulgaria, 
Germania şi Grecia.

Competiţia organizată de 
Liceul Tehnologic „Dimitrie 
Negreanu” Buzău în partene-
riat cu ISJ Buzău şi-a stabilit 
câştigătorii celei de-a cincea 
ediţii.

Turda are un nou motiv de 
mândrie şi asta pentru că ele-
vii de la Colegiul „Emil Ne-
gruţiu” s-au plasat în fruntea 
clasamentului. Astfel, la sec-
ţiunea „Poster”, Cătălin Dan, 
cu lucrarea „Ai grijă de mine 
– apele plâng” a obţinut pre-
miul I, iar Diana Hudrea a 
primit premiul II cu lucrarea 
„Turda, între agonie şi extaz”.

La secţiunea „Diversitate 
culturală”, Adrian Chiorean a 
primit premiul III pentru lu-
crarea „The Cultural Herita-
ge of the Turda – Arieş Coun-
ty”, iar Tudor Rusu a primit o 
menţiune pentru „Culinary 
Recipes from Turda: Roma-
nian, Hungarian, German 
and Hebrew Cuisine”. Cei pa-
tru elevi au fost coordonaţi 

de profesoarele Carmen An-
dronache şi Takacs Reka.

„Rezultatele obţinute de 
cei patru liceeni confi rmă 
trendul ascendent al Cole-
giului „Emil Negruţiu” şi 
eforturilor pe care profesorii 
de aici le fac pentru a forma şi 
a dezvolta profesional, cultu-
ral şi civic elevii acestui li-
ceu„ transmite conducerea 
instituţiei.

Recent, două eleve de la 
Colegiul „Emil Negruţiu” 
Turda au câştigat premiul I la 
concursul naţional de agro-

business „AgroStart Chalan-
ge” organizat de Junior Achi-
evement România.

Activitatea a urmărit să 
stimuleze liceenii în a gândi 
idei de afaceri în domeniul 
agriculturii care să contribu-
ie la dezvoltarea comunităţi-
lor în care trăiesc.

Proiect care vizează 
piaţa muncii

În cadrul şedinţei Consi-
liului local a fost adoptat pro-
iectul prin care se prevede 
participarea municipiului 

nostru la programul derulat 
de Colegiul Emil Negruţiu 
Turda , intitulat: Paşi strate-
gici spre piaţa muncii locale, 
naţionale şi transnaţionale.

Practic, liceul turdean a 
semnat un contract de fi nan-
ţare în valoare de aproxima-
tiv 2 milioane de lei, iar con-
tribuţia solicitantului este de 
2%, adică peste 30.000 lei. 
Perioada de implementare a 
activităţilor proiectului este 
de 18 luni, demararea efecti-
vă a acestuia a început la data 
de 1 mai 2014.

„Cofi nanţarea de 2% va fi  
asigurată din bugetul local al 
Turzii. Partenerii proiectului 
sunt cei de la Universitatea 
de Ştiinţe Agricole şi Medici-
nă Veterinară din Cluj-Napo-
ca, Staţiunea de Cercetare 
Turda şi o organizaţie din 
Spania” declară Radu Crişan, 
administrator public.

Reprezentanţii forului deli-
berativ au avut cuvinte de lau-
dă la adresa colegiului turdean 
care nu este la prima tentativă 
de implementare a unor pro-
iecte pe fonduri europene.

Elevii de la „Emil Negruţiu” Turda au câştigat 
primul loc la concursul „Descoperă Europa”

Digi Sport va transmite vi-
neri şi sâmbătă, 20 – 21 iunie, 
două speciale în direct de la 
Transilvania Rally 2014, etapa 
a patra din Campionatul Naţi-
onal de Raliuri Dunlop, ce se va 
desfăşura week-endul urmă-
tor: Super speciala Turda Kre-
msmueller va fi  în direct vineri 
de la ora 21.15 şi Super speciala 
Polus Center va fi  în direct 
sâmbătă de la ora 19.15.

Transilvania Rally, etapa a 
patra din Campionatul Naţi-
onal de Raliuri Dunlop, se va 
desfăşura în perioada 20 – 21 
iunie pe specialele din jude-
ţul Cluj.

Anul acesta, o premieră 
pentru etapa de la Cluj, două 

dintre probele speciale ale ra-
liului vor fi  transmise în di-
rect de Digi Sport.

La startul Transilvania 
Rally 2014, etapa a patra din 
Campionatul Naţional de 
Raliuri Dunlop, s-au înscris 
până acum 45 de echipaje. 
Raliul are o lungime totală 
de 461 km, dintre care 123 
km împărţiţi în 12 probe 
speciale.

