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Consilierul PNL, Ovidiu Micu a propus transfor-
marea malului drept al râului Arieş în pistă pentru 
biciclete.

Proiectul pistei de biciclete a fost intens discutat 
şi în vechile legislaturi dar până acum nu s-a găsit 
sursa de fi nanţare pentru realizarea acestuia.

Propunerea liberalului ar presupune închiderea 
temporară a circulaţiei pe artera respectivă în zilele 
de sâmbătă şi duminică. Este vorba despre strada 
Constructorilor, care ar putea fi  închisă în curând da-
că ideea consilierului va deveni proiect de hotărâre.

Cu varianta găsită de consilierul Micu s-au de-
clarat de acord şi primarul Tudor Ştefănie şi liderul 
PDL din Consiliul Local, Sorin Bichiş.

”Din punctul meu de vedere trebuie întocmit un 
proiect de hotărâre în acest sens pentru că este vorba 
de închiderea circulaţiei pe un domeniu public, dar 
cred că acest proiect se poate realiza şi executivul va 
fi  de acord cu această propunere”, a spus edilul şef.

Forul deliberativ turdean a decis reaizarea unui 
parteneriat între Consiliul Local al Municipiului 
Turda şi Asociaţia pentru Dezvoltarea Economiei 
Sociale Europan, în scopul de a asigura incluziunea 
socio-economică a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii rome din municipiul Turda prin inple-
mentarea unor politici integrate în domeniul educa-
ţiei, ocupării forţei de muncă, sănătăţii, locuirii, cul-
turii şi infrastructurii sociale şi de a promova relaţii 
de cooperare pentru susţinerea unui parteneriat.

Proiectul de hotărâre a fost elaborat la iniţiativa 
viceprimarului Lucian Nemeş şi a primit girul con-
silierilor locali.

Recent, reprezentanţii administraţiai locale au 
făcut o descindere în unele comunităţi de romi din 
Turda, în vederea identifi cării problemelor cu care 
se confruntă concetăţenii noştri. Printre probleme-
le constatate se numără lipsa canalizării, a apei po-
tabile şi a curentului electric, dar şi probleme legate 
de lipsa locurilor de muncă sau a documentelor de 
identitate.

După decesul preşedintelui Asociaţiei Pensiona-
rilor „Dr. Ioan Raţiu” Turda, Francisc Lucaci, surve-
nit în cursul acestui an, iată că în aceste zile au avut 
loc alegeri pentru noua conducere a asociaţiei.

La alegeri au fost prezenţi aproximativ 70 de 
membri din 433 de membri plătitori de cotizaţie în 
cadrul asociaţiei, reprezentativitatea fi ind asigurată.

În urma votului expirmat noua conducere a aso-
ciaţiei este următoarea: preşedinte – Angela Reste-
man. Biroul executiv este compus din prim-vice-
preşedintele Emilia Szilagyi, vicepreşedinte Sergiu 
Curta, secretar Gavrilă Rusu. Din comisia de cen-
zori fac parte Vasile Onacă, Dimitru Popa şi Prese-
can Dininel. Francisc Lucaci a fost preşedintele 
asociaţiei din 2010, asta în ciuda faptului că la vre-
mea respectivă avea un rival pe măsură, consilierul 
PRM, Doru Anca.  D.D

Pistă pentru biciclete pe malul Arieşului

Parteneriat între Consiliul Local Turda 
şi Asociaţia pentru Dezvoltarea 

Economiei Sociale Europan

Asociaţia pensionarilor turdeni 
are o nouă conducere

Hotărârile adoptate în şedinţa Consiliului Local al municipiului Turda din luna aprilie 
 Paginile 2, 6-7

Oaspeţi francezi la Turda

În sala mare a primăriei Turda a 
avut loc premierea cuplurilor care 
au împlinit 50 de ani de căsnicie. 
Maestrul de ceremonii a fost pri-
marul Tudor Ştefănie secondat de 
viceprimarul Lucian Nemeş şi De-
nisa Napău, şeful Serviciului Pu-
blic de Asistenţă Socială Turda.

Pentru acest eveniment autori-
tăţile au alocat 12.600 de lei pen-
tru cele 21 de perechi prezente as-
tăzi la festivitate. Potrivit datelor 
furnizate de SPAS Turda, până 

acum, începând din anul 2002 în-
coace de când sunt celebrate cu-
plurile ajunse la nunta de aur, au 
fost premiate de municipalitate 
1.236 de perechi.

Vetereanii în ale căsniciei şi-au 
reînnoit jurămintele depuse în ur-
mă cu 50 de ani şi au rememorat 
clipele frumoase petrecute împre-
ună în jumătate de veac de convie-
ţuire.

Atât primarul Tudor Ştefănie 
cât şi viceprimarul Lucian Nemeş 

au apreciat exemplul de fi delitate 
şi perseverenţă oferit de cei pre-
zenţi, mulţumindu-le pentru rolul 
pe care-l joacă în viaţa cetăţii.

 Daciana Derda
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Institutul Francez din Cluj-Napoca a organizat o serie de dezbateri, desfăşurate sub 
genericul „Întîlnirilor europene”. Aceste acţiuni au avut loc de joi, 9 mai, la Cluj-Napoca, 
Turda şi Bistriţa. Cu această ocazie sala mare a Primăriei Turda, a găzduit masa rotundă cu 
tema „Gestiunea apei” susţinută de reprezentanţii Companiei de Apă Arieş (CAA) în 
parteneriat cu participanţii la programul de cooperare multilaterală France-Balkans) 
Europe du Sud Est condus de Pays de Vichy Auvergne. În continuare oaspeţii francezi 
împreună cu primarii municipiilor Gherla şi Aiud, Mircea Corăbean, respectiv Mihai 
Horaţiu Josan, au prezentat ”Experienţe din colectivităţile locale”. Amănunte, în pagina 3.

Peste 12.000 de lei a alocat 
municipalitatea turdeană „cuplurilor de aur”!
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Marţi în cadrul şedinţei de 
consiliu, aleşii locali şi-au re-
zervat un moment dedicat 
celor doi elevi care au repre-
zentat cu cinste Turda şi ju-
deţul Cluj, la olimpiada inter-
naţională pentru proiecte de 
mediu desfăşurată la Istam-
bul, Turcia.

Cei doi sunt Flaviu Moldo-
van şi Mihai Vana, elevi în cla-
sa a XII-a la Colegiul Tehnic 
Turda, pregătiţi de profesorul 
Andreea Florea. Aceştia s-au 
clasat pe locul III cu proiectul 
„Mai verde – Energia Fotovol-
taică” reuşind să impresione-
ze juriul internaţional.

Elevii au fost însoţiţi ieri de 
directorul Colegiului Tehnic 
Dumitru Mateescu care a mul-
ţumit consilierilor locali pen-
tru diploma de merit dăruită şi 
pentru aprecierile aduse celor 
implicaţi în proiect.

Premierea a fost făcută de 
consilierul Dorel Corpodean, 
preşedintele comisiei de în-
văţământ, cultură, sănătate, 

tineret, sport şi turism. La 
rândul său consilierul liberal 
Cristian Felezeu a sugerat ca 
cei doi elevi care au adus ar-
gintul pentru România, să 

primească şi un sprijin fi nan-
ciar ca semn de recunoştinţă 
din partea Consiliului Local.

„În primul rând vreau să vă 
mulţumesc pentru sprijinul 

acordat iniţial... juriul a fost 
format din 12 ţări, poate dacă 
erau mai mulţi oameni în ju-
riu care să aibă o cultură teh-
nică mai bine defi nită, cred 

că am fi  ajuns şi pe locul I. 
Pentru noi este a doua parti-
cipare la o olimpiadă interna-
ţională, pentru că acum 5 ani 
la olimpiada de mecatronică 
am reuşit să ne clasăm pe lo-
cul 7, iată că de această dată 
am fost mult mai apreciaţi” 
explică directorul Colegiului 
Tehnic Dumitru Mateescu.

