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Turdenii, mândri
cetăţeni europeni!
Mesajul dl. primar
Tudor Ştefănie, ca
urmare a calificării
în Cupele Europene
Încă o dată băieţii noştri au demonstrat
că LA TURDA SE POATE! Felicitări! Un vis
frumos şi îndrăzneţ a devenit realitate: pentru prima dată în istoria municipiului nostru avem o echipă care să ne reprezinte în
Cupele Europene! Parcursul de excepţie al
„magniﬁcilor” în Liga Naţională de Handbal le-a asigurat un loc pe podium. Rezultatele sunt dovada clară că băieţii noştri, antrenorii şi conducătorii acestei structuri
sportive au dat dovadă de profesionalism,
au pus suﬂet şi efort pentru a face performanţă. Entuziasmul publicului, căldura cu
care i-au înconjurat permanent şi atmosfera electrizantă creată la ﬁecare meci au fost
Moment istoric cu triplă semnificaţie, Proclamarea Independenţei de Stat
elementele care au dat forţă băieţilor în moa României, Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război
mentele grele. Am dovedit că suntem o mare
Mondial şi Ziua Europei, ziua de 9 Mai a fost marcată şi la Turda printr-un
ceremonial militar-religios.
Pagina 3 familie sportivă!

Două decenii de la înfrăţirea municipiului de pe Arieş cu Angouleme
Municipiul Turda serbează, în luna mai, 20 de
ani de la înfrăţirea cu oraşul francez Angouleme.
Cu această ocazie membrii comitetului de Înfrăţire Angouleme – Oraşe Străine au realizat un program dinamic şi atractiv prin care să le vorbească
francezilor despre Turda şi despre români, devenind cei mai buni ambasadori ai Transilvaniei prin
organizarea unei expoziţii în care şi-a expus fotograﬁile artista Mihaela Simionca, alături de Moniri M’Bae, artist plastic local, care a prezentat
francezilor expoziţia „Croquis de Transylvanie”
(Schiţe din Transilvania).
La Turda, manifestările prin care se vor celebra
ceel două decenii de când oraşul s-a înfrăţit cu Angouleme se vor desfăşura la sfârşitul lunii august,
cu ocazia sărbătorii Zilele oraşului”.
relaţii de cooperare externă şi de prietenie cu ora„Începând cu anul 1994, Municipiul Turda a le- şul francez Angouleme. Raporturile de colaborare
gat una dintre cele mai frumoase şi mai longevive dintre cele două municipii au fost intermediate,

de-a lungul anilor, de comitetele de înfrăţire constituite din voluntari, care au derulat proiecte bilaterale şi au asigurat mobilităţi, schimburi de bune
practici între reprezentanţii celor doi parteneri
europeni. În cadrul acestor raporturi interuname
au fost vizate transferuri de informaţii şi experienţe în domeniul gastronomic, medical, administrativ şi servicii publice, educaţional, artistic, protecţia mediului etc. Arta şi tinereţea şi-au dat mâna şi
au constituit foarte buni ambasadori ai celor două
municipalităţi prietene”, transmit reprezentanţii
primăriei din Turda.
Calendarul evenimentelor găzduite la Angouleme debutează cu Festivalul Internaţional de Benzi
Desenate, în luna ianuarie, continuând cu Festivalul de Muzică Metisă în luna mai, Festivalul de
Film Francofon la ﬁnalul lunii august sau cu Gastronomada, în toamnă.

2

monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Turda

Anunţ

Anunţ

Municipiul Turda, cu sediul în Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.
28, acţionar unic al SC Turda Salina Durgău SA, anunţă selecţia în
vederea ocupării posturilor de membri în consiliul de administraţie.
Reguli generale ale procesului de recrutare şi selecţie.
- Procesul de recrutare și selecţie se face cu respectarea OUG 109/2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Orice modiﬁcări
legislative apărute în cursul procesului vor ﬁ luate în considerare.
- Cel puţin unul dintre membrii Consiliului de Administraţie trebuie
să aibă studii economice și experienţă în domeniul economic,
contabilitate, audit sau ﬁnanciar de minim 5 ani.
- Nu pot ﬁ selectaţi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor
publici sau a altor categorii de personal din cadrul autorităţilor sau
instituţiilor publice.
- Candidaţii să nu facă parte din mai mult de 2 consilii de administraţie
ale regiilor autonome sau ale societăţilor comerciale.
- Membrii sunt persoane ﬁzice sau juridice cu experienţă în activitatea
de administrare/management a unor întreprinderi publice sau a unor
societăţi comerciale .
Posturi în selecţie:
1. 9 administratori, din care un post cu experienţă în domeniul
economic, contabilitate, ﬁnanciar sau audit.
Durata mandatului: 4 ani
ETAPELE DE DESFĂŞURARE A SELECŢIEI:
1. Selecţia dosarelor de înscriere.
2. Interviul candidaţilor selectaţi.
Condiţii generale şi speciﬁce de participare:
• generale:
a) are cetăţenia română și domiciliul în România;
b) cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
c) capacitate deplină de exerciţiu;
d) stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează,
atestată pe bază de documente medicale;
g) să nu ﬁ fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de
încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă,
dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr.
656/2002 pentru prevenirea și sancţionarea spălării banilor, precum
și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a ﬁnanţării
actelor de terorism, cu modiﬁcările și completările ulterioare, pentru
infracţiunile prevăzute la art.143-145 din Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
• speciﬁce:
- administratori :
a) absolvent de studii postuniversitare absolvite cu diplomă sau studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă.
b) experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor
întreprinderi publice sau a/al unor societăţi comerciale.
c) cunoașterea legislaţiei privind societăţile comerciale si a întreprinderilor
publice (Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, OUG nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice)
- administrator ( economist)
a) absolvent de studii postuniversitare de licenţă absolvite cu diplomă
sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul economic,
b) experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau
ﬁnanciar de cel puţin 5 ani;
c) cunoașterea legislaţiei privind societăţile comerciale si a întreprinderilor
publice (Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, OUG nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice)
Criterii de selecţie:
- Îndeplinirea criteriilor generale și speciﬁce și a celor cerute prin OUG
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- Cunoștinţe de afaceri speciﬁce obiectului de activitate al societăţii
comerciale unde candidatul și-a depus candidatura.
- Cunoștinţe solide privind bunele practici de guvernanţă corporativă;
- Abilităţi manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii:
a. capacitate de analiză și sinteză – 25%
b. abilităţi de comunicare – 25%
c. orientare către rezultate- 25%
d. capacitate de luare a deciziilor- 25%
Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării,
tratamentului egal și transparenţei și cu luarea în considerare a
speciﬁcului domeniului de activitate al societăţii.
Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
1.CV format Europass + scrisoare de intenţie
2.Cazier judiciar.
3.Dovada locului de muncă actual.
4.Copii legalizate după actele de studii
5.Copie act identitate
6.Documente doveditoare care să ateste experienţa în domeniul
administrării/managementului unor societăţti sau întreprinderi publice.
7.Declaraţie de consimţământ prin care candidatul își exprimă acordul
de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare
și selecţie.
8.Adeverinţă medicală
9.Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va conﬁrma
că nu se aﬂă întruna din situaţiile prevăzute la art. 6 din OUG nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau
că nu a suferit o condamnare dintre cele enumerate la conditiile generale.
Candidaturile și documentele solicitate prin prezentul anunţ se
depun până la data de 26.05.2014, inclusiv, la registratura Consiliului
Local al municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.28, în dosar
plic, unde vor primi un număr de înregistrare și data certă a depunerii.
Dosarul va avea menţionat „Candidatura pentru funcţia de membru
în Consiliul de Administraţie“ al S.C. Turda Salina Durgau SA, postul
vizat după caz, precum și numele și prenumele, domiciliul candidatului.
În data de 27.05.2014 se va realiza selecţia candidatilor.
Anunţul se regăsește și pe site-ul societăţii www.salinaturda.eu