În afara echipajelor care se 
luptă frecvent pentru puncte 
în competiţia internă, la start 
se va afl a şi austriacul Man-
fred Stohl, pe un Subaru Im-
preza N14, fost campion mon-
dial în P-WRC şi multiplu 
campion naţional în Austria.

Raliul de la Turda va fi 
transmis şi pe Digi Sport

La fi nele săptămânii trecu-
te tinerii din Turda şi împre-
jurimi au participat la o acti-
vitate educativă model, pe 
poteca tematică „Pietrele 
Vorbitoare”, din zona Şipote 
(Valea Arieşului, Masivul Be-
deleu).

Activitatea a avut ca scop 
promovarea noii poteci tema-
tice realizate, a specilor prote-
jate de plante şi animale din 
rezervaţiile naturale şi a situ-
rilor Natura 2000 Trascău.

„Activităţile educative 
pentru cunoaşterea naturii 
pot pune în valoare rezerva-
ţile naturale, pot oferi tineri-
lor experienţe inedite şi fas-
cinante legate de natură şi să 
contribuie la o mai buna în-
ţelegere a rolului rezervaţii-
lor naturale pentru comuni-
tăţile locale. În acelaşi timp, 
tinerii pot învăţa cum să 
gândească în mod responsa-
bil şi să se implice pentru 
conservarea, protecţia şi 
promovarea valorilor natu-
rale şi culturale de patrimo-

niu. Amenajate cu grijă, po-
tecile tematice pot deveni 
instrumente valoroase de 
educaţie pentru „lecţii în aer 
liber” sau pur şi simplu o 
modalitate de a transforma o 
drumeţie obişnuită într-o 
experienţă memorabilă” de-
clară coordonatorul de pro-
iect, Alin Roşca.

Luna trecută au fost orga-
nizate mai multe activităţi 
pentru realizarea potecii te-
matice „Pietrele Vorbitoare” 
printre care: activităţi de 
amenajare şi marcare poteci, 

realizare şi amplasare pano-
uri informative, amenajare 
izvoare şi locuri de popas. 
Toate au fost posibile prin 
implicarea voluntară a iubi-
torilor de natură din Turda şi 
împrejurimi.

În perioada Iunie – Septem-
brie 2014, fundaţia de ecologie 
îşi propune să realizeze mai 
multe activităţi pe poteca te-
matică adresate în principal 
tinerilor din Turda şi din co-
munele de pe Valea Arieşului, 
afl ate în vecinatatea sitului 
Natura 2000 Trascău.

Fundaţia de Ecologie şI Turism Potaissa 
promovează Foto Safari!
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Hotărârile Consiliului Local Turda
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 124
din data de 15.05.2014
privind aprobarea organizării în municipiul Turda a 

etapei a IV-a din Campionatul Naţional de Raliuri 2014
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in se-

dinta extraordinara in data de 15.05.2014;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind apro-

barea organizarii in municipiul Turda a etapei a IV-a din 
Campionatul National de Raliuri 2014, proiect elaborat 
din initiativa domnului Primar ec. Tudor Ştefănie;

Având în vedere raportul de specialitate al Administra-
torului Public;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c si lit. e, alin 
6, lit. a, pct. 5 si pct. 6, alin. 7, lit. a, art. 45, alin. 1, alin. 3 si 
alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001 pri-
vind administratia publica locala, republicata,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă organizarea în municipiul Turda a eta-

pei a IV-a din Campionatul National de Raliuri 2014, în 
data de 20.06.2014.

Art. 2. Partenerii ofi ciali în organizarea evenimentului 
sunt Clubul Sportiv Motorhome Napoca Rally Team şi au-
torităţile locale ale municipiului Turda.

Art. 3. În vederea desfăşurării evenimentului Munici-
piul Turda acordă cu titlu gratuit spaţiul situat în centrul 
istoric curpins str. Libertăţii şi Statuia lui Avram Iancu.

Art. 4. Municipiul Turda va asigura paza şi ordinea pu-
blică, cheltuielile necesare pentru salubrizarea perime-
trului şi instalarea toaletelor ecologice.

Art. 5. Clubul Sportiv Motorhome Napoca Rally Team 
va asigura toată logistica superspecialei, precum şi organi-
zarea evenimentului cu respectarea tuturor condiţiilor de 
securitate.