Alte felicitări au venit din 
partea Inspectoratului Şco-
lar Judeţean Cluj. „Inspecto-
ratul Şcolar Judeţean Cluj 
felicită elevii şi profesorul 
care i-a pregătit, precum şi 
unitatea de învăţământ ce 
le-a asigurat mediul adecvat 
pentru desfăşurarea acestor 
preocupări ştiinţifi ce şi apre-
ciază totodată caracterul de-
osebit pe care îl are partici-
parea unui grup de lucru ro-
mânesc într-un concurs in-
ternaţional în care şcoala ro-
mânească poate să-şi fructi-
fi ce valorile interne”, trans-
mite conducerea ISJ Cluj.

 Daciana Derda

Administraţia locală turdeană a premiat elevii 
câştigători la olimpiada internaţională din Turcia

Primăria Municipiului 
Turda are pagină ofi cială pe 
Facebook la adresa https://
www.facebook.com/Prima-
riaTurdaOfi cial.

Scopul principal este de a 
oferi turdenilor oportunita-
tea comunicării directe şi in-
teractive prin intermediul 
acestei reţele de socializare, 
cu cea mai importantă insti-
tuţie a municipiului. Actuali-
zarea paginii de facebook se 
va face zilnic, fi ind unul din 
principalele instrumente de 
comunicare on-line, alături 

de site-ul primăriei: www.
primariaturda.ro.

Potrivit primarului Tudor 
Ştefănie, măsura urmăreşte 
asigurarea transparenţei ac-
tivităţii administraţiei publi-
ce locale.

“Un instrument prin care 
intensifi căm dialogul cu cetă-
ţeanul şi prin care turdenii pot 
să ne adreseze sugestii, sesi-
zări şi nu în ultimul rând, re-
clamaţii. Parteneriatul cu ce-
tăţeanul, comunicarea perma-
nentă şi implicarea activă a 
turdenilor în viaţa comunităţii 

sunt esenţiale pentru buna 
funcţionare a Primăriei Turda. 
Vă asigur că acest mod de co-
municare va aduce un plus de 
constanţă şi promptitudine în 
dialogul cu dumneavoastră, iar 
mesajele postate vor primi ras-
puns în cel mai scurt timp”, a 
precizat primarul municipiu-
lui Turda, Tudor Ştefănie.

Cei interesaţi sunt invitaţi 
să dea un simplu click pe linkul 
https://www.facebook.com/
PrimariaTurdaOfi cial pentru 
a fi  conectaţi la activitatea ad-
ministraţiei locale turdene.

Primăria Turda are pagină oficială de facebook

IPS Andrei, Arhiepiscopul 
şi Mitropolitul Clujului, a 
fost prezent luni la Turda, 
unde a ţinut o slujbă religioa-
să, apoi a participat la sfi nţi-
rea noului cămin destinat 
persoanelor vârstnice, fără 
ajutor, care a fost construit 
lângă vechiul cămin „Acope-
rământul Maicii Domnului”, 
situat în Micro III.

Părintele Mitropolit a fost 
înconjurat de un numeros so-
bor de preoti si diaconi, din 
care a făcut parte si protopo-
pul de Turda, pr. Daniel Cri-
san. Au fost prezenti la Sfânta 
Liturghie Arhierească de la 
Turda si călugări si stareti de 
la mănăstirile din împreju-
rimi, consilieri de la Centrul 
Eparhial, precum si autorită-
ti locale si judetene si multi-
me de credinciosi.

La fi nalul Sfi ntei Liturghii 
ÎPS Andrei, Arhiepiscopul si 
Mitropolitul Clujului a acor-
dat crucea transilvană, pă-
rintelui paroh Vasile Stiopei, 

prof. univ. dr. Teofi l Lung si 
prof. univ. dr. Alexandru 
Ozun. Totodată au fost oferi-
te diplome de aleasă cinstire, 
mai multor persoane ce s-au 
implicat în sustinerea activi-
tătilor parohiale, iar preotii 
Remus Daniel Sârb si Florian 
Marian Simionca au fost ridi-
cati la rangul de sachelar, 
anunţă Radio Renaşterea.

Noul centru construit be-
nefi ciază de 30 de locuri.

Un nou Centru pentru persoanele 
vârstnice, la Turda!
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Institutul Francez din 
Cluj-Napoca a organizat o 
serie de dezbateri, desfă-
şurate sub genericul „Înt-
îlnirilor europene”. Aceste 
acţiuni au avut loc de joi, 9 
mai, la Cluj-Napoca, Turda 
şi Bistriţa.

Cu această ocazie sala 
mare a Primăriei Turda, a 
găzduit masa rotundă cu 
tema „Gestiunea apei” sus-
ţinută de reprezentanţii 
Companiei de Apă Arieş 
(CAA) în parteneriat cu 
participanţii la programul 
de cooperare multilaterală 
France-Balkans) Europe 
du Sud Est condus de Pays 
de Vichy Auvergne. În con-
tinuare oaspeţii francezi 
împreună cu primarii mu-
nicipiilor Gherla şi Aiud, 
Mircea Corăbean, respec-
tiv Mihai Horaţiu Josan, 
au prezentat ”Experienţe 
din colectivităţile locale” .

La această întîlnire au 
mai fost prezenţi Vasile 
Nemeş, directorul general 
al Salinei din Turda, Ale-
xandru Sabău, director ge-
neral al CAA şi profesorul 
Flore Pop, de la Facultatea 
de Ştiinţe Politice, a Uni-
versităţii „Babeş Bolyai” 
din Cluj-Napoca.

După pauză vorbitorii au 
împărtăşit din experienţe-

le din colectivităţile loca-
le, după care s-a trecut la 
vizite în teren la Compania 
de Apă Arieş şi Salina Tur-
da. Primul vorbitor al ma-
nifestării a fost primarul 
Tudor Ştefănie care a 
amintit despre colabora-
rea dintre cele două ţări 
România şi Franţa, parte-
neriat consfinţit la Turda 
prin înfrăţirea în anul 1992 
cu localitatea Angouleme, 
unul din primele partene-
riate pe care o administra-
ţie locală le-a realizat la 
nivel naţional!

Edilul şef al Turzii a 
apreciat activitatea Com-
paniei de Apă Arieş angre-

nată în proiectul european 
de extindere şi reabilitare 
a reţelelor de apă şi apă 

uzată din zona Turda – 
Câmpia Turzii, dar a vorbit 
cu mândrie şi despre cel 

mai important obiectiv tu-
ristic al judeţului Cluj – 
Salina Turda.

„Am pornit de la câteva 
principii de bază, primele 
strategii de dezvoltare a 
localităţii dar şi o strategie 
de dezvoltare regională... a 
fost creată prima formă 
asociativă la nivel naţional 
care prelua activităţi de 
gestionare a apei cât şi a 
servicilor publice în care 
au fost incluse mai multe 
localităţi din zona Turzii şi 
municipiului Câmpia Tur-
zii. Toate aceste iniţiative 
au fost realizate într-o 
foarte bună colaborare cu 
admininistraţia publică 
din Câmpia Turzii... gândi-
rea lor dar şi proiectele de-
rulate pe parcursul acestor 
ani a fost realizată de o 
echipă care a avut dorinţa 
de-a găsi soluţii pentru 
dezvoltarea acestei locali-
tăţi şi a comunităţilor din 
CUA. Veţi vizita şi un 
obiectiv cu care eu mă 
mândresc foarte mult – Sa-
lina Turda, s-a vorbit foar-
te mult despre ea şi cred că 
astăzi vă veţi convinge că 
realitatea confirmă reali-
zările unui obiectiv turis-
tic de talie europeană”, 
transmite primarul Tudor 
Ştefănie. Daciana Derda

Moment istoric cu triplă 
semnifi caţie: Proclamarea In-
dependenţei de Stat a Roma-
niei, Victoria Coaliţiei Naţiu-
nilor Unite în cel de-al Doilea 
Război Mondial şi Ziua Euro-
pei, ziua de 9 mai a fost marca-
tă şi la Turda printr-o serie de 
manifestări, care au devenit 
deja tradiţie pentru munici-
palitatea turdeană.