Municipiul Turda, cu sediul în Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.
28, acţionar unic al SC Domeniul Public Turda SA, anunţă selecţia în
vederea ocupării posturilor de membri în consiliul de administraţie.
Reguli generale ale procesului de recrutare şi selecţie.
- Procesul de recrutare și selecţie se face cu respectarea OUG 109/2011
privind guvernaţa corporativă a întreprinderilor publice. Orice modiﬁcări
legislative apărute în cursul procesului vor ﬁ luate în considerare.
- Cel puţin unul dintre membrii Consiliului de Administraţie trebuie
să aibă studii economice și experienţă în domeniul economic,
contabilitate, audit sau ﬁnanciar de minim 5 ani.
- Nu pot ﬁ selectaţi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor
publici sau a altor categorii de personal din cadrul autorităţilor sau
instituţiilor publice.
- Candidaţii să nu facă parte din mai mult de 2 consilii de administraţie
ale regiilor autonome sau ale societăţilor comerciale.
-Membrii sunt persoane ﬁzice sau juridice cu experienţă în activitatea
de administrare/management a unor întreprinderi publice sau a unor
societăţi comerciale .
Posturi în selecţie:
1. 9 administratori, din care un post cu experienţă în domeniul
economic, contabilitate, ﬁnanciar sau audit.
Durata mandatului: 4 ani
ETAPELE DE DESFĂŞURARE A SELECŢIEI:
1. Selecţia dosarelor de înscriere.
2. Interviul candidaţilor selectaţi.
Condiţii generale şi speciﬁce de participare:
• generale:
a) are cetăţenia română și domiciliul în România;
b) cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
c) capacitate deplină de exerciţiu;
d) stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează,
atestată pe bază de documente medicale;
g) să nu ﬁ fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de
încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă,
dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr.
656/2002 pentru prevenirea și sancţionarea spălării banilor,precum
și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a ﬁnanţării
actelor de terorism, cu modiﬁcările și completările ulterioare, pentru
infracţiunile prevăzute la art.143-145 din Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
• speciﬁce:
- administratori :
a) absolvent de studii postuniversitare absolvite cu diploma sau studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă.
b) experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor
întreprinderi publice sau a/al unor societăţi comerciale.
c) cunoașterea legislaţiei privind societăţile comerciale si a întreprinderilor
publice (Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, OUG nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice)
- administrator ( economist)
a) absolvent de studii postuniversitare de licenţă absolvite cu diplomă,
sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul economic,
b) experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau
ﬁnanciar de cel puţin 5 ani;
c) cunoașterea legislaţiei privind societăţile comerciale si a întreprinderilor
publice (Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, OUG nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice)
Criterii de selecţie:
- Îndeplinirea criteriilor generale și speciﬁce și a celor cerute prin OUG
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- Cunoștinţe de afaceri speciﬁce obiectului de activitate al societăţii
comerciale unde candidatul și-a depus candidatura.
- Cunoștinţe solide privind bunele practici de guvernanţă corporativă;
- Abilităţi manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii:
a. capacitate de analiză și sinteză – 25%
b. abilităţi de comunicare – 25%
c. orientare către rezultate- 25%
d. capacitate de luare a deciziilor- 25%
Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării,
tratamentului egal și transparenţei și cu luarea în considerare a
speciﬁcului domeniului de activitate al societăţii.
Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
1.CV format Europass + scrisoare de intenţie
2.Cazier judiciar
3. Dovada locului de muncă actual.
4.Copii legalizate după actele de studii
5.Copie act identitate
6.Documente doveditoare care să ateste experienţa în domeniul
administrării/managementului unor societăţi sau întreprinderi publice.
7.Declaraţie de consimţământ prin care candidatul își exprimă acordul
de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare
și selecţie.
8. Adeverinţă medicală
9. Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va
conﬁrma că nu se aﬂă întruna din situaţiile prevăzute la art. 6
din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare dintre
cele enumerate la conditiile generale.
Candidaturile și documentele solicitate prin prezentul anunţ se
depun până la data de 26.05.2014, inclusiv, la registratura Consiliului
Local al municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.28, în dosar
plic, unde vor primi un număr de înregistrare și data certă a depunerii.
Dosarul va avea menţionat „Candidatura pentru funcţia de membru
în Consiliul de Administraţie“ al S.C. Domeniul Public Turda SA, postul
vizat după caz, precum și numele și prenumele, domiciliul candidatului.
În data de 27.05.2014 se va realiza selecţia candidatilor.
Anunţul se regăsește și pe site-ul societăţii:
www.domeniulpublicturda.ro.

PROGRAM SPECIAL DE LUCRU CU PUBLICUL (CU OCAZIA
ALEGERILOR EUROPARLAMENTARE DIN DATA 25.05.2014)
ÎN PERIOADA 19-25.05.2014
Luni, Miercuri 08:00 – 10:30
11:00 – 16:00
Marti 08:30-14:30
15:30-19:00
Joi 08:30-12:30
13:00-16:00
Vineri 08:30-13:30
SÂMBĂTĂ
08 :00 -16:00
DUMINICĂ
08:00 – 21:00
ŞEF SERVICIU
AURELIA-OANA VENŢEL

COMUNICAT
În conformitate cu prevederile HG nr. 79/2014 privind
stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din
România în Parlamentul European, în data de 25 mai 2014
se va desfășura scrutinul electoral pentru alegerile
europarlamentare din acest an.
Având în vedere Decizia Biroului Electoral Central nr.
622/c/07.05.2014, Decizia Biroului Electoral Central nr.
60D/11.05.2014 și respectiv nr. 61D/11.05.2014, precum
și Precizările Biroului Electoral Judeţean nr. 13 Cluj;
Referitor la modul de exercitare a dreptului de vot de
către persoanele netransportabile din cauză de boală sau
invaliditate la alegerile pentru membrii din Romania în
Parlamentul European din anul 2014, va comunicăm
următoarele:
• Conform tezei prime a art. 47 alin. 1 din Legea nr. 33/2007
“pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau
invaliditate, președintele biroului electoral al secţiei de votare
poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai
târziu în preziua alegerilor, însoţită de copii ale unor acte
medicale sau alte acte oﬁciale din care să rezulte că
persoanele respective sunt netransportabile, că o echipă
formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se
deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării
– stampilă cu menţiunea “VOTAT” și buletine de vot – la
locul unde se aﬂa alegătorul, pentru a se efectua votarea”;
• Alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate,
care în ziua de referinţă( 25 mai 2014) sunt internaţi în
spitale sau azile/cămine de bătrâni și care nu au domiciliul
în localitatea în care se aﬂă sediul acestora, vor inainta
cererea de a vota prin intermediul urnei speciale, insoţita
de copii de pe actele medicale sau alte acte oﬁciale din care
să rezulte ca sunt netransportabili, cel mai tâarziu în preziua
alegerilor ( 24 mai 2014), la cea mai apropiată secţie de
votare de sediul spitalului sau căminului/azilului de bătrâni
(secţie în a cărei raza teritorială se aﬂa spitalul/căminul/
azilul de bătrâni);
• Alegătorii netransportabili din cauza de boala sau invaliditate,
care în ziua de referinţă (25 mai 2014) sunt internaţi în
spitale sau azile/cămine de bătrâni și care au domiciliul în
localitatea în care se aﬂa sediul acestora, vor înainta cererea
de a vota prin intermediul urnei speciale, însoţită de copii
de pe actele medicale sau alte acte oﬁciale din care să rezulte
că sunt netransportabili, cel mai târziu în preziua alegerilor
(24 mai 2014), la cea mai apropiată secţie de votare unde
sunt înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă,
potrivit domiciliului.
Menţionam, de asemenea, ca în conformitate cu actele
normative sus menţionate, președintele și membrii biroului
electoral al secţiei de votare au obligaţia de a asigura primirea,
la sediul biroului electoral al secţiei de votare, a cererilor de
deplasare a urnei speciale formulate de persoanele care
sunt netransportabile din motive de boală sau invaliditate
și de persoanele private de libertate care nu și –au pierdut
drepturile electorale, în preziua alegerilor, în intervalul orar
18.00-20.00.
PRIMAR,
TUDOR STEFANIE