Art. 6. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei se încre-
dinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului 
municipiului Turda şi întregului aparat de specialitate al 
primarului.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ
Arion Dorina  SECRETARUL municipiului TURDA,
 Jr. Paula POPA
VOTURI:  pentru 20
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 20.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 126
din data de 05.06.2014
privind rectifi carea bugetului pe anul 2014
Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedin-

ţă de îndată în data de 05.06.2014
Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectifi ca-

rea bugetului pe anul 2014 proiect elaborat din iniţiativa 
d-lui primar Stefanie Tudor;

În baza raportului de specialitate al Directiei economi-
ce nr. 13.161/04.06.2014 şi conform avizului de specialita-
te al comisiei nr. 1 pentru buget-fi nanţe, prognoze econo-
mice;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 356 / 2013 de 
aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2014, art. 1, art. 3 
si art. 5 alin 3 lit. a-d, f si a prevederilor art. 36 alin 1 si 2 lit. 
b si art. 45 alin. 2 si 5 din Legea nr. 215 / 2001 privind Ad-
ministratia publica locala, modifi cata si completata prin 
Legea nr. 286 / 2006, in temeiul Legii nr. 273 / 2006 pri-
vind fi nantele publice locale – actualizata şi a Regulamen-
tului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 
municipiului Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă rectifi carea bugetului local pe anul 

2014 cu suma de 712.120 lei conform anexei nr. 1.02 pen-
tru venituri, anexei nr. 2.02 pentru cheltuieli şi anexei nr. 
3.02 pentru investiţii.

Art. 2. Se aprobă rectifi carea bugetului activităţilor fi -
nanţate din venituri proprii şi subventii de la bugetului 
local pe anul 2014 cu suma de 25.941 lei.

Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezen-
tei se încredinţează Primarului municipiului Turda, Se-
cretarului municipiului Turda, Direcţiei Economice, Di-
recţiei Tehnice, S.P.A.S.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ
Arion Dorina  SECRETARUL municipiului TURDA,
 Jr. Paula POPA
VOTURI:  pentru 18
împotriva -
abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 19.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 127
din data de 05.06.2014
privind aprobarea participării Municipiului Turda în 

cadrul proiectului Paşi strategici spre piaţa muncii locale, 
naţionale şi transnaţionale

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in se-
dinta de îndată din data de 05.06.2014;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind apro-
barea participării Municipiului Turda în cadrul proiectu-
lui Paşi strategici spre piaţa muncii locale, naţionale şi 
transnaţionale, proiect elaborat din initiativa Primarului 
municipiului Turda, domnul Tudor Ştefănie;

Ţinând seama de prevederile art. 41, alin. 4 din legea nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modifi cările 
şi completările ulterioare, de raportul de specialitate al 
Administratorului public al Municipiului Turda şi al Di-
recţiei economice, precum şi de avizul favorabil al comisi-
ei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului 
Turda, pentru buget-fi nanţe, prognoze economice, inves-
tiţii;

Raportat la prevederile art. 105, alin. 2, din Legea nr. 
1/2011 – legea educaţiei naţionale.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a si lit. b, alin 
6, lit. a, pct. 1, ale art. 45, alin. 2, lit. b, alin. 6, art. 49, art. 63, 
alin. 1, lit. c şi alin. 4 lit. c, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. 
“b”, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modifi cările 
şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Turda în ca-

drul proiectului Paşi strategici spre piaţa muncii locale, na-
ţionale şi transnaţionale, având ca benefi ciar Colegiul Emil 
Negruţiu Turda.

Art. 2. Se aprobă fi nanţarea de la bugetul local al Muni-
cipiului Turda cu suma de 30.342,84 lei, cu titlu de cofi -
nanţare.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul 
Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de 
lege, Primarului municipiului Turda, Direcţiei Economice 
şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.

Art. 4. Îndeplinirea prezentei se încredinţează Prima-
rului municipiului Turda, Secretarului municipiului Tur-
da, Direcţiei Economice şi Colegiului Emil Negruţiu Tur-
da.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ
Arion Dorina  SECRETARUL municipiului TURDA,
 Jr. Paula POPA
VOTURI:  pentru 19
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 19.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 146
din data de 11.06.2014
privind aprobarea contractului de mandat (administra-

ţie) pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului 
de Administratie al SC Turda Salina Durgău SA

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în se-
dinţă extraordinară în data de 11.06.2014;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind apro-
barea contractului de mandat (administratie) pentru 
exercitarea functiei de membru al consiliului de adminis-
tratie al SC Turda Salina Durgau SA, proiect elaborat din 
initiativa consilierilor locali, membri ai Consiliului Local 
al municipiului Turda, domnul Florin Bugnar-PD-L, dom-
nul Emil Molnar-PSD, doamna Csep Leylla-UDMR, dom-
nul Micu Ovidiu-PNL,

Raportat la prevederile art. 144+1, alin. 1, 2, 3, 4, 5 si 6 
din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, ale art. 
29, art. 30, art. 37 din OUG 109/2011 privind guvernanta 
corporativa a intreprinderilor publice, ale Actului Consti-
tutiv al SC Turda Salina Durgau SA, art. 14, alin. 10 din Re-
gulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului 
Local al municipiului Turda,

Tinand cont de raportul de specialitate al Administra-
torului Public, domnul Radu Crisan, precum si de preve-
derile art. 1913, art. 1914, art. 1915 din Codul Civil,

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

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă contractul de mandat (administraţie) 

pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de 
Administraţie al SC Turda Salina Durgău SA, prevăzut în 

Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea 

Generală a Acţionarilor SC Turda Salina Durgău SA va 
avea mandatul expres de a pune în aplicare prezenta hotă-
râre, stabilind prin hotărâre AGA condiţiile exercitării 
mandatului conform celor prescrise în art. 1. Adunarea 
Generală a Acţionarilor SC Turda Salina Durgău SA va 
avea loc în termen de maxim 3 zile, de la momentul adop-
tării prezentei hotărâri.