Acestea au debutat la ora 
10 în faţa Catedralei Ortodo-
xe din centrul oraşului, cu in-
tonarea imnului de stat al 
României, serviciu religios, 
alocuţiunile rostite de pri-
marul Tudor Ştefănie, sena-
torul Alexandru Cordoş, co-
mandantul Garnizoanei Tur-
da, lt.col. Costinel Boboc şi 
gen.r. Sever Mureşan preşe-
dintele fi lialei turdene a vete-
ranilor de război.

Au urmat depunerile de 
coroane şi defi larea gărzii de 
onoare.

Primarul Tudor Ştefănie a 
vorbit în discursul său despre 
semnifi caţia zilei de 9 Mai, 
dată la care Mihail Kogălni-

ceanu citea în Adunarea De-
putaţilor Declaraţia de Inde-
pendenţă a României. Aceas-
tă zi a devenit ulterior Ziua 
Independenţei de Stat, după 
ce România a câştigat Războ-
iul de Indepedenţă.

„Cu această ocazie vă pro-
pun să urmărim adoptarea 
valorilor Uniunii Europene 
în istoria şi viaţa noastră, 
respect pentru demnitate 
umană, libertate, democra-
ţie, egalitate, domnia legii şi 
respectul pentru drepturile 
omului. În fi nalul mesajului 
meu vă invit să refl ectăm cu 
toţii la semnifi caţiile profun-
de ale acestor evenimente...
să apreciem moştenierea pe 
care ne-a lăsat-o istoria nea-
mului nostru şi să scriem is-
toria recentă ca stat membru 
al Uniunii Europene” trans-
mite în mesajul său primarul 
turdean.

Senatorul care reprezintă 
Turda în Parlamentul Româ-
niei a apreciat că indepen-
denţa de stat a României tre-
buia consfi nţită şi apărată pe 

câmpul de luptă şi apoi impu-
să forţelor militare turceşti 
ca să fi e recunoscută de pute-
rile europene.

„Se cuvine ca odată în plus 
să ne închinăm eroilor cu-
noscuţi şi necunoscuţi care 

şi-au dat viaţa pe câmpurile 
de luptă... Tot pe 9 mai, dar în 
1945, la cartierul general so-
vietic din Berlin s-a semnat 
actul de capitulare necondi-
ţionată a Germaniei. Actul a 
marcat sfârşitul Celui De–al 

Doilea Război Mondial pe 
teatrul european de război. 
Această zi urma să fi e cunos-
cută ca Ziua Victoriei Aliaţi-
lor”, aminteşte şi senatorul 
Alexandru Cordoş.

 Daciana Derda

Salina Turda şi Compania de Apă Arieş au fost vizitate 
de o delegaţie a Institutului Francez

Trăiască România! Trăiască Europa!
Sunt doar două din urările făcute de oficialităţile prezente la celebrarea independenţei de stat a României.
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Marţi, 21 mai 2013, vice-
primarul municipiului Tur-
da, av. Lucian Nemeş, a fost 
invitat la Şcoala „Teodor 
Murăşanu”, la o activitate 
din cadrul campaniei uma-
nitare „Salvaţi copiii!” 
având tematica „Fiecare co-
pil are nevoie de un profe-
sor. Profesori de calitate 
pentru învăţământ.”

La „lecţia deschisă” au 
participat circa 50 de elevi 
din clasele I-IV ale şcolii, 
alături de doamna director 
Vicenţia Vomir, prof. Car-
men Szekely, doamnele în-
văţătoare Dorina Felvinţi şi 
Dorina Vitaliş, precum şi 
doamna învăţătoare Anca 
Nechita, prima îndrumă-
toare pe calea învăţăturii a 
actualului viceprimar al 
Municipiului Turda.

În cadrul Campaniei Glo-
bale pentru Educaţie 2013 
se militează pentru respec-
tarea dreptului la educaţie 
al tuturor copiilor, alături 
de nevoia de cadre didactice 
calificate şi remunerate ca 

atare, acestea reprezentând 
repere esenţiale pentru dez-
voltarea şi evoluţia sănătoa-

să a comunităţilor locale şi 
a societăţii în care trăim. 
Viceprimarul Lucian Ne-

meş le-a vorbit elevilor des-
pre importanţa actului de 
învăţământ, despre necesi-

tatea pregătirii şcolare şi 
respectul pentru cadrele di-
dactice, precum şi despre 
importanţa cititului în uni-
versul preocupărilor perso-
nale. Discuţiile au continu-
at şi cu privire la posibilită-
ţile de petrecere a timpului 
liber, elevii i-au vorbit des-
pre hobby-urile lor, despre 
cluburile unde au posibili-
tatea să şi le dezvolte, pre-
cum şi cu privire la planuri-
le de recreaţie prilejuite de 
sărbătoarea din 1 iunie.

„Personal, îmi amintesc cu 
nostalgie primele examene 
importante din viaţa şcolară, 
imaginea profesorilor care au 
avut o pondere esenţială pen-
tru devenirea mea personală 
şi profesională. Turda s-a 
mândrit întotdeauna cu 
dascălii şi cu elevii săi, iar 
rezultatele pozitive la disci-
plinele de învăţământ şi la 
concursurile şcolare repre-
zintă o bază importantă 
pentru viitorul nostru”, le-a 
spus viceprimarul Lucian 
Nemeş celor prezenţi.

Viceprimarul Lucian Nemeş s-a implicat 
în campania „Salvaţi copiii!”

Nou conducere a celui mai 
important obiectiv turistic al 
zonei a decis creşterea tarife-
lor de vizitate la Salina Tur-
da, astfel că un bilet de intra-
re la Salina Turda este 20 de 
lei pentru adulţi, 12 lei pentru 
pensionari şi 10 lei pentru 
elevi, studenţi şi copii.

În cazul abonamentelor, 
pentru minim 7 zile, tarifele 
de intrare zilnică sunt mai 
mici, respectiv 15 lei pentru 
adulţi, 12 lei pentru pensio-
nari şi 8 lei pentru copii, elevi 
şi studenţi.

Tarifele de agrement în Sa-
lină au rămas nemodifi cate: 5 
lei/persoană la roata mare (8 
minute), 10 lei/persoană/30 
de minute la terenul de mini-
golf, 10 lei/persoană la tere-
nul de bowling, 10 lei/persoa-
nă la plimbarea cu barca, în-
chirierea terenului de sport e 
100 de lei/oră, închirierea 
amfi teatrului este 200 lei/
oră, închirierea unei mese de 
tenis e 10 lei/oră, iar închirie-
rea unei mese de biliard e 0,2 
lei/minut.

Programul de funcţionare 
al Salinei este zilnic, de luni 
până duminică, între orele 
9.00-17.00, cu intrare până la 
ora 15.00. Baza de tratament 
funcţionează zilnic, de luni 
până duminică, între orele 
9.00-13.00.

Aproape 360 000 de per-
soane au vizitat Salina Turda 
în cursul anului trecut, dintre 
care mai mult de jumătate au 
fost turişti străini.

Pentru acest an, societatea 
care administrează Salina 
Turda are proiecte ambiţioa-
se: deschiderea unei noi mi-
ne, precum şi darea în folo-
sinţă a centrului SPA de la 

Hotelul Potaissa. Sala Ecou-
rilor şi Mina Iosif nu sunt în-
că accesibile publicului larg, 
drept pentru care conduce-
rea Salinei are în derulare un 
proiect de amenajare. În ur-
ma realizării unor galerii de 
acces, încă 4000 de metri pă-
traţi din mina de sare vor de-
veni vizitabili.

 Daciana Derda

Au crescut tarifele de intrare la Salina Turda

În lunile martie şi aprilie, 
bebeluşii turdeni nu au mai be-
nefi ciat de lapte praf. Negocie-
rea contractului la nivel naţio-
nal pentru anul 2013 de către 
Direcţia de Sănătate Publică 
Cluj, a necesitat un timp mai 
îndelungat şi doar în luna 
Aprilie s-a reuşit semnarea 
acestuia.