SECRETAR,
PAULA POPA
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Turdenii au sărbătorit ziua de 9 Mai
în centrul municipiului

M

oment 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, începând cu ora 10.00, la
Monumentul Eroilor din
faţa Catedralei Ortodoxe.
Manifestarea organizată de
către Consiliul Local şi Primăria Municipiului Turda, în
parteneriat cu Garnizoana şi
bisericile româneşti din Turda, a adunat în centrul municipiului zeci de turdeni veniţi
să asiste la festivităţi.
Evenimentul a debutat cu
intonarea imnului de stat al
României, primirea delegaţiei
oﬁciale, o slujbă religioasă oﬁciată de preoţii din localitate,
alocuţiuni, depuneri de coroane şi deﬁlarea gărzii de onoare.
În acest an au lipsit parlamentarii turdeni Alexandru
Cordoş şi Mircea Irimie, dar
au fost prezenţi primarul Tu-

dor Ştefănie, viceprimarul
Varo Lucian, directorul general al Companiei de Apă Arieş- Matei Cristian, directorul
Salinei Turda-Vasile Tot, consilieri locali, reprezentanţi ai
instituţiilor locale şi judeţene,
şeful Garnizoanei Militare
Turda- Locotenent-colonel
Ion Costinel Boboc, preşedintele Asociaţiei Veteranilor de
Război – g-ral Sever Mureşan,
cadre didactice, evevi de la
şcolile generale şi licee, repre-

zentanţi ai partidelor politice.
În discursul său, primarul
Tudor Ştefănie a vorbit despre semniﬁcaţia zilei de 9
Mai, dată la care Mihail Kogălniceanu citea în Adunarea
Deputaţilor Declaraţia de Independenţă a României.
Această zi a devenit ulterior
Ziua Independenţei de Stat,
după ce România a câştigat
Războiul de Indepedenţă.
„În această zi sărbătorim
Europa, suntem mândri că

suntem cetăţeni europeni!
Sărbătorim Europa ca o stare
de spirit, ca un manifest identitar… Cu această ocazie vă
propun să urmărim adoptarea
valorilor Uniunii Europene în
istoria şi viaţa noastră, respect
pentru demnitate umană, libertate, democraţie, egalitate,
domnia legii şi respectul pentru drepturile omului. Ziua de
9 mai este acea zi în care destinul a hotărât în primul rând să
ﬁm români şi să ne proclamăm

independenţa prin vocea lui
Mihail Kogălniceanu, care citea în Adunarea Deputaţilor
Declaraţia de Independenţă a
României. O independenţă care apoi ne-a permis să ﬁm adevăraţi cetăţeni europeni!”, subliniază Ştefănie.
La 9 mai 1950, ministrul de
Externe francez Robert Schuman a citit în faţa presei
internaţionale o declaraţie
prin care invita Franţa, Germania şi celelalte state occidentale să-şi pună în comun
producţiile de cărbune şi oţel.
Gândea el că prin acest sistem ţările participante la
proiect nu vor mai ﬁ interesate pe viitor să se războiască
între ele, întrucât îşi sabotau
propriile economii.
Viziunea lui Schuman a
fost realizabilă şi astfel, în anii
următori, liderii occidentali
au pus bazele a ceea ce numim
astăzi Uniunea Europeană. În
amintirea declaraţiei din
1950, summit-ul UE de la Milano din 1985 a decis ca în ﬁecare an, pe 9 mai, să ﬁe aniversată „Ziua Europei”.
Daciana Derda

La Turda se înfiinţează serviciul de ecarisaj Veteranii de război au fost

Consilierii turdeni au
aprobat mai multe proiecte
de hotărâre ce vizează înﬁinţarea serviciului de ecarisaj
în oraşul nostru.
Prin proiectele de hotărâre
adoptate, serviciul de ecarisaj de la Turda va ﬁ administat prin delegarea de gestiune, practiv o persoană juridică va administra serviciul de
ecarisaj în numele municipalităţii, informează primarul
Tudor Ştefănie, iniţiatorul
proiectului.
Proiectele prevăd că, pentru seviciul de ecarisaj, cel

care va obţine delegarea
serviciului va plăti Consiliului Local o redevenţă
anuală de 20.000 de lei. În
schimb, prin contractul de
delegare de gestiune vor fi
alocaţi anual între 250.000
şi 500.000 de lei.
Serviciul public de ecarisaj
va ﬁ scos la licitaţie iar participanţii trebuie să ﬁe cu o experienţă de cel puţin 3 ani în
domeniu, să dispună de personal caliﬁcat, autorizaţiile
sanitar-veterinare necesare,
să depună o recomandare de
la un client, nu mai vechi de

trei ani şi să depună o garanţie de licitaţie de 5.000 de lei.
Angajaţii Asociaţiei Centrul
de Ecarisaj Turda, au reuşit
anul trecut capturarea unui
număr de 534 de câini din care
32 au fost adoptaţi, alţi 21 revendicaţi de stăpânii acestora.
Au fost şi 14 adopţii la distanţă, repuşi în teritoriu 467, de asemenea au fost sterilizate 246 femele, 288 masculi castraţi.
Capturarea câinilor s-a făcut în urma reclamaţiilor sosite la sediul asociaţiei, dar şi
la Primăria Turda.
Daciana Derda

Au fost aprobate listele de priorităţi pentru locuinţele ANL şi sociale
La iniţiativa primarului
Tudor Ştefănie a fost eleborat proiectul de hotărâre ce
prevede stabilirea listelor de
priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii,
pentru anul 2014, derulate
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
Închirierea locuinţelor se
va face de către Serviciul
Evidenţa Patrimoniului şi
GIS în conformitate cu prevederile legale, pe o durată
de 5 ani de la data repartizării locuinţelor.
În cazul blocurilor ANL, 20
de tineri solicită locuinţe cu o

cameră şi 70 de persoane cer o
locuinţă cu două camere.
În total au fost depuse 98 de
dosare, dar opt dintre acestea
au fost respinse, 1 pe motiv că
este incomplet, alte şapte
pentru depăşirea vârstei de 35
de ani a ambilor soţi.
De asemenea, aleşii locali
din forul deliberativ al Turzii
s-au pus de acord şi cu listele
de priorităţi pentru anul
2014, pentru repartizarea locuinţelor sociale şI a locuinţelor din fondul locativ de
stat, altele decât cele sociale.
Pentru locuinţele sociale
cu o cameră au întrunit condiţiile prevăzute de lege, un nu-

măr de 62 de dosare; pentru
locuinţele cu două camere au
fost depuse 76 de dosare; pentru locuinţele din fondul locativ de statm altele decât cele
sociale, au întrunit condiţiile
prevăzute, un număr de 13 dosare; alte 17 dosare pentru locuinţele din fondul locativ de
stat cu două camere.
Patru dosare au fost cotate cu zero puncte, dintre care doi solicitanţi care şi-au
reînnoit dosarul în cursul
anului 2013 şi care au primit repartiţie între timp,
alţi doi solicitanţi deţin sau
au deţinut în proprietate
spaţiu locativ.
(D.D.)