Art. 3. Neîndeplinirea mandatului în condiţiile şi ter-
menul stipulate la art. 2 va atrage revocarea domnului 
Giurgiu Nicolae din calitatea de reprezentant al Munici-
piului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor SC Tur-
da Salina Durgău SA.

Art. 4. Mandatarul va accepta în mod expres mandatul 
primit prin semnarea contractului de mandat în 3 exem-
plare originale, în termen de maxim 3 zile de la comunica-
rea hotărârii AGA de numire. Un exemplar va rămâne la 
sediul societăţii, unul se va transmite Consiliului local al 
Municipiului Turda, iar unul va rămâne la persoana man-
datată.

Art. 5. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezen-
tei hotărâri se încredinteaza Primarului municipiului 
Turda, Secretarului municipiului Turda, Reprezentantu-
lui Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionari-
lor SC Turda Salina Durgău SA, domnul Giurgiu Nicolae şi 
mandatarului.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ
Arion Dorina  SECRETARUL municipiului TURDA,
 Jr. Paula POPA
VOTURI: pentru 16
împotriva -
abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 17.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 147
din data de 11.06.2014
privind aprobarea contractului de mandat (administra-

ţie) pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului 
de Administratie al SC Domeniul Public Turda SA

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în se-
dinţă extraordinară în data de 11.06.2014;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind apro-
barea contractului de mandat (administratie) pentru 
exercitarea functiei de membru al consiliului de adminis-
tratie al SC Domeniul Public Turda SA, proiect elaborat 
din initiativa consilierilor locali, membri ai Consiliului 
Local al municipiului Turda, domnul Florin Bugnar-PD-L, 
domnul Emil Molnar-PSD, doamna Csep Leylla-UDMR, 
domnul Micu Ovidiu-PNL,

Raportat la prevederile art. 144+1, alin. 1, 2, 3, 4, 5 si 6 
din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, ale art. 
29, art. 30, art. 37 din OUG 109/2011 privind guvernanta 
corporativa a intreprinderilor publice, ale Actului Consti-
tutiv al SC Domeniul Public Turda SA, art. 14, alin. 10 din 
Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului 
Local al municipiului Turda,

Tinand cont de raportul de specialitate al Administra-
torului Public, domnul Radu Crisan, precum si de preve-
derile art. 1913, art. 1914, art. 1915 din Codul Civil,

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

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă contractul de mandat (administraţie) 

pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de 
Administraţie al SC Domeniul Public Turda SA, prevăzut 
în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea 
Generală a Acţionarilor SC Domeniul Public Turda SA va 
avea mandatul expres de a pune în aplicare prezenta hotă-
râre, stabilind prin hotărâre AGA condiţiile exercitării 
mandatului conform celor prescrise în art. 1. Adunarea 
Generală a Acţionarilor SC Turda Salina Durgău SA va 
avea loc în termen de maxim 3 zile, de la momentul adop-
tării prezentei hotărâri.

Art. 3. Neîndeplinirea mandatului în condiţiile şi ter-
menul stipulate la art. 2 va atrage revocarea domnului 
Giurgiu Nicolae din calitatea de reprezentant al Munici-
piului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor SC Do-
meniul Public Turda SA.

Art. 4. Mandatarul va accepta în mod expres mandatul 
primit prin semnarea contractului de mandat în 3 exem-
plare originale, în termen de maxim 3 zile de la comunica-
rea hotărârii AGA de numire. Un exemplar va rămâne la 
sediul societăţii, unul se va transmite Consiliului local al 
Municipiului Turda, iar unul va rămâne la persoana man-
datată.