Potrivit reprezentanţilor 
Serviciului Public de Asis-
tenţă Socială de la Turda, ur-
mează ca DSP să trimită con-
tractul în aceste zile la Turda, 
iar din momentul semnării la 
scurt timp laptele praf va 
ajunge în oraşul nostru ur-
mând să intre în posesia be-
nefi ciarilor. 

Reamintim ca în luna Fe-
bruarie s-a primit 180 kg lapte 
praf, o cantitate insufi cientă 
pentru a acoperi necesarul la ni-
velul Municipiului Turda iar în-
cepand cu lunile Martie şi Apri-
lie nu s-a mai distribuit deloc.

De lapte praf gratuit mai be-
nefi ciază copiii cu vârste cu-
prinse între 0-12 luni, care nu 
primesc lapte matern pentru 
că mamele lor suferă de o serie 
de afecţiuni precum TBC pul-
monar activ, neoplazii, septi-
cemie, boli psihice grave, epi-
lepsie, eclampsie, scleroză în 
plăci, insufi cienţă renală, he-
patică sau cardiacă, diabet za-
harat decompensat etc. 
 Daciana Derda

Bebeluşii din Turda ar putea primi 
din nou lapte praf din această lună
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Compania de Apă Arieş se 
poate lăuda cu o performanţă 
deosebită, va primi 82,7 mili-
oane de euro, fonduri neram-
bursbie pentru extinderea şi 
reabilitarea reţelelor de apă 
şi canal în întreaga Comuni-
tate Urbană Arieş.

Vestea a fost dată de direc-
torul general al Companiei de 
Apă Arieş SA., Alexandru Sa-
bău în cadrul unei conferinţe 
de presă la care a participat şi 
Traian Giurgiu manager de 
proiect, cel care se va ocupa 
de coordonarea lucrărilor şi 
pentru pasul II al proiectului 
european.

Ofi cialii CAA spune că au 
reuşit să aducă peste 82 de mi-
lioane de euro, bani proveniţi 
de la U.E, din aceşti bani 10% 
provin de la Guvernul Româ-
niei, 1% sunt bani de la consili-
ile locale, de această dată com-
pania nu avea cotă de cofi nan-
ţare la proiect cum s-a întâm-
plat în prima fază a proiectului 
unde a venit cu o contribuţie 
de 5 milioane de euro.

Alexandru Sabău a expli-
cat că proiectul depus de tur-
deni a fost inclus în “primul 
val” de accesare a fondurilor 
destinate proiectelor pe in-
frastructura de apă şi canal.

„Suntem incluşi alături de 
operatoul regional din Te-
leorman şi Vrancea, urmând 
ca semnarea documentelor 
să aibă loc în prima decadă a 
lunii iunie 2013, pentru ceea 
ce noi numim pasul II al pro-
iectului. Este un succes re-
marcabil pe care compania 

de apă îl are la activ având în 
vedere că sunt singurii bani 
care intră în România în 
această perioadă difi cilă ca 
urmare a crizei economice”, 
comentează Sabău.

Directorul general al CAA 
spune că există şi câteva con-
diţii minimale pentru ca 
aceşti bani să ajungă la desti-
naţie, până pe data de 29 mai 
2013, trebuie să aibă loc sem-
narea listelor de investiţii de 
către operator, Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară 
şi reprezentanţii locali ai au-
torităţilor publice locale.

„De asemenea se cere şi 
emiterea hotărârilor de Con-
siliu Local prin care se con-
fi rmă existenţa cofi nanţării 

proiectului depus, acea sumă 
de 1%, după care documente-
le de înmânează operatoru-
lui, mai departe urmează 
semnarea documentelor la 
minister, împreună cu cei-
lalţi operatori amintiţi din 
Teleorman şi Vrancea. Ime-
diat ce am primit nota de la 
minister am făcut demersuri 
şi a trimis tururor primării-
lor şi consiliilor locale, între-
gului spectru politic existent 
în CUA, note prin care le-am 
solicitat să îndeplinească 
condiţiile solicitate de auto-
ritatea de management, toc-
mai pentru a nu pierde aceşti 
bani în sumă de 82,7 milioane 
de euro. Aceşti bani nu vin 
toată ziua de la comunitatea 

europeană, repet dacă noi nu 
punem mâna pe aceştia bani 
nimeni nu va aştepta după 
noi...politicul va decide da-
că-i luăm sau nu...dacă există 
voinţă politică va fi  ok, sunt 
convins că nici o forţă politi-
ocă nu are interesul să piardă 
aceşti bani! Să nu uităm că ei 
asigură locuri de muncă, asi-
gură impozite, refacerea in-
frastructurii de apă şi canal şi 
în fi nal bunăstarea celor care 
locuiesc în Comunitatea Ur-
bană Arieş” mai explică Ale-
xandru Sabău.

Acesta a mai precizat că 
punerea în aplicare a pasului 
II al proiectului ar atrage du-
pă sine crearea a 1.500-1.600 
de locuri de muncă, într-o pe-

rioadă în care zona Turda şi 
Câmpia Turzii suferă cum-
plit de pe urma lipsei oferte-
lor de locuri de muncă, în 
condiţiile în care rata şoma-
jului este în creştere în ambe-
le muncipii.

Managerul de proiect, Tra-
ian Giurgiu a explicat la rân-
dul său că iniţial suma pe ca-
re Compania de Apă Arieş a 
dorit s-o acceseze este cifrată 
la cca. 66 milioane de euro, 
dar diferenţa de bani (n.r.: 16 
milioane de euro) reprezintă 
un alt obiectiv de investiţii, 
respectiv realizarea staţiei de 
tratare a apei provenită din 
râul Arieş, obiectiv ce urmea-
ză să fi e construit fi e la Mihai 
Viteazu, fi e la Corneşti.

Primăriile din Comunita-
tea Urbană Arieş vor avea o 
cotă de cofi nanţare de 1% din 
valoarea proiectului după 
cum urmează: Turda – 
296.000 euro, Câmpia Turzii 
286.000 euro, Viişoara 25.000 
euro, Mihai Viteazu – 17.000 
euro, Sănduleşti 18.000 euro, 
Luna – 28.000 euro, Tritenii 
de Jos – 62.000 euro, Ceanu 
Mare -32.000 euro, Călăraşi 
13.000 euro, Petreşti 13.000 
euro, Ploscoş – 10.000 euro şi 
Ciurila 18.000 euro.

Demn de menţionat este 
faptul că aceste cote de cofi -
nanţare pot fi  plătite de ad-
ministraţiile locale pe durata 
a 5 ani, termenul de execuţie 
al proiectului, acum se cere 
doar acordul de principiu din 
partea autorităţilor locale.

 Daciana Derda

Peste 82 de milioane de euro pentru extinderea şi 
reabilitarea infrastructurii de apă şi canal în CUA

Consilierii turdeni au 
aprobat cota de cofi nanţare 
pentru extinderea şi moder-
nizarea sistemelor cu apă şi 
canalizare în regiunea Tur-
da-Câmpia Turzii.

În cadrul şedinţei ordinare 
de marţi reprezentanţii foru-
lui deliberativ au votat în 
unanimitate proiectul Com-
paniei de Apă Arieş ce presu-
pune accesarea a peste 82 de 
milioane de euro pentru in-
frastructura de apă-canal în 
Comunitatea Urbană Arieş. 
Implicit au fost de acord cu 
cota de cofi naţare a proiectu-
lui de 1%, pentru Turda 
aceasta fi ind stabilită la 
296.311 euro.

Ofi cialii CAA spun că au 
reuşit să aducă peste 82 de 
milioane de euro, bani pro-
veniţi de la U.E., din aceşti 
bani 10% provin de la Gu-

vernul României, 1% sunt 
bani de la consiliile locale, 
iar de această dată compa-
nia nu va avea cotă de cofi-
nanţare la proiect cum s-a 
întâmplat în prima fază a 
proiectului, unde a venit cu 
o contribuţie de 5 milioane 
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.

 Daciana Derda

Politicienii locali au căzut de acord: Proiectul european 
derulat de Compania de Apă Arieş este important!