omagiaţi la Turda

Ziua Veteranilor de Război
nu a trecut neobservată la
Turda pentru că în sala mare
a Primăriei, veteranii celui
de-al II-lea Război Mondial
au fost omagiaţi de către reprezentanţii municipalităţii,
ai Ministerului Apărării Naţionale şi ai Asociaţiei Veteranilor de Război.
La eveniment a fost prezent primarul Tudor Ştefănie, viceprimarul Varo Lucian, general-maior Sever Mureşan/ preşedintele ﬁlialei
turdene a Asociaţiei Veteranilor de Război, prof. Valentin Vişinescu, consilieri locali, membrii ai Garnizoanei
Turda, elevi de la şcoala Teodor Murăşanu care în ﬁnal au
susţinut un program artistic.
În deschidere a fost rostit
mesajul comandantului garnizoanei militare de la Turda,
lt. col. Ioan Costinel Boboc,
care a făcut referire la importanţa Zilei Veteranilor de
Război şi locul pe care aceştia
îl ocupă în istoria neamului.
Primarul Tudor Ştefănie a
declarat că veteranii de război
merită preţuirea tuturor generaţiilor, aceştia ﬁind o istorie vie a neamului românesc.

„Merită preţuirea noastră,
festivităţile organizate cu
această ocazie au rolul de-a
întări importanţa existenţei
lor în societate. Trebuie să le
mulţumim pentru ceea ce au
făcut, merită să ﬁe onoraţi şi
amintiţi în istoria municipiului nostru, indiferent de
cine va conduce destinele
acestui oraş” este de părere
primarul turdean.
Numărul veteranilor în
viaţă se împuţinează pe zi ce
trece. Potrivit unor date statistice, dacă în urmă cu 24 de
ani, în ţară erau 900.000 de
veterani de război, în prezent
mai există, împrăştiaţi în toată ţara, în jur de 30.000.
Daciana Derda
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Municipalitatea a pus
gând rău ciorilor aflate
în Parcul din Turda Nouă

Consilii de Administraţie
revocate la Salină
şi la Domeniul Public Turda
A

leşii locali din Turda au
aprobat mai multe
Proiecte de Hotărâre privind revocarea membrilor
din
Consiliile
de
Administraţie
ale
Societăţiilor S.C. Turda
Salina Durgău S.A. şi S.C.
Domeniul Public Turda S.A.
Membrii Consiliilor de Administraţie şi-au pierdut
mandatele, ceea ce echivalează cu o schimbare a conducerii celor două societăţi
comerciale.
Decizia privind încetarea
mandatelor intră în vigoare
din momentul în care reprezentantul AGA va pune în

aplicare procedura de selecţie, respectiv numirea altor
administratori/membrii ai
Consiliului de Administraţie.
Au fost supuse dezbaterii
proiectele de hotărâre privind revocarea următorilor
membri ai Consiliului de Administraţie al SC Turda Salina Durgău SA: Tot Vasile Simion, Matei Cristian Octavian, Szekely Istvan, Sabău
Ioan Sorin şi Felezeu Călin
Valentin.
De asemenea, s-au luat în
discuţie proiectele de hotărâre privind revocarea din
calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al

SC Domeniul Public Turda
SA a următorilor: Săveanu
Sorin, Sălăgean Aron Adrian, Piper Mircea, Roş Nicolae, Pogăcean Femita şi Oarcea Mihail Dyram.
Tot cu această ocazie s-au
dezbătut proiectele de hotărâre privind aprobarea condiţiilor generale şi speciﬁce,
a criteriilor de selecţie, precum şi a comisiei de selecţie
în vederea aplicării OUG nr.
109/2011 privind guvernanţa
corporativă a intreprinderilor publice la nivelul SC Turda Salina Durgău SA şi al SC
Domeniul Public Turda SA.
Daciana Derda

După reclamaţii repetate
venite atât din partea concetăţenilor noştri, cât şi din
partea turiştilor care vizitează Turda, administraţia locală s-a hotărât să facă ceva în
privinţa sutelor de ciori aﬂate în parcul din Turda Nouă.
În cadrul ultimei şedinţe
de consiliu local, liberaul Radu Panait a atras atenţia executivului asupra problemelor existente în Parcul din
Turda Nouă, curăţenia deﬁcitară şi numărul mare de
ciori care şi-au făcut cuib în
copacii existenţi acolo.
„Sunt şi multe locaţii de
cazare în zonă, turiştii care
merg spre vechea intrare de
la Salină tranzitează parcul
sau aleg să se odihnească
acolo. Aceştia ne-au trans-

mis că sunt nemulţimiţi de
mizeria din parc, cei care
merg la tratament au reclamat că nu pot sa stea să se
bucure de spaţiul verde din
cauza ciorilor care pe lângă
zgomotul pe care-l fac, împrăştie şi excremente în jur.
La fel sunt probleme şi cu
câinii vagabonzi, care au început să agreseze copiii şi
turiştii care utilizează intrarea de pe strada Salinelor în mina de sare” explică
Panait.
În replică primarul Tudor
Ştefănie a declarat că în aceste zile se aﬂă o echipă în parcul din Turda Nouă care
montează senzori în copaci
pentru a îndepărta ciorile şi
pentru a distruge cuiburile
acestora.

Din 2015, Turda va avea o piaţă modernă! Campionatul Naţional de Raliuri
Aleşii locali au făcut cunoştinţă cu un proiect al Administraţiei Pieţelor şi Oborului din Turda ce prevede ca
în anul 2015, să avem în zona
centrală o piaţă modernă, la
standarde europene.
În perioada următoare se
doreşte deschiderea procedurilor necesare pentru amenajarea pieţei, astfel încât, la
începutul anului viitor să intre în programul de investiţii.
Proiectul trebuie să respecte ansamblul urban al zonei, iniţiatorii acestuia aﬁrmă că vor ﬁ mult mai multe
mese şi spaţii de închiriat,
partea centrală a construcţi-

ajunge şi la Turda

ei poate ﬁ supraetajată, comerţul pentru sectorul de
legume urmând a se desfăşura în condiţii civilizate.
Avantajaţi vor ﬁ şi cumpărătorii care vor beneﬁcia de
produse proaspete, direct de
la producători, marfa ﬁind
etalată în condiţii de igienă
corespunzătoare.

Deocamdată nu se cunoaşte valoarea investiţiei, proiectul urmând să sufere mai
multe modiﬁcări până la faza
de implementare, dar în curând va ﬁ elaborat şi o hotărâre de consiliu în acest sens,
astfel încât lucrările să ﬁe demarate rapid.
Daciana Derda

80.000 lei pentru elevii romi de la Liceul Liviu Rebreanu din Turda
Aleşii locali au aprobat
rectiﬁcarea bugetului local
cu suma de 400.000 lei. Din
aceşti bani Liceul Liviu Rebreanu din Turda primeşte
80.000 lei.
Banii sunt alocaţi pentru
proiectul semi-internat pen-

tru elevii romi din clasele 7-8,
destinat ridicării nivelului
educaţional, pentru promovarea examenului de capacitate şi încurajarea exprimării
identităţii culturale.
Sumele reprezintă cheltuieli neeligibile ale proiectului

stabilite de Oﬁciul de Contractare şi Plăţi Phare, care
cad în sarcina beneﬁciarului.
În urma rectificării, bugetul de venituri şi cheltuieli al Turzii se majorează
de la 83.562.974 lei, la
83.962.974 lei.