Art. 5. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezen-
tei hotărâri se încredinteaza Primarului municipiului 
Turda, Secretarului municipiului Turda, Reprezentantu-
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lui Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionari-
lor SC Domeniul Public Turda SA, domnul Giurgiu Nico-
lae şi mandatarului.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ
Arion Dorina  SECRETARUL municipiului TURDA,
 Jr. Paula POPA
VOTURI: pentru 16
împotriva -
abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 17.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 148
din data de 11.06.2014
privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al 

SC Turda Salina Durgău SA, cu modifi cările şi completări-
le ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în se-
dinţă extraordinară în data de 11.06.2014;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind apro-
barea actualizării Actului Constitutiv al SC Turda Salina 
Durgău SA, cu modifi cările şi completarile ulterioare, pro-
iect elaborat din initiativa consilierilor locali,membri ai 
Consiliului Local al municipiului Turda, domnul Florin 
Bugnar-PD-L, domnul Emil Molnar-PSD, doamna Csep 
Leylla-UDMR, domnul Micu Ovidiu-PNL,

Raportat la prevederile Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Turda nr. 109, 111, 112, 113, 114, 
115/15.05.2014 şi nr. 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 şi 
136/11.06.2014, ale Actului Constitutiv al SC Turda Salina 
Durgău SA, art. 14, alin. 10 din Regulamentul de Organiza-
re si Functionare al Consiliului Local al municipiului Tur-
da,

Tinand cont de raportul de specialitate al Administra-
torului Public, domnul Radu Crisan,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 3, lit. c, art. 45 alin. 
1 si alin. 2, precum şi ale art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 5 şi 
alin. 6, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publi-
că locală, cu modifi cările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al SC 

Turda Salina Durgău SA cu modifi cările şi completările 
stabilite prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Turda nr. 109, 111, 112, 113, 114, 115/15.05.2014 şi nr. 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 şi 136/11.06.2014.

Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea 
Generală a Acţionarilor SC Turda Salina Durgău SA va 
avea mandatul expres de a pune în aplicare prezenta hotă-
râre, efectuand toate demersurile pentru înregistrarea 
formei actualizate a Actului Constitutiv al SC Turda Sali-
na Durgău SA la Registrul Comerţului. Modifi carile vor 
avea în vedere toate mandatele primite de domnul Giurgiu 
Nicolaie din 15.05.2014 şi până în prezent.

Art. 3. Neîndeplinirea mandatului va atrage revocarea 
domnului Giurgiu Nicolaie din calitatea de reprezentant 

al Municipiului Turda în Adunarea Generala a Acţionari-
lor SC Turda Salina Durgău SA.

Art. 4. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezen-
tei hotărâri se încredinteaza Primarului Municipiului 
Turda, Secretarului municipiului Turda, Reprezentantu-
lui Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionari-
lor SC Turda Salina Durgău SA, domnul Giurgiu Nicolaie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ
Arion Dorina  SECRETARUL municipiului TURDA,
 Jr. Paula POPA
VOTURI:  pentru 16
împotriva -
abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 17.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 149
din data de 11.06.2014
privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al SC 

Domeniul Public Turda SA, cu modifi cările şi completările 
ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în se-
dinţă extraordinară în data de 11.06.2014;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind apro-
barea actualizării Actului Constitutiv al SC Domeniul Pu-
blic Turda SA, cu modifi cările şi completarile ulterioare, 
proiect elaborat din initiativa consilierilor locali,membri 
ai Consiliului Local al municipiului Turda, domnul Florin 
Bugnar-PD-L, domnul Emil Molnar-PSD, doamna Csep 
Leylla-UDMR, domnul Micu Ovidiu-PNL,

Raportat la prevederile Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Turda nr. 110, 116, 117, 118, 119, 120, 
121/15.05.2014 şi nr. 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
145/11.06.2014, ale Actului Constitutiv al SC Domeniul 
Public Turda SA, art. 14, alin. 10 din Regulamentul de Or-
ganizare si Functionare al Consiliului Local al municipiu-
lui Turda,

Tinand cont de raportul de specialitate al Administra-
torului Public, domnul Radu Crisan,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 3, lit. c, art. 45 alin. 
1 si alin. 2, precum şi ale art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 5 şi 
alin. 6, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publi-
că locală, cu modifi cările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al SC 

Domeniul Public Turda SA cu modifi cările şi completările 
stabilite prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Turda nr. 110, 116, 117, 118, 119, 120, 121/15.05.2014 şi nr. 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145/11.06.2014.

Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea 
Generală a Acţionarilor SC Domeniul Public Turda SA va 
avea mandatul expres de a pune în aplicare prezenta hotărâ-
re, efectuand toate demersurile pentru înregistrarea formei 
actualizate a Actului Constitutiv al SC Domeniul Public 
Turda SA la Registrul Comerţului. Modifi carile vor avea în 

vedere toate mandatele primite de domnul Giurgiu Nicolaie 
din 15.05.2014 şi până în prezent.

Art. 3. Neîndeplinirea mandatului va atrage revocarea 
domnului Giurgiu Nicolaie din calitatea de reprezentant 
al Municipiului Turda în Adunarea Generala a Acţionari-
lor SC Domeniul Public Turda SA.