În conformitate cu HCL 
93/2013 privind Organizarea si 
functionarea sistemului de ad-
ministrare a parcarilor publice 
din municipiul Turda, incepand 
cu data de 17.05.2013 se aplica 
sistemul de parcare cu tarif orar, 
in urmatoarele zone din Muni-
cipiul Turda:

Zona II – Piata Republicii – 
Cuprinde : Str. Avram Iancu, Str. 
Piata Republicii , Str. Piata 1 
Dec.1018, Str. G.Cosbuc , Str. 
M.Eminescu, Str. A.Saguna.

Zona III – Piata Centrala 
,Gheorghe Lazar – Cuprinde : 
Str. G.Lazar, Str. Axente Sever, 
Str. A.Saguna, Str. Castanilor.

Zona IV – Libertatii – Cu-
prinde Str. Libertatii, Str. Piata 
Romana, Str.Dr. I.Ratiu, Str. 
Razboieni.

Zona V – Oprisani – Cuprinde 
Str. Calea Victoriei, Str. Tinere-
tului.

Zona VI – Piata Micro III – 
Cuprinde Str. Nuferilor, str.Nar-
ciselor.

In interiorul zonei de aplica-
re a sistemului de parcare, opri-
rea /stationarea /parcarea au-
tovehiculelor in perioada pro-
gramului de parcare, (L-S 
08.00-20.00) este permisa nu-
mai in locurile de parcare cu 
plata (autotaxare), special des-
tinate acestui scop, semnaliza-
te cu indicatoare de parcare sau 
marcaje rutiere.

Ocuparea neregulamentara a 
locurilor de parcare si a locurilor 
unde este interzisa oprirea/sta-
tionarea/parcarea din zona par-
carilor cu plata se sanctioneaza 
cu aplicarea tarifului suplimen-
tar, (despagubirea stabilita prin 
HCL93/2013, in valoare de 25 
lei), amenda contraventionala, 
sau dupa caz blocarea rotilor au-
tovehiculelor.

Atenţie: Din 17 mai, dacă nu plăteşti 
parcarea, rişti amenda sau blocarea roţilor!
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 126
din data de 16.05.2013
privind rectifi carea bugetului pe anul 2013
Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ex-

traordinara în data de 16.05.2013
Având în vedere Proiectul de hotărâre privind rectifi carea 

bugetului pe anul 2013 proiect elaborat din iniţiativa d-lui pri-
mar Stefanie Tudor;

În baza Raportului de specialitate al Directiei economice nr. 
9.619 / 15.05.2013; Conform avizului de specialitate al comisiei 
nr.1 (pentru buget – fi nanţe, prognoze economice) ;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 5 / 2013 de aprobare a 
Bugetului de stat pentru anul 2013, art. 1, art. 3 si art. 5 alin 3 lit. 
a-d,f si a prevederilor art. 38 alin 1 si 2 lit. b si art. 46 alin. 2 si 5 
din Legea 215 / 2001 privind Administratia publica locala, mo-
difi cata si completata prin Legea nr. 286 / 2006, in temeiul Le-
gii nr. 273 / 2006 privind fi nantele publice locale – actualizata 
şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Local al municipiului Turda.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă rectifi carea bugetului local pe anul 2013 cu 

suma de 335.465 lei conform anexei 1 pentru venituri, anexei 2 
pentru cheltuieli.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţea-
ză Primarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Tur-
da, Directia Economica, SPAPI, Centre bugetare de invata-
mant, Biblioteca Municipala.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 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. 127
din data de 16.05.2013
privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală 
a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco 
– Metropolitan Cluj, în vederea exercitării drepturilor de aso-
ciat

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa 
extraordinară în data de 16.05.2013;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea 
unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Mu-
nicipilui Turda în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară Eco – Metropolitan Cluj, în ve-
derea exercitării drepturilor de asociat, elaborat din iniţiativa 
dnei. consilier local Crişan Rozalia, a d-lui consilier local Matei 
Cristian Octavian şi a dlui. consilier local Roş Nicolae.

Având în vedere convocatorul preşedintelui Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Eco – Metropolitan Cluj, nr. 294 
din 09.05.2013;

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

ţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modifi cările şi 
completările ulterioare;

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

- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 62/07.05.2009 
aprobarea participarii Municipiului Turda la infi inţarea Aso-
ciatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO- METROPOLI-
TAN Cluj;

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

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se acordă mandat special domnului Felezeu Cristian 

George, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Tur-
da în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvol-
tare Intercomunitară Eco – Metropolitan Cluj, desemnat prin 
art. 1 al HCL nr. 131/27.09.2012, să voteze în cadrul Adunării 
Generale Asociaţilor ce va avea loc în data de 21.05.2013, ora 10, 
punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului 
cu nr. 294 din data de 09.05.2013, anexă la prezenta hotărâre, şi 
anume:

1. Aprobarea cuantumului cotizaţiei pentru anul 2013.;
2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al ADI – 

Ecometropolitan Cluj pentru anul 2013;
3. Aprobarea situaţiilor fi nanciare ale ADI – Ecometro-

politan Cluj pentru exerciţiul fi nanciar încheiat şi acordarea 
descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director pen-
tru anul 2012;

4. Direrse.
Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri 

se încredinţează reprezentantului Consiliului Local în A.G.A. 
la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco – Metropoli-

tan Cluj, desemnat la art. 1 al HCL nr. 131/27.09.2012, precum 
şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Eco – Metropoli-
tan Cluj.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică reprezentantului 
Consiliului Local Turda în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare In-
tercomunitară Eco – Metropolitan Cluj, Asociaţiei de Dezvol-
tare Intercomunitară Eco – Metropolitan Cluj, precum şi In-
stituţiei Prefectului Judeţului Cluj.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 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. 128
din data de 16.05.2013
privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Consiliului Local
Turda în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. 

Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar
Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa 

extraordinară în data de 16.05.2013;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea 

unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda 
în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. Tetarom 
S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar, elaborat din 
iniţiativa dnei. consilier local Crişan Rozalia, a d-lui consilier 
local Matei Cristian Octavian şi a dlui. consilier local Roş Nico-
lae.

Având în vedere convocatorul nr. 1331/30.04.2013 al Consi-
liului de Administraţie al S.C. TETAROM S.A;

În temeiul prevederilor:
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice;
- art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea administra-

ţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modifi cările şi 
completările ulterioare;

- art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 
31/1990, republicată, cu modifi cările şi completările ulterioa-
re;

- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 
privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETA-
ROM SA;

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

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se desemnează domnul Molnar Emil să reprezinte 

Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A. ce va avea loc în 
data de 27.05.2013 de la ora 11,00.

Art. 2. Se acordă mandat special domnului Molnar Emil, în 
calitate de reprezentant al Consiliului Local Turda în Aduna-
rea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A., 
conform art. 1 al prezentei hotărâri, să voteze în cadrul Adună-
rii Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc în data de 
27.05.2013, ora 11,00 punctele prevăzute pe ordinea de zi – ane-
xă la prezenta hotărâre, şi anume:

1. Aprobarea Actului Constitutiv reactualizat;
2. Aprobarea raportului Consiliului de Administraţie 

pe anul 2012 şi aprobarea descărcării gestiunii administratori-
lor;

3. Aprobarea situaţiilor fi nanciare la data de 31.12.2012: 
bilanţul contabil, contul de profi t şi pierdere, date informative, 
situaţia activelor imobilizate, politici contabile şi note explica-
tive, repartizarea profi tului;

4. Aprobarea raportului cenzorilor pe anul 2012.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică reprezentantului 

Consiliului Local Turda în A.G.A. la S.C. TETAROM S.A., S.C. 
TETAROM S.A., precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului 
Cluj.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 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. 129
din data de 16.05.2013
privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală 
a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în ve-
derea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Ge-
nerale Ordinare a Acţionarilor

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa 
extraordinară în data de 16.05.2013;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea 
unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Mu-
nicipilui Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. 
Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării 
drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor, elaborat din iniţiativa dnei. consilier local Crişan 
Rozalia, a d-lui consilier local Matei Cristian Octavian şi a dlui. 
consilier local Roş Nicolae.