Consilierii turdeni au adoptat proiectul de hotărâre ce
prevede organizarea în municipiul nostru a etapei a IV a din
Campionatul Naţional de Raliuri 2014.
Traseul de aproximativ 1,5
kilometri va ﬁ cuprins între
sensul giratoriu de la intersecţia străzilor Libertăţii şi Dr. I
Raţiu şi sensul giratoriu din faţa Teatrului municipal Turda.
Clubul Sportiv Motorhome
Napoca Rally Team va asigura
logistica superspecialei, precum şi organizarea evenimentului cu respectarea tuturor
condiţiilor de securitate.
De cealaltă parte, municipiul Turda va pune la dispoziţia organizatorilor cu titlu gratuit spaţiul pentru desfăşurarea competiţiei, va asigura paza şi ordinea publică, cheltuielile necesare pentru salubrizarea perimetrului şi instalarea
toaletelor ecologice, în mod
complementar, se poate realiza şi un program folcloric local.

Transilvania Rally este a 4a
etapă din Campionatul Naţional de Raliuri 2014 şI va avea
loc în perioada 20-21 iunie. Va
ﬁ înscrisă în calendarul FIA, ca
şi etapă candidată pentru
Campionatul European din
acest an, aducând la start 50 de
echipaje din ţară şi străinătate.
Numărul estimat de spectatori în zilele de concurs va ﬁ de
aproximativ 20.000-30.000,
competiţia va ﬁ inclusă şi în
programul pentru 2014 de pregătire a evenimentului Cluj
Capitală Europeană pentru Tineret 2015.
Daciana Derda
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În luna mai, va avea loc licitaţia pentru Autostrada
Câmpia Turzii-Târgu Mureş
Licitaţia pentru Autostrada
Câmpia Turzii-Târgu Mureş
va începe luna aceasta, cel mai
probabil în 26 mai.
Aﬂat la Turda pentru semnarea contractului de demarare a lucrărilor la tronsonul Sebeş-Turda al Autostrăzii Transilvania, Ministrul Transporturilor, Dan Şova, a declarat că
luna aceasta va începe procesul de licitare pentru cei 53 de
km ai autostrăzii Câmpia Turzii-Ogra-Târgu Mureş.
Astfel, în 15 mai va ﬁ trimisă documentaţia necesară
la ANRMAP, urmând ca în
26 mai să înceapă procesul
de licitare de lucrări. În privinţa Autostrăzii Transilvania au apărut unele modiﬁcări! Proiectul Autostrăzii

Transilvania a fost modiﬁcat, astfel că pe vechiul aliniament de la Târgu Mureş la
Braşov se va face un drum
expres de patru benzi.
Dan Şova a explicat că lucrările vor ﬁ ﬁnanţate din acciza
pe carburanţi, unde se strâng
anual 500 de milioane de euro.
Guvernul a aprobat acordarea sumei de 36,51 milioane lei,
estimată cu titlu de despăgubire aferentă, pentru 4.312 imobile expropriate în interes de
utilitate publică pentru derularea lucrărilor la autostrada
Sebeş-Turda.
Hotărîrea de guvern stă la baza declanşării procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiecti-

vului de investiţii „Autostrada
Sebeş-Turda”, informează Biroul de presă al Executivului.
Ministrul Transporturilor, Dan Şova, a anunţat, la

Înotul, formă terapeutică agreabilă
pentru întreţinerea pe termen lung
Folosirea apei în tratamentul
diverselor afectiuni datează din
vremuri străvechi. Chinezii şi
mai târziu grecii şi romanii au
pus bazele indicaţiilor şi aplicaţiilor beneﬁce ale exerciţiilor în
apă, pentru ca de la începutul secolului al XVIII-lea să se dezvolte tot mai mult hidrokinetoterapia ca metodă de tratament nespeciﬁcă în cadrul programelor
de recuperare medicală.
Pe lângă hidrokinetoterapie,
recuperarea medicală utilizează
înotul terapeutic ca mijloc proﬁlactic, compensator, recreativ, în
scopul ameliorării condiţiei ﬁzice şi psihice, înotul constituind
o formă terapeutică agreabilă ce
asigură întreţinerea functionala
pe termen lung.
Spre deosebire de alte forme
de activitate ﬁzică (aerobic, alergare), înotul nu solicită articulaţiile ; din contră, are unele avantaje – menţine/ creşte mobilitatea articulară şi tonusul muscular, îmbunătăţeşte coordonarea
mişcărilor, scade efortul muscular necesar executării mişcărilor – ca urmare în timpul refacerii/ recuperării se pot efectua
exerciţii mai complexe cu amplitudine mai mare şi se accelerează redobândirea functionalităţii prin toniﬁere musculară şi
corectarea posturii scheletice.
În acelaşi timp înotul reprezintă un bun antrenament cardiovascular şi respirator – în
timpul înotului creşte necesarul de oxigen şi ca urmare munca inimii, iar prin imersia corpului în apă creşte presiunea
asupra cutiei toracice şi implicit intensitatea şi eﬁcienta mişcărilor respiratorii. În ansamblu se produce o creştere a rezistenţei la efort printr-o mai

bună coordonare între respiraţie şi efortul ﬁzic.
În acest context, înotul terapeutic are indicaţii largi în proﬁlaxia primară şi recuperarea
unor afecţiuni ale aparatului
locomotor,
cardiovascular,
respirator. Există o serie de
studii care au demonstrat că
practicarea regulată a înotului
accelerează vindecarea astmului- scăzând frecvenţa şi severitatea crizelor, a tulburărilor de statică vertebrală ( scolioze, lordoze, cifoze), a herniei
de disc, a durerilor articulare şi
musculare, dar şi a autismului,
depresiei sau anxietăţii. Ceea
ce trebuie să reţinem este faptul că vorbim despre o terapie
de durată şi pentru obţinerea
rezultatelor este importantă
consecvenţa.
Un lucru deloc de neglijat este
rolul beneﬁc al înotului asupra
psihicului uman (procese neuro-psihice din sfera afectivităţii) ; oamenii de ştiinţă americani au dovedit că 70% din cei
care practică înotul au experimentat o îmbunătăţire a vieţii
afective, mai ales în ceea ce priveşte intensitatea trăirii emoţiilor pozitive şi uşurinţa cu care
depăşesc emoţiile negative.

Când înotul este aplicat în
scop terapeutic, trebuie să se
aleagă stilul potrivit patologiei
vizate, asociindu-se şi alte proceduri de ﬁziokinetoterapie –
kineto/ electro/magnetoterapie
– în urma consultului medicului
de recuperare. Pentru menţinerea tonusului muscular, a mobilitatii articulare şi a antrenamentului la efort – proﬁlaxia
primară – sunt suﬁciente 2 – 3
şedinţe pe săptămână cu o durată de maxim o oră.
Aşadar , vă aşteptăm la Bazinul de Înot, situat în Turda, str.
Stadionului f.n., lângă Stadion ,
pentru a îmbina utilul cu plăcutul, în timpul perioadei de relaxare, să aducem un plus de sănătate. Bazinul de Înot este destinat tuturor categoriilor de clienţi, indiferent de vârstă, fără a
ne limita la organizarea cursurilor de înot (pentru copii şi adulti), acesta neﬁind utilizat numai
în scop didactic .
Pentru informaţii suplimentare privind tarifele, programul
de funcţionare etc, vă rugăm vizitaţi pagina noastră de facebook sau să ne sunaţi la numărul
de telefon 0364.100.102.
Vă mulţumim şi vă aşteptăm
cu drag.