Art. 4. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezen-
tei hotărâri se încredinteaza Primarului Municipiului 
Turda, Secretarului municipiului Turda, Reprezentantu-
lui Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionari-
lor SC Domeniul Public Turda SA, domnul Giurgiu Nico-
laie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ
 Arion Dorina  SECRETARUL municipiului TURDA,
  Jr. Paula POPA
VOTURI:  pentru 16
 împotriva -
 abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 17.

Invitam pe toti turdeni si nu numai , de orice varsta , sa se bucure de Bazinul de Inot din Turda , de 

conditiile deosebite , la standarde europene a bazinului ( apa calda 28 grade C , curata , limpede si 

tratata conform legilor sanitare in vigoare ) . La cerintele clientilor bazinului , din data de 04.06.2014 

, s-au introdus urmatoarele servicii si tarife .De asemnea, Bazinul de Inot din Turda va fi  deschis si 

luni, 09.06.014, in ziua de Rusalii.

-  Abonament fi delitate/adult – 100,00 lei /15 sedinte/2 ore – dupa al doilea abonament 

consecutiv de 100,00 lei/12 sedinte , clientul va benefi cia de 3 intrari gratuite/abonament.

-  Curs intensiv de inot copii – 200 ,00 lei/20 sedinte / 1 ora (copii pot participa la acest curs , mai 

ales in perioada vacantei de vara , de luni pana vineri )

-  Taxa curs inot copii- 15,00 lei /1 sedinta /1 ora.

-  Taxa curs inot adult- 20,00 lei/1 sedinta /1 ora.

-  Taxa inot performanta copii – 170,00 lei/20 sedinte / 1 ora si jumatate .

Copiii cu varsta sub 3 ani , benefi ciaza de intrarea gratuita .

Bazinul de inot Turda , va participa pentru prima data la o competitie sportiva de inot , la concursul 

International Summer Trophy , care se va organiza in data de 21.06.2014, la Targu Mures. Cei 8 copii 

, care frecventeaza cursurile de inot intensiv de performanta la Bazinul nostru de inot , au fost 

antrenati de catre angajatul Bazinului de Inot Turda – Dl. Deceanu Dan Stefan – instructor inot . Va 

asteptam la inot , balaceala si distractie !!!

Slow Food Turda va fi  prezentă şi la ediţia din 
acest an a evenimentului Terra Madre Balkans

In perioada 19-22 iunie 2014, organizatia Kinookus cu sprijinul 
Slow Food International, organizeaza a treia editie TerraMadre 
Balkans in Dubrovnik, Croatia. Dupa doua editii organizate in 
Sofi a, Bulgaria. Comunitati de hrana din sud-estul Europei se vor 
intalni in Croatia pentru a celebra traditiile culinare si pentru a 
face apel la pastrarea si protejarea mostenirilor rurale.

Peste 200 de delegati din 11 tari vor participa la eveniment, 
fermieri, crescatori, academicieni, studenti, bucatari si consumatori.

Ceapa roșie de Aries din Cornesti, produsa de Nagy Laszlo, 
dulceaţa de ceapă produsă de Marta Pozsonyi la Turda, mierea 
și produsele apicole ale familiei Kepes și uleiurile din fl oarea 
soarelui, nuca sau dovleac, presate la rece de familia Duma vor 
reprezenta zona Turzii, alături de alte produse tradiţionale 
românești, la Terra Madre Balkans 2014.

Romania va fi  reprezentată în cadrul acestui eveniment de 
către 14 delegaţi, dintre care 5 din partea Slow Food Turda. Slow 
Food și reţeaua Terra Madre sunt puternic înrădăcinate în Romania 
și alcătuiesc un grup vast de 13 convivia (organizatii locale), 12 
comunităţi de hrană Terra Madre și programe școlare de educaţie 
alimentară și educaţie a gustului (dintre care proiectele: tabara 
Vara gastronomică; programul de gradini scolare “Viaţa în grădina 
verde”; YES FOOD! – Intalnirea europeana de tineret și festivalul 
de gătit pentru copii “Turda Culinară”).

„Principiul de consum local si de sezon propus de conceptul Slow 
Food sunt bine primite de publicul din România şi îmbrăţişat din 
ce în ce mai mult de tineri. Terra Madre Balkans oferă oportunitatea 
de a ne bucura împreună de diversitatea gastronomică, de a 
afl a despre identitatea fi ecărei zone şi a produselor locale, precum 
şi despre importanţa igienei alimentare şi a susţinerii biodiversităţii“, 
a precizat preşedintele Slow Food Turda, Marta Pozsonyi.

Terra Made Balkans a fost lansată la Sofi a în 2010 şi este 
prima reţea care uneşte comunităţi de hrana din mai mule ţări 
ale aceleaşi regiuni. Ţările balcanice împărtășesc aceleași tradiţii 
unice legate de mâncare și condiţii socio-economice similare. 