Având în vedere convocatorul Consiliului de administraţie 
al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, din 26.04.2013;

În temeiul prevederilor:
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice;
- art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea administra-

ţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modifi cările şi 
completările ulterioare;

- art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 
31/1990, republicată, cu modifi cările şi completările ulterioa-
re;

- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 204/18.12.2003 
privind participarea Consiliului Local Turda la constituirea 
SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj;

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

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se desemnează domnul Felezeu Cristian George să 

reprezinte Consiliului Local al Municipiului Turda în Aduna-
rea Generală Ordinară a Acţionarilor ce va avea loc în data de 
28.05.2013, respectiv în data de 29.05.2013 în cazul neîntruni-
rii cvorumului.

Art. 2. Se acordă mandat special domnului Felezeu Cristian 
George, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Tur-
da în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. Cen-
trul Agro Transilvania Cluj S.A., desemnat prin art. 1 al prezen-
tei hotărâri, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor ce va avea loc în data de 28.05.2013, ora 12, respec-
tiv în data de 29.05.2013, ora 10, în cazul neîntrunirii cvorumu-
lui, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatoru-
lui cu nr. din data de 26.04.2013, anexă la prezenta hotărâre, şi 
anume:

5. Aprobarea Situaţiilor fi nanciare la 31.12.2012 ale SC 
Centrul Agro Transilvania Cluj SA.;

6. Aprobarea repartizării profi tului aferent exerciţiului 
fi nanciar 2012;

7. Stabilirea renumeraţiei Preşedintelui Consiliului de 
administraţie a SC Centrul Agro Transilvania Cluj SA.;

8. Direrse.
Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri 

se încredinţează reprezentantului Consiliului Local în A.G.A. 
la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., desemnat la art. 1 al 
prezentei hotărâri, precum şi S.C. Centrul Agro Transilvania 
Cluj S.A.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică reprezentantului 
Consiliului Local Turda în A.G.A. la S.C. Centrul Agro Transil-
vania Cluj S.A., S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pre-
cum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 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. 130
din data de 16.05.2013
privind aprobarea unui acord de parteneriat între Consiliul 

Local al Municipiului Turda şi Asociaţia pentru Dezvoltarea 
Economiei Sociale Europan, în scopul de a asigura incluziunea 
socio-economică a cetăţenilor români aparţinând minorităţii 
rome din municipiul Turda prin inplementarea unor politici 
integrate în domeniul educaţiei, ocupării forţei de muncă, să-
nătăţii, locuirii, culturii şi infrastructurii sociale şi de a promo-
va relaţii de cooperare pentru susţinerea unui parteneriat

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ex-
traordinară în data de 16.05.2013;

Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea 
unui acord de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului 
Turda şi Asociaţia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Eu-
ropan, în scopul de a asigura incluziunea socio-economică a 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome din munici-
piul Turda prin inplementarea unor politici integrate în dome-
niul educaţiei, ocupării forţei de muncă, sănătăţii, locuirii, cul-
turii şi infrastructurii sociale şi de a promova relaţii de coope-
rare pentru susţinerea unui parteneriat, proiect elaborat din 
iniţiativa d-lui viceprimar Nemeş Lucian;

Raportat la prevederile OUG nr. 26/2000 cu privire la asoci-
aţii şi fundaţii, cu modifi cările şi completările ulterioare şi 
având în vedere avizul favorabil al comisiei nr. 2 a Consiliului 
Local al Municipiului Turda pentru administraţie publică lo-

Hotărârile Consiliului Local Turda
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cală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, 
relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare;

Tinand seama de prevederile art. 36 alin. 6, lit. a, pct. 1, pct. 2, 
pct. 3, pct. 4, alin. 7 din Legea nr. 215/2001 privind administra-
ţia publică locală, cu modifi cările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor, art. 45, alin. 2, precum şi ale art. 115 
alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 
– republicată, cu modifi cările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între 

Consiliul Local al Municipiului Turda şi Asociaţia pentru Dez-
voltarea Economiei Sociale Europan, în scopul de a asigura in-
cluziunea socio-economică a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii rome din municipiul Turda prin inplementarea 
unor politici integrate în domeniul educaţiei, ocupării forţei de 
muncă, sănătăţii, locuirii, culturii şi infrastructurii sociale şi de 
a promova relaţii de cooperare pentru susţinerea unui partene-
riat, conform anexei nr. 1 , parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secre-
tarului municipiului Turda, Serviciului Administraţie Publică 
Locală, Ofi ciului Juridic, Directiei Economice şi Asociaţiei 
pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Europan.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 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. 131
din data de 16.05.2013
privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe ra-

za administrativ-teritorială a Municipiului Turda, care vor 
funcţiona în anul şcolar 2013-2014

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ex-
traordinară din data de 16.05.2013;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul 
municipiului Turda, Ştefănie Tudor cu privire la aprobarea re-
ţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ-teritori-
ală a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 
2013-2014;

În baza adresei Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj nr. 
1215/12.02.2013, înregistrată sub nr. 51/15.02.2013, prin care se 
solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local pentru 
aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza adminis-
trativ-teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în 
anul şcolar 2013-2014;

În temeiul prevederilor art. 61, aliniatul 2 din legea 1/2011, 
legea educaţiei naţionale şi Ordinului MECTS nr. 3283/2012, 
pentru modifi carea şi completarea Procedurii de atribuire a 
denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 
învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.564/2011;

Având în vedere raportul de specialitate al Administratoru-
lui Public, d-l Crişan Radu, înregistrat la nr. 9719/16.05.2013, 
prin care se solicită aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 
de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, care 
vor funcţiona în anul şcolar 2013-2014;

Ţinând cont de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului 
Local nr. 5 (pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport 
şi turism);

În temeiul prevederilor art. 63 din Legea nr. 215/2001, pri-
vind administraţia publică locală, republicată;

În conformitate cu prevederilor art. 36 şi art. 45 din legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi al 
Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ de pe raza 

administrativ-teritorială a Municipiului Turda, care vor func-
ţiona în anul şcolar 2013-2014, în forma prevăzută în anexă, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Primarului, Viceprimarului, Secretaru-
lui Municipiului Turda şi unităţilor de învăţământ nominaliza-
te în anexă.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 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.

COMUNICAT
Primăria Municipiului Turda se delimitează de hotărârea SC 

Salina Turda de a majora tarifele de intrare în obiectivul turis-

tic. Majorarea s-a produs fără consultarea Consiliului Local sau a 

Primăriei Turda, decizia fi ind luată în totalitate de către noua con-

ducere, respectiv Consiliul de Admnistraţie compus din Robert Co-

jan (preşedinte), Traian Farcaş, Constantin Costea, Călin Felezeu, 

Eugen Felezeu, Axente Husar, Ioan Adrian Niculescu, Maria Simona 

Baciu şi Vasile Nemeş(director).

„În calitate de primar al municipiului Turda solicit conducerii SC 

Salina Durgău SA să justifi ce public această decizie, în condiţiile în 

care în ultimii anii pe sistemul vechi de tarifare s-a lucrat pe profi t. 

Consider că majorarea tarifelor infl uenţează negativ strategia de 

promovare a acestui obiectiv important pentru municipiul nostru. 

Salina aparţine în primul rând turdenilor, iar această majorare de 

tarif va limita accesul în mina de sare pentru mai multe categorii 

sociale din comunitatea noastră. Este dreptul fi ecărui turdean de a 

vizita acest obiectiv, atat pentru probleme de ordin medical, cât şi 

din punct de vedere turistic.

Precizez că, din poziţia pe care deţin, nu am nici un instument 

legal de a interveni în politica tarifară a acestei societăţi” a explicat 

primarul municipiului, Tudor Ştefănie.

Consiliul de Administraţie al SC Salina Durgău SA trebuie să justi-

fi ce public, în faţa cetăţenilor, a Consiliului Local (prin reprezentanţii 

săi din Consiliul de Administraţie) şi a Instituţiei Primarului această 

decizie.