Primăria Turda, că a semnat
ordinul de începere a lucrărilor la Autostrada Turda –
Sebeş care are o lungime de
70 de kilometri, lucrările ur-

mând să înceapă în 20 mai
pe loturile 3 – 4, iar pentru
loturile 1 şi 2 peste circa două luni.
Termenul de ﬁnalizare a lucrărilor va ﬁ de 22 de luni, din
care patru luni pentru proiectare şi 18 pentru execuţie. Valoarea totală a lucrărilor este
estimată la circa 500 de milioane de euro.
Ministrul Transporturilor
şi-a exprimat speranţa ca lucrările să ﬁe ﬁnalizate până la
31 decembrie 2015, mai repede
faţă de termenul contractual,
aprilie 2016.
Potrivit acestuia, Autostrada Turda – Sebeş este importantă pentru că va lega Clujul
de Culoarul IV pan european,
spre Bucureşti.

O turdeancă a fost felicitată de primarul
Ştefănie la împlinirea unui secol de existenţă!
Un eveniment memorabil
a avut loc la Turda. Celebrarea unuia din cei mai vârstnici locuitori ai cetăţii, Victoria Bucur, turdeanca ce se
poate mândri cu un secol de
existenţă.
Această aniversare a fost
marcată printr-o vizită a primarului Tudor Ştefănie, împreună cu directorul Serviciulul Public de Asistenţă
Socială, Denisa Napău şi şeful Serviciului Relaţii Publice şi Resurse Umane, Roxana
Popescu la domiciliul doamnei Victoria Bucur pentru a o
felicita personal.
O plachetă, un buchet de
ﬂori şi un tort aniversar însoţite de gândurile bune şi urările de sănătate i-au fost dăruite
în semn de preţuire pentru venerabilă vârstă, transmit organizatorii evenimentului.

Municipalitatea turdeană
pune preţ pe persoanele de
vârsta a treia, anual se organizează evenimente care să
celebreze trăinicia căsniciei
acestora, celebrarea nunţii
de aur organizându-se periodic la primăria din Turda începând cu anul 2002.

COMUNICAT
Având în vedere prevederile Legii nr. 33/2007 privind organizarea și
desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare,
Ţinând cont de Dispozitia Primarului municipiului Turda nr. 513/2014
privind delimitarea secţiilor de votare de pe raza municipiului Turda,
La scrutinul electoral pentru alegerea membrilor din Romania în Parlamentul
European din data de 25 mai 2014, cetăţenii care domiciliază pe străzile
menţionate mai jos, își vor exercita dreptul de vot după cum urmează:
• Colegiul Tehnic Dr. I. Raţiu Turda situat în localitatea Turda, str. Ștefan
cel Mare nr. 6, judeţul Cluj: str. Alba Iulia, str. Alecu Russo, str. Ana Ipătescu
(fosta str. Dr. Aroneanu), str. Cheii, str. Dealul Zânelor, str. Duiliu Zamﬁrescu,
str. Funicularului, str. Luceafărului, str. Mandolinei, str. Mesteacănului,
str. Miron Costin, str. Nicolae Bălcescu, str. Panait Cerna. Piaţa Romană,
str. Săndulești;
• Școala Gimnazială “Teodor Mureșanu” situată în localitatea Turda, str.
Dr. I. Raţiu nr. 53, judeţul Cluj : str. Castrului Roman, str. Cetatea Romană,
Aleea Corbului, str. Ion. I. Rusu, str. Mierlei, str. Romană, str. Traian.
Primar municipiului Turda,
Tudor ŞTEFĂNIE

Secretar municipiul Turda,
Paula POPA
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Hotărârile Consiliului Local Turda
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 85
din data de 15.04.2014
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2014 al SC Domeniul Public Turda SA
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit în sedinţa extraordinară din data de 15.04.2014;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC Domeniul
Public Turda SA, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului
Turda, domnul Tudor Ştefănie;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum
şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OUG nr. 26/2013 privind
întărirea disciplinei ﬁnanciare la nivelul unor operatori economici la
care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici
ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale
art. 111, alin. 1, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, ale art. 10.2, lit. e
din Actul Constitutiv al SC Domeniul Public Turda SA, precum şi avizul
favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Turda, pentru buget-ﬁnanţe, prognoze economice, investiţii;
Ţinând cont de raportul de specialitate al Administratorului
Public şi al Directorului executiv al Direcţiei Economice;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 3, lit. c, ale art. 45, alin. 2,
lit. b, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014
al SC Domeniul Public Turda SA, în forma prevăzută în anexă,
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 aproba prin hotărâre AGA ordinară bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC Domeniul Public Turda SA.
Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se înredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda, reprezentantului AGA şi conducerii societăţii.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
Arion Dorina
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
pentru 16
împotriva abţineri 3
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 19.

HOTĂRÂREA NR. 86
din data de 15.04.2014
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2014 al SC Turda Salina Durgău SA
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit în sedinţa extraordinară din data de 15.04.2014;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC Turda Salina Durgău SA, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului
Turda, domnul Tudor Ştefănie;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum
şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OUG nr. 26/2013 privind
întărirea disciplinei ﬁnanciare la nivelul unor operatori economici la
care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici
ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale
art. 111, alin. 1, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, ale art. 10.2, lit. e
din Actul Constitutiv al SC Domeniul Public Turda SA, precum şi avizul
favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Turda, pentru buget-ﬁnanţe, prognoze economice, investiţii;
Ţinând cont de raportul de specialitate al Administratorului
Public şi al Directorului executiv al Direcţiei Economice;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 3, lit. c, ale art. 45, alin. 2,
lit. b, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014
al SC Turda Salina Durgău SA, în forma prevăzută în anexă, 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 aproba prin hotărâre AGA ordinară bugetul de
venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC Turda Salina Durgău SA.
Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se înredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda, reprezentantului AGA şi conducerii societăţii.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
Arion Dorina
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
pentru 14
împotriva 1
abţineri 4
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 19.