PRECIZARE

Ca urmare a recentelor declaraţii ale directorului SC Turda 
Salina Durgău SA, Vasile Tot, aducem următoarele 
precizări:

Incriminarea autorităţii locale sub aspectul emiterii unor 
avize o considerăm nefondată, atâta timp cât documentele 
nu sunt nominalizate astfel încât să se poată releva dacă 
ele intră sau nu în sfera de competenţă a instituţiei locale.
De asemenea, nu se vorbește de o eventuală cerere 
expresă adresată executivului turdean căreia nu i s-a 
acordat răspuns în termenul legal, element care să 
justifi ce refuzul nostru.

Autorităţile locale, prin calitatea pe care o deţin în cadrul 
societăţii Turda Salina Durgău, susţin promovarea acestui 
obiectiv și nicidecum tergiversarea punerii în funcţiune 
a Centrului SPA.

Administrator public
Radu Crișan
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În această dimineaţă la 
postul local de televiziune a 
avut loc o conferinţă de presă 
pe tema campaniei umanita-
re desfăşurate şi în munici-
piul nostru, ce-l are ca benefi -
ciar pe actorul Radu Botar.

Regizorul turdean Ovidiu 
Cosac, Emil Hălăştuan, re-
dactorul şef turdalive.ro şi ac-
torul Cornel Miron au anun-
ţat organizarea unui spectacol 
caritabil în sprijinul actorului 
turdean Radu Botar, diagnos-
ticat recent cu o formă de can-
cer în fază incipientă.

Spectacolul, programat 
pentru 26 iunie la ora 18.00, 
la Teatrul Municipal Turda 
va fi  unul de divertisment şi 
va fi  realizat de actori tur-
deni, prieteni sau colabora-
tori ai lui Radu Botar.

Preţul unui bilet va costa 
15 lei, acestea vor putea fi  
achiziţionate începând de 
săptămâna viitoare de la ca-

feneaua literară „La Papion”. 
Regizorul Ovidiu Cosac 

spune că tratamentul nu poa-
te fi  efectuat în spitalele pu-
blice, ci numai în clinicile par-
ticulare, acesta fi ind unul de 
durată şi extrem de costisitor.

„Nu ne vom opri aici! Am 
purtat discuţii şi cu artiştii 
plastici din Turda care şi-au 
manifestat dorinţa de-a ne 
ajuta, aceştia vor dona câte un 
tablou care va fi  scos la vânza-
re, iar banii vor fi  direcţionaţi 
spre Radu Botar. Se pot face şi 
donaţii iar cei care participă 
la spectacol, dacă doresc să 
ofere o sumă mai mare decât 
preţul biletului, vor avea la 
dispoziţie o cutie pentru do-
naţii” transmite Cosac. Con-
turile în care se pot depune 
bani în sprijinul lui Radu Bo-
tar sunt: RO74 BTRL RON-
CRT 0258 193701 – lei, RO24 
BTRL EURCRT 0258 193701 
– cont în euro.  D.D.

Turdenii sunt chemaţi să se solidarizeze 
cu suferinţa actorului Radu Botar

Primăria și Consiliul Local 
Turda, alături de Teatrul Municipal 
sunt partenerii unui spectacol cari-
tabil organizat în vederea ajutoră-
rii actorului Radu Botar.

Pe 26 iunie de la ora 18 la 
Teatrul Municipal din Turda se va 
desfășura sub egida „Artă pentru 
viaţă”! spectacolul caritabil, preţul 
unui bilet fi ind de 15 lei. Fondurile 
obţinute vor fi  donate în benefi ciul 
actorului Radu Botar, diagnosticat 
recent cu cancer în stadiu incipient.

Biletele pot fi  procurare de la 
cafeneaua literară „La Papion” si-
tuată în centrul orașului.

În cadrul spectacolului de diver-
tisment vor evolua: Rabă, 
Aminda&Hazard, Cornel Miron, 
Radu Ţicudean, Ginuc Crișan, 
Clubul de Dans Sportiv Potaissa 
Turda. Prezentatorul evenimentu-
lui va fi  Costică Petruș.

Acţiuni similare sunt organizate 
în această perioadă pentru actorul 
Radu Botar și la Satu Mare, 
Petroșani, Târgu Jiu și în alte loca-
lităţi unde acesta a încântat publi-
cul cu prestaţia sa artistică.

„Artă pentru viață”! 

Vineri, 20 iunie, la Turda 
se va desfăşura un eve-

niment cu totul inedit. 
Municipiul Turda a fost in-
clus în circuitul Cam-
pionatului Naţional de 
Raliuri Dunlop care se va 
desfăşura în perioada 19 – 
21 iunie. La startul Transil-
vania Rally 2014, etapa a pa-
tra a Campionatului, s-au 
înscris 45 de echipaje, iar 
raliul  are o lungime totală 
de 461 km, dintre care 123 
km împărţiti în 12 probe 
speciale.