Primar
Tudor Ştefănie

STIMAŢI CETĂŢENI
Având in vedere prevederile art.92 alin (1) din Legea Apelor 

nr.107 din 1996 cu modifi carile ulterioare precum si prevederile 

art.3, lit.i din HCL 212/2005 cu modifi carile ulterioare este interzis 

si constituie contraventie deversarea apelor reziduale de orice fel in 

cursul vailor sau al raurilor.

Tinand cont de prevederile legale mai sus amintite, Primaria 

municipiului Turda va anunta ca incepand cu 1 octombrie 2013 se 

vor aplica sanctiuni cuprinse intre 300 si 1.000 de lei in toate ca-

zurile in care se va constata deversarea apelor reziduale de orice fel 

in cursul vailor ce strabat municipiul Turda sau Raului Aries.

In acest sens va solicitam ca pana la data mentionata mai sus 

sa va rezolvati problemele legate de evacuarea apelor reziduale 

menajere fi e prin racordarea la canalizarea menajera ( acolo unde 

acest lucru este posibil ) fi e prin construirea unui bazin vidanjabil 

betonat.

PRIMAR DIRECTOR TEHNIC ŞEF SERVICIU SVSU
ec. TUDOR ŞTEFĂNIE ing DARDAI EMIL ing MIHAI ZAHAN

Concursul de naraţiune „Gură bogată”
Joi, 16 mai, la Şcoala „Teodor Murăşanu” Turda s-a desfăşurat 

cea de-a VIII-a ediţie a concursului de naraţiune „Gură bogată”, 

organizată în parteneriat între Şcoala „Teodor Murăşanu” şi Bib-

lioteca Municipală „Teodor Murăşanu”. Concursul are ca scop dez-

voltarea capacităţii de interpretare a unui text narativ, a imaginaţiei, 

spontaneităţii, a prezentării în faţa unui public, a talentului actoric-

esc şi se adresează elevilor din clasa a VI-a.

Având peste un deceniu vechime, concursul a fost iniţiat şi or-

ganizat, înainte de desfăşurarea sa în parteneriatul menţionat mai 

sus, de către Şcoala Horea, Cloşca şi Crişan.

În acest an au participat Şcolile gimnaziale Constantin Brâncuşi 

din Cluj-Napoca, Ioan Opriş şi Teodor Murăşanu din oraşul nostru. 

Concursul s-a desfăşurat în două etape, la cea dintâi participanţii 

prezentând în faţa juriului un text pregătit, cu tema legende şi pove-

stiri istorice. Etapa a doua a constat în improvizarea unei naraţiuni 

pe o temă dată, extrasă de fi ecare participant prin biletele realizate 

în acest scop. Cele mai amuzante improvizaţii i-au transformat pe 

copii în extratereşti, profesorii lor, ciorapi murdari, naufragiaţi pe 

insule pustii, fantome, călători în timp.

În ordinea punctajelor obţinute, premianţii acestei ediţii au fost:

PREMIUL I –  38 puncte – MARA PAŞCA, Şcoala Constantin Brâncuşi, 
Cluj-Napoca

PREMIUL II - 37 puncte –ŞTEFAN HANC, Şcoala Teodor Murăşanu, 
Turda

PREMIUL III -  32 puncte – ADNANA PAŞCA, Şcoala Constantin 
Brâncuşi, Cluj-Napoca

MENŢIUNI:  27 puncte – ATTILA MARKUSZ , Şcoala Teodor 
Murăşanu, Turda
25 puncte – FLORIN MOLDOVAN, Şcoala Constantin 
Brâncuşi, Cluj-Napoca
25 puncte –PAUL ONEŢ, Şcoala Ioan Opriş, Turda
22 puncte –MĂLINA POCLID, Şcoala Ioan Opriş, Turda
21 puncte – ANA TĂMAŞ, Şcoala Ioan Opriş, Turda

Componeţa juriului: reprezentanţii Atelierului de teatru de la 

Centrul Raţiu: actorul Cornel Miron, prof. Alin Bâlcu şi reprezentan-

ta Bibliotecii Municipale, Nicolina Halgaş.

Biroul administrare fond funciar şi registru agricol

C O M U N I C A T
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.34/2013 privind organizarea ,administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modifi carea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991 , publicată în Monitorul Ofi cial al României nr. 267/13 mai 
2013, pajiştile se folosesc pentru păşunatul animalelor şi producerea de 
furaje.

Se interzice scoaterea defi nitivă sau temporară din circuitul agricol 
a pajiştilor.

Prin excepţie, scoaterea defi nitivă sau temporară din circuitul agricol 
a pajiştilor se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, pentru:

a) amplasarea de construcţii care deservesc activităţi agricole;
b) reţele de comunicaţii electronice sau elemente de infrastructură 

necesare susţinerii acestora;
c) refugii montane în caz de urgenţă;
d) înfi inţarea de noi capacităţi de producere a energiei regenerabile, 

care să nu afecteze buna exploatare a pajiştilor, declarate de utilitate 
publică pentru lucrări de interes naţional, judeţean sau local, în condiţiile 
Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
republicată;

e) amplasarea obiectivelor de interes naţional, judeţean sau local, 
declarate de utilitate publică, în condiţiile legislaţiei în vigoare;

f) lucrări privind apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, 
declarate de utilitate publică în condiţiile Legii nr. 33/1994, republicată;

g) lucrări în cadrul unor programe de dezvoltare locală/judeţeană/
regională iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale.

Excepţiile susmenţionate se realizează cu obligaţia ca benefi cia-
rul scoaterii defi nitive din circuitul agricol a pajiştilor să recupereze 
din terenurile neproductive sau neagricole o suprafaţă egală cu cea 
aprobată a fi  scoasă defi nitiv din circuitul agricol. Recuperarea acestor 
terenuri se face anticipat, cel mai târziu până la data stabilită în actul 
prin care se aprobă scoaterea defi nitivă din circuitul agricol a acestor 
suprafeţe, astfel încât să nu scadă suprafaţa de pajişti la nivel local, 
judeţean sau naţional, după caz.

Conform prevederilor aceluiaşi act normativ, folosirea şi exploatarea 
pajiştilor se fac cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage 
răspunderea administrativă, contravenţională, civilă sau penală, după 
caz.

Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în 

afara perioadei de păşunat;
b) introducerea pe pajişti a unor specii de animale, altele decât cele 

stabilite prin contract;
c) neîndeplinirea de către deţinătorii sau utilizatorii de pajişti a 

obligaţiilor prevăzute în contract;
d) circulaţia pe pajişti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu 

atelaje, decât cele folosite pentru activităţi agricole de cel care utilizează 
pajiştea;

e) nerespectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu aşa cum se 
prevede la art. 1 alin. (2);

f) arderea vegetaţiei pajiştilor permanente;
g) concesionarea/închirierea pajiştilor afl ate în domeniul public sau 

privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor unor persoane 
care nu sunt îndreptăţite ;

h) amplasarea pe pajişte a unor obiective de investiţii neautorizate;
i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de 

folosinţă pajişte fără aprobările legale în vigoare.

PRIMAR,   SECRETAR, ŞEF BIROU,
ŞTEFĂNIE TUDOR   POPA PAULA RADU ANCA

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA.
ORGANIZEAZĂ CONCURS

ÎN DATA DE 25 IUNIE 2013, ORELE 11,00
PENTRU OCUPAREA POSTULUI :

CONSILIER I/principal – 1 post-durată nedeterminată

Condiţii specifi ce de participare
– studii superioare– specializare asistenţă socială,
– minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor
Probele pentru concurs sunt stabilite astfel:
- proba scrisă se va susţine în data de 25 iunie 2013, orele 11,00
- proba de interviu se va susţine în data de 27 iunie 2013, orele 11,00
Acte necesare la dosar:

o formularul de înscriere
o copia actului de identitate;
o copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări;
o cazierul judiciar
o adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către me-
dicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
o declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu 
a desfăşurat activităţi de poliţie politică

Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de docu-
mentele originale, care se certifi că pentru conformitate cu originalul de 
către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială 
Turda, Compartimentul Resurse Umane pană in data 13 iunie 2013 , 
orele 13.00. Dosarele se vor verifi ca de către comisia de concurs iar re-
zultatele selectării dosarelor se vor afi şa la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare şi bibliografi a necesară se pot obţine de la 
Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317137.