HOTĂRÂREA NR. 87
din data de 15.04.2014
privind aprobarea modiﬁcarii si completarii listei obiectivelor de
investiţii care se ﬁnanţează din facilitatea de credit aferentă contractului de credit nr. RQ12014467532578/2012 încheiat cu CEC BANK
Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară în data de 15.04.2014;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea modiﬁcarii si completarii listei obiectivelor de investiţii care se ﬁnanţează din facilitatea de credit aferentă contractului de credit nr.
RQ12014467532578/2012 încheiat cu CEC BANK, elaborat din initiativa primarului municipiului Turda, domnul Tudor Ştefănie;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.
64/2007 privind datoria publică, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006
privind ﬁnanţele publice locale, cu modiﬁcările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind
constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a
împrumuturilor locale, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;
Tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, de raportul de specialitate al Administratorului Public al municipiului Turda şi al Direcţiei Economice, precum şi de avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Turda, pentru buget – ﬁnanţe, prognoze economice, investiţii;
Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratiﬁcată prin Legea nr. 199/1997;
Constatând necesitatea de a asigura resursele ﬁnanciare pentru realizarea unor investiţii publice de interes local prioritare
pentru dezvoltarea economico-socială a Municipiului Turda;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit b, ale art. 45
alin. 2, lit. b, 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 administraţia publică locală, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă utilizarea plafonului disponibil în valoare de
13.731.063,32 lei din facilitatea de credit de la Agenţia CEC Bank Turda aferentă contractului de credit RQ12014467532578/17.04.2012,
pentru ﬁnanţarea următoarelor obiective din Municipiul Turda:
- până la 9.331.063,32 lei pentru „Reabilitare, modernizare
străzi în Municipiul Turda” – lucrări în continuare
- până la 2.000.000 lei “Reabilitare pod peste Râul Arieş, DN 15”
- pana la 2.000.000 lei „Reabilitare şi extindere reţele de apă şi
apă uzată în Municipiul Turda”
- până la 400.000 lei “Extindere şi reamenajare parc zoologic
şi de agrement Turda”
Art. 2. La data adoptării prezentei se revocă HCL nr. 99/2012
şi HCL nr. 134/2012.
Art. 3. Se mandatează domnul Tudor Ştefănie, în calitate de Primar al Municipiului Turda, să semneze în numele şi pe seama Municipiului Turda actul adiţional la contractul de împrumut intern,
precum şi orice alte modiﬁcări şi completări convenite de către părţile contractante şi orice alte acte, documente, notiﬁcări sau cereri a
căror semnare poate deveni necesară în legătura cu încheierea şi punerea în executare a contractului de împrumut intern.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului Municipiului Turda, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Arhitectului Şef şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.
Art. 5. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei se încredinţează
Primarului Municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda, Directiei Tehnice, Direcţiei Economice şi Arhitectului Şef.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
Arion Dorina
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
pentru 18
împotriva abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 18.

HOTĂRÂREA NR. 88
din data de 15.04.2014
privind aprobarea participării domnului consilier local Cristian George Felezeu la cursul de perfecţionare profesională Managementul Administraţiei Publice Locale
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit în sedinţa extraordinară din data de 15.04.2014;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea participării domnului consilier local Cristian George Felezeu la cursul de perfecţionare profesională Managementul Administraţiei Publice Locale, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Tudor Ştefănie;
Având în vedere prevederile art. 41, alin. 1 din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, prevederile art. 40 şi următoarele din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Turda, pentru buget-ﬁnanţe, prognoze economice, investiţii;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, ale art. 45, alin. 2, lit. b, 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 administraţia publică
locală, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă participarea domnului consilier local Cristian George Felezeu la cursul de perfecţionare profesională Managementul Administraţiei Publice Locale, organizat de către Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
din cadrul Universităţii Babeş Bolyai.
Art. 2. Se aprobă plata taxei Programului Universitar în Managementul Administraţiei Publice în cuantum de 2400 lei.
Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda şi Direcţiei Economice.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
Arion Dorina
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
pentru 18
împotriva abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 19.

HOTĂRÂREA NR. 89
din data de 15.04.2014
privind aprobarea participării domnului consilier local Varo
Grigore Lucian la cursul de perfecţionare profesională Managementul Administraţiei Publice Locale
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit în sedinţa extraordinară din data de 15.04.2014;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea participării domnului consilier local Varo Grigore Lucian la cursul de perfecţionare profesională Managementul Administraţiei Publice Locale, elaborat
din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Tudor Ştefănie;
Având în vedere prevederile art. 41, alin. 1 din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, prevederile art. 40 şi următoarele din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Turda, pentru buget-ﬁnanţe, prognoze economice, investiţii;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, ale art. 45, alin. 2, lit. b, 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 administraţia publică
locală, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă participarea domnului consilier local Varo
Grigore Lucian la cursul de perfecţionare profesională Managementul Administraţiei Publice Locale, organizat de către Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din
cadrul Universităţii Babeş Bolyai.
Art. 2. Se aprobă plata taxei Programului Universitar în Managementul Administraţiei Publice în cuantum de 2400 lei.
Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda şi Direcţiei Economice.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
Arion Dorina
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
pentru 17
împotriva abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 19.

HOTĂRÂREA NR. 90
din data de 15.04.2014
privind aprobarea transferării şi reorganizării Creşelor nr. 4
şi nr. 5 din Turda, aﬂate în subordinea SPAS Turda, ca structuri
de educaţie antepreşcolară în subordinea Gradiniţei Prichindelul Isteţ, respectiv Gradiniţei Sfânta Maria din Turda
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit în sedinţa extraordinară din data de 15.04.2014;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea
transferării şi reorganizării Creşelor nr. 4 şi nr. 5 din Turda, aﬂate în subordinea SPAS Turda, ca structuri de educaţie antepreşcolară în subordinea Gradiniţei Prichindelul Isteţ, respectiv
Gradiniţei Sfânta Maria din Turda, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Tudor Ştefănie;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 2116/19.02.2014 al
Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, avizul conform nr.
1810/20.03.2014 emis de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj,
pentru organizarea şi funcţionarea Creşei nr. 4 şi Creşei nr. 5 din
Turda, Hotărârea nr. 1252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea
Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi
de educaţie timpurie antepreşcolară şi Legea nr. 263/2007, actualizată, privind înﬁinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru
buget-ﬁnanţe, prognoze economice, investiţii şi nr. 4 – pentru
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, culte, minorităţi ale Consiliului Local al municipiului Turda;
În baza prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 6, lit. a, pct.
2, ale art. 45, alin. 1 şi alin. 6, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3,
alin. 5 şi alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă transferul şi reorganizarea creşelor nr. 4 şi nr.
5 din Turda, aﬂate în subordinea SPAS Turda, ca structuri de
educaţie antepreşcolară în subordinea Gradiniţei Prichindelul
Isteţ, respectiv Gradiniţei Sfânta Maria din Turda.
Art. 2. Preluarea de către Gradiniţa Prichindelul Isteţ, respectiv Gradiniţa Sfânta Maria din Turda, a personalului existent din cadrul creşelor nr. 4, respectiv nr. 5, a obiectelor de inventar, precum şi a bugetului
rămas neexecutat, se va face începând cu data de 01.05.2014, iar predarea – primirea între instituţii se va face până la data de 15.05.2014.
Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda, Gradiniţei Prichindelul Isteţ, Gradiniţei Sfânta
Maria din Turda şi Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
Arion Dorina
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
pentru 19
împotriva abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 19.

HOTĂRÂREA NR. 91
din data de 15.04.2014
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Organigrama, Statul de Funcţii ale Serviciului Public de
Asistenţă Socială Turda, urmare transferării şi reorganizării
Creşelor nr. 4 şi nr. 5 din Turda, aﬂate în subordinea SPAS Turda,
ca structuri de educaţie antepreşcolară în subordinea Gradiniţei
Prichindelul Isteţ, respectiv Gradiniţei Sfânta Maria din Turda
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit în sedinţa extraordinară din data de 15.04.2014;

7

monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Turda
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Organigrama, Statul de Funcţii
ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, urmare transferării şi
reorganizării Creşelor nr. 4 şi nr. 5 din Turda, aflate în subordinea SPAS
Turda, ca structuri de educaţie antepreşcolară în subordinea Gradiniţei
Prichindelul Isteţ, respectiv Gradiniţei Sfânta Maria din Turda, elaborat
din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Tudor Ştefănie;
Analizând raportul de specialitate nr. 3726/08.04.2014 al Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, prin care se propune
iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea noului Regulament de Organizare şi Funcţionare, Organigrama, Statul de
Funcţii ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda.
În baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi
funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară şi ale Legii nr. 263/2007, actualizată, privind înﬁinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget-finanţe, prognoze economice, investiţii şi nr. 4 – pentru muncă şi protecţie
socială, protecţia copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, culte, minorităţi ale Consiliului Local al municipiului Turda;
În baza prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, lit. b, alin. 3, lit. b,
alin. 4, lit. 3, ale art. 45, alin. 1 şi alin. 6, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit.
b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Cu data de 01.05.2014 se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Organigrama, Statul de Funcţii ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, urmare transferării şi
reorganizării Creşelor nr. 4 şi nr. 5 din Turda, aﬂate în subordinea
SPAS Turda, ca structuri de educaţie antepreşcolară în subordinea Gradiniţei Prichindelul Isteţ, respectiv Gradiniţei Sfânta Maria din Turda, conform anexelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3.
Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda şi Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
Arion Dorina
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
pentru 17
împotriva abţineri 2
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 19.