Superspeciala Kremsmul-
ler de la Turda va debuta la 
ora 21.22 şi este concepută 
pentru a oferi un spectacol 
extraordinar, deoarece aceas-
tă probă iese din tipare fi ind 
orientată pe capacitatea pilo-
ţilor de a controla maşina în 
viteză  cu mare precizie şi în 
spaţii restrânse.  

„Anul acesta ajungem în 
premieră la Turda, unde 
vrem încet, încet, să creştem 
interesul pentru această 
competiţie. Centrul munici-
piului este foarte frumos, Sa-
lina Turda este un obiectiv ce 
trebuie promovat în toată ţa-
ră şi nu numai. Am vorbit cu 
administraţia locală pe la în-
ceputul lunii mai şi s-au ară-
tat extrem de interesaţi de 
idee, aşa că am decis să adu-
cem aici piloţii din campio-
natul naţional de raliuri pen-
tru prima dată”, a mai expli-

cat Marco Tempestini, unul 
dintre organizatorii raliului.   

Traseul de aproximativ 1,5 
kilometri al superspecialei 
este situat între sensul gira-
toriu de la intersecţia străzi-
lor Libertăţii şi Dr. I Raţiu şi 
sensul giratoriu din faţa Tea-
trului Municipal Turda. (No-
tă: traseul de deviere al circu-
laţiei a fost comunicat, ieri, 
prin mass media locală). 

Primăria Municipiului 
Turda, în calitate de partener 
al evenimentului, a asigurat 
condiţiile necesare desfăşu-
rării în condiţii optime a rali-

ului şi de a oferi turdenilor 
oportunitatea de a-i vedea 
”live” pe cei mai buni piloţi 
CNRD ai momentului.

„Am salutat cu mare inte-
res acest proiect din lumea 
automobilismului, care din 
punctul meu de vedere aduce 
un plus de imagine munici-
piului Turda. M-am simţit 
într-un fel “dator” faţă de tur-
denii pasionaţi de acest tip de 
competiţie. Avem mulţi tur-
deni pasionaţi de automobile, 
de raliuri şi astfel de concur-
suri, iar acum am ocazia să le 
fac acest cadou. După cum 

am văzut reacţiile lor în me-
diul virtual, aceştia sunt foar-
te nerabdători să vadă sa par-
ticipe la parada de cai putere. 
Aş putea spune că maşina 
unui bărbat face parte din ca-
racterul lui, o maşina puter-
nică şi stabilă face trimitere 
la un caracter de luptător. În-
tr-un fel sau altul, o maşină 
ce degajă forţă, impune res-
pect, dar şi o doză mare de 
risc şi responsabilităţi. Îmi 
plac provocările, iar această 
competiţie, cu siguranţă, va 
stârni pasiuni şi dorinţa de 
victorie. Am urcat în maşini 

de raliu. Îmi face o deosebită 
plăcere să simt adrenalina, 
este un sentiment aparte. 
Maşina de raliu este o capo-
doperă cu toate modifi cările 
aduse, ceea ce face din ea o 
operă de artă, iar din pilot un 
adevărat artist” a fost de pă-
rere primarul municipiului 
Turda, Tudor Ştefănie. 

Municipiul Turda a fost inclus în circuitul 
Campionatului Naţional de Raliuri Dunlop

Recomandări pentru 
spectatori:

Pentru buna desfășurare a com-
petiţiei și pentru siguranţa dum-
neavoastră vă rugăm să respectaţi 
indicaţiile organizatorilor, ofi ciali-
lor și forţelor de ordine.

•  Vă rugăm să respectaţi zonele 
marcate cu bandă

•  Nu rămâneţi pe traseul probei 
speciale

•  Nu vă poziţionaţi în faţa sem-
nelor de informare sau în zo-
nele interzise

•  Nu deterioraţi semnele de in-
formare de pe traseul probe-
lor speciale

•  Ignorarea avertismentelor 
poate duce la anularea probei

•  Planul orar al cursei se poate 
modifi ca din motive indepen-
dente de voinţa organizatori-
lor, de aceea vă sfătuim să 
ajungeţi la locul dorit cu cel 
puţin 30 de minute înainte

•  Staţi în zone din care puteţi 
ieși ușor

•  Supravegheaţi în mod special 
copiii

•  Staţi în spatele marcajelor 
pentru public și cooperaţi cu 
ofi cialii raliului

În cazul nerespectării acestor 
sfaturi, raliurile pot deveni pericu-
loase și si pot apărea incidente 
grave