Director
Napău Denisa
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„Gaiţele” de Alexandru Kiri-
ţescu, una dintre cele mai valo-
roase piese ale dramaturgiei 
româneşti a fost jucată la Tea-
trul Municipal Turda în Ziua 
Europeană a Solidarităţii între 
Generaţii.

Această zi nu a fost aleasă în-
tâmplător pentru a prezenta 
piesa pe scena teatrului tur-
dean ci ca urmare a unei cola-
borări dintre generaţia tânără a 
Atelierului de Teatru Ion Raţiu 
şi actorii seniori care frecven-
tează Centrul de zi pentru 
vârstnici Turda sub coordona-
rea actorului Cornel Miron. 
Din distribuţia piesei au făcut 
parte doamnele Rodica Stoia-
novici, Anca Băl şi Monica Ra-
ţiu, care au reprezentat cu suc-
ces activitatea Centrului de zi 
evidenţiindu-se şi de această 
dată cu talentul lor pe scena 
teatrului turdean. Tinerii, Ni-

coleta Meşter, Mircea Podar, 
Oana Miron, Carmen Indreica, 
Ştefana Dragoş, Cătălin Man, 

Iulia Sima, Daniel Oltean şi-au 
jucat rolurile lor alături de „se-
nioare” devenind o adevărată 

familie, împărtăşindu-şi astfel 
experienţa de viaţă cât şi cea 
actoricească.

Nu au fost uşoare repetiţiile 
şi orele lungi în care s-a muncit 
la Atelierul de Teatru Ion Raţiu 
dar regia d-lui Cornel Miron, 
talentul acestuia şi rabdarea de 
care a dat dovadă în efortul pe 
care l-a făcut alături de „trupa” 
sa a făcut ca rezultatele să fi e pe 
măsură, aplauzele îndelungate 
şi scena plină de fl ori la sfârşitul 
serii, comentează Adela Zai co-
ordonator Centrul de zi şi cen-
trul de îngrijiri la domicliu pen-
tru vârstnici.

Anul 2012 a fost declarat 
„Anul îmbătrânirii active şi al 
solidarităţii între generaţii”, 
fapt pentru care Centrul de zi şi 
centrul de îngrijiri la domicliu 
pentru vârstnici din cadrul Ser-
viciului Public de Asistenţă So-
cială Turda a avut mai multe 
iniţiative în vederea schimbu-
lui de experienţă între genera-
ţia tânără şi cea vârstnică.

Teatrul Municipal Turda – puntea 
între generaţii

Primăria Municipiului 
Turda, prin intermediul in-
stituţiilor subordonate sau 
prin serviciile delegate, a ini-
ţiat în această perioadă a 
anului o serie de lucrări de 
întreţinere şi toaletare a spa-
ţiilor verzi, pentru a asigura 
un aspect îngrijit şi proaspăt 
al oraşului.

În vederea evitării oricăror 
evenimente care ar putea 
avea urmări neplăcute în caz 
de intemperii, având în vede-
re caracteristicile meteorolo-
gice ale anotimpului în care 
ne afl ăm, Primăria Munici-
piului Turda a demarat o ac-
ţiune de identifi care a arbori-
lor cu risc de cădere afl aţi pe 
domeniul public, în vecinăta-
tea instituţiilor (cu atenţie 
sporită acordată instituţiilor 
de învăţământ) sau a spaţii-
lor de locuit, în preajma ca-
blurilor de electricitate, ca-

bluri TV sau de telefonie, în 
vecinătatea parcărilor, etc., 
cu potenţial risc de a produce 
daune umane sau asupra bu-
nurilor materiale.

În acest sens, facem un 
apel către membrii comuni-
tăţii noastre, solicitându-le 
colaborarea în vederea iden-
tifi cării exacte a arborilor pe-
riculoşi şi întreprinderii mă-
surilor necesare, prin tăieri 
de corecţie şi/sau defrişare.

Ca mijloace de comunicare 
directă cu cetăţenii, vă rea-
mintim: numărul de telefon 
scurt – 0264/980; de aseme-
nea, contul ofi cial al instituţi-
ei, al viceprimarului create 
pe reţeaua Facebook, precum 
şi site-ul www.primariatur-
da.ro – secţiunea sesizări 
on-line.

Viceprimarul 
Municipiului Turda

Av. Lucian Nemeș

Lucrări de întreţinere spaţii 
verzi şi tăieri 

de corecţie arbori, la Turda
Muzeul de Istorie din oraş a 

fost vizitate de 400 de turdeni 
în cadrul evenimentului Euro-
pean “Noaptea Muzeelor”.

Sâmbătă seară începând cu 
ora 20, turdeni de toate vârstele 
s-au adunat cu mic cu mare 
pentru a face o incursiune în is-
toria locală la Palatul Princiar.

Potrivit muzeografului Ho-
raţiu Groza, au fost distribuite 
fi ecărui participant pliante, 
cu exponatele muzeului vizi-
tatorii delectându-se cu o se-

rie de piese valoroase cum ar 
fi  „Prinţesa Franziska”, tablo-
ul realizat de Aladár 
Körösföi-Kriesch (Dieta de la 
Turda), precum şi expoziţia 
„De pe vremea bunicilor. Obi-
ceiuri tradiţionale din zona 
Arieşului” colecţie etnografi -
că a lui Ioan Raţiu.

„Cheia succesului acestei 
ediţii a fost reprezentată de ti-
tulatura de Noaptea muzeelor, 
dar şi de publicitatea care s-a 
făcut evenimentului. Au fost 

muţi adulţi dar şi adolescenţi şi 
persoane de vârta a treia...”, ex-
plică Groza.

Noaptea muzeelor, eveni-
ment afl at la cea de-a noua 
ediţie, a fost sărbătorită, în 
noaptea de sâmbătă spre du-
minică, de peste 180 de insti-
tuţii din ţară, număr în creşte-
re faţă de anii trecuţi, potrivit 
unui comunicat remis Media-
fax de Reţeaua Naţională a 
Muzeelor din România.

 Daciana Derda

Aproximativ 400 de vizitatori 
la Noaptea Muzeelor din Turda

Sâmbătă, 11 mai 2013, în 
Cheile Turzii s-a dat startul în-
trecerilor celei de-a 14-a ediţii 
a concursului de căţărare Cu-
pa ATA, al cărui nume este dat 
de iniţialele organizatorilor, 
Asociaţia Turdamont a Alpi-
niştilor.

Competiţia s-a derulat si-
multan în cadrul secţiunilor al-
pinism (alpiniada) şi escaladă 
sportivă (in maniera la vedere). 
Cupa ATA a fost dotată cu pre-
mii în valoare de 3.000 de lei.

Iată şi lista câştigătorilor:
Escaladă – feminin: 1. Ma-

ria Ionel; 2. Delia Liscan; 3. Ste-
wart M’Hairi; 4. Delia Gavliţchi.

Alpiniadă – masculin: 1. 
Alexandru Major şi Toţ Istvan; 
2. Torok Janos şi Pop Ovidiu; 3. 

Dan Jecan şi Adrian Boloveschi; 
4. Nagy Imre şi Florin Iurian; 5. 
Darius Buţiu şi Răzvan Buţiu.

Alpiniadă – mixt: 1. Irina 
Zara-Marius Morar; 2. Cătăli-
na Zăgrean-Bogdan Raţiu; 3.
Marilena Lulea-Doru Iuga/
Florin Vulturar ; 4. Maria 
Marc-Daniel Marc.

Escaladă – masculin: 1. 
Lucian Catargiu; 2. Alexandru 
Dima; 2. Cătălin Frăţilă; 3. Ho-
raţiu Dicoi; 4. Cserei Botond; 5. 
Nicolae Sighiartău; 6. Tudor 
Coste; 7. Cătălin Grigoriu; 8. 
Radu Roşca; 9. Rareş Bogdan; 
10. Karl Theander; 11. Szocs 
Laszlo.

Cheile Turzii au găzduit Cupa ATA 
la alpinism ediţia 2013