HOTĂRÂREA NR. 92
din data de 24.04.2014
privind aprobarea proiectului
„Măsuri integrate pentru reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică
a centrului istoric al municipiului Turda”
şi a cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa de
îndată din data de 24.04.2014;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Turda, Tudor Ştefănie, cu privire la aprobarea proiectului „Măsuri integrate pentru reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a
centrului istoric al municipiului Turda” vizând realizarea unui set de
documente cu rol în protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului
istorico-arhitectural din zona centrală, istorică, a municipiului Turda,
ca şi realizarea unui set de documente de planiﬁcare teritorială strategică şi management integrat al spaţiului construit aferent aceluiaşi “Ansamblu urban” central, precum şi a cheltuielilor legate de proiect”;
Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului
Turda şi raportul de specialitate al Serviciului Finanţări Externe şi
Relaţii Internaţionale prin şef serviciu Codruţa Bungărdean, înregistrat sub nr. 10088/23.04.2014, prin care se fundamentează necesitatea şi oportunitatea accesării Mecanismului Financiar al Spaţiului
Economic European 2009-2014, prin Programul Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural – Schema de granturi mici;
În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36, aliniatul 1, aliniatul 2,
litera b, c, şi aliniatul 6, litera a, pct. 10 şi art. 115 din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi ale
Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă proiectul cu titlul „Măsuri integrate pentru reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a centrului istoric al municipiului Turda” vizând realizarea unui set de documente cu rol în protejarea şi
punerea în valoare a patrimoniului istorico-arhitectural din zona centrală, istorică, a municipiului Turda, cât şi realizarea unui set de documente
de planificare teritorială strategică şi management integrat al spaţiului
construit aferent aceluiaşi “Ansamblu urban” central, precum şi participarea Municipiului Turda la cheltuielile legate de acest proiect astfel:
• Se aprobă valoarea totală a proiectului „Măsuri integrate pentru reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a centrului
istoric al municipiului Turda” în sumă maximă de 333.750 lei.
• Se aprobă susţinerea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în
condiţiile stipulate de Ghidul solicitantului cu privire la prevederile referitoare la plăţi, ca şi a cheltuielilor neeligibile ori a cheltuielilor conexe generate de implementarea cu succes a proiectului.
Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Primarului, Secretarului municipiului Turda, Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale, Direcţiei Economice, Arhitectului Şef şi Compartimentului Achiziţii Publice.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului, Secretarului
municipiului Turda, Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale, Direcţiei Economice, Arhitectului Şef şi Compartimentului Achiziţii Publice.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
Arion Dorina
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
pentru 18
împotriva abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 18.

HOTĂRÂREA NR. 106
din data de 30.04.2014
privind aprobarea listelor de prioritati pe anul 2014 pentru
repartizarea locuintelor sociale si a locuintelor din fondul locativ
de stat, altele decat cele sociale

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 30.04.2014.
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea listelor
de prioritati pe anul 2014 pentru repartizarea locuintelor sociale si a
locuintelor din fondul locativ de stat, altele decat cele sociale, in conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 – a locuintei, modiﬁcata si completata, Legea 241/2001 si a H.G.R. nr. 1275/2000, privind Normele
metodologice pentru punerea in aplicare a Legii nr. 114/1996, elaborat
din initiativa Primarului municipiului Turda, dl. Tudor Stefanie;
Avand in vedere raportul comisiei de analiza a dosarelor depuse
la Primaria municipiului Turda, numita prin H.C.L. nr. 3 / 2013, raportul de specialitate al Directiei Tehnice si avizul Comisiei de Specialitate nr. 4- munca si protectie sociala, protectia copilului, drepturile si libertatile fundamentale ale cetateanului, culte, minoritati;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, lit. c, alin. 5, lit. a, alin. 6,
lit. a, pct. 17 si art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata,
privind Administratia Publica Locala si ale Regulamentului de
functionare al Consiliului Local Turda:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aproba listele de prioritati pentru anul 2014, in vederea
repartizarii locuintelor sociale cu o camera si cu doua camere, inscrise in Anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Se aproba listele de prioritati pentru anul 2014, in vederea repartizarii locuintelor din fondul locativ de stat, altele decat cele sociale, cu o camera si cu doua camere, inscrise in Anexele nr. 3 si 4, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3. Cu indeplinirea prevederilor prezentei Hotarari se incredinteaza: Primarul municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Directia Tehnica, Serviciul Administratie Publica
Locala si Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi GIS.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
Arion Dorina
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI:
pentru 19
împotriva abţineri 2
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul de consilieri prezenti este 21.

HOTĂRÂREA NR. 107
din data de 30.04.2014
privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea repartizării
locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2014,
derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara la data de 30.04.2014;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea
listelor de prioritati in vederea repartizarii locuintelor pentru
tineri, destinate inchirierii, pentru anul 2014, derulate prin
Agentia Nationala pentru Locuinte, elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, ec. Tudor Stefanie;
Vazand raportul comisiei de analiza a dosarelor depuse la Primaria municipiului Turda, numita prin Dispozitia Primarului nr.
1569/2012, raportul de specialitate al Directiei Tehnice si avizul
favorabil al Comisiei de Specialitate nr. 4 a Consiliului Local,
pentru munca si protectie sociala, protectia copilului, drepturile
si libertatile fundamentale ale cetateanului, culte, minoritati.
In conformitate cu prevederile art. 6+2 alin. 3 din Legea nr. 89/2008
privind modiﬁcarea si copletarea Legii nr. 152/1998, privind inﬁintarea
Agentiei Nationale pentru Locuinte, ale H.G.R. 592/2006 privind modiﬁcarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 si ale H.C.L. nr. 20/2007;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 si alin. 2, lit.c, alin. 5, lit.a
, alin. 6, lit. a, pct. 17 si art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata privind Administratia Publica Locala si ale Regulamentului de functionare al Consiliului Local:

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă Lista de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, cu o cameră, înscrise în Anexa nr.1 care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Lista de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, cu două camere,
înscrisă în Anexa nr. 2, care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 3. Închirierea locuinţelor se va face de către Serviciul Evidenţă
Patrimoniu şi GIS în conformitate cu prevederile art. 6+2, alin. 4 din
Legea nr. 89/2008, pe o durată de 5 ani de la data repartizării locuinţelor.
Art. 4. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Direcţiei Tehnice – Serviciului Dezvoltare, Prognoze, Investiţii, Serviciului Administraţie Publică
Locală şi Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
Arion Dorina
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI:
pentru 20
împotriva abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul de consilieri prezenti este 21.

HOTĂRÂREA NR. 108
din data de 30.04.2014
privind aprobarea organizării “Târgului meşteşugarilor, manufacturierilor
şi artizanilor populari” în anul 2014
Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2014;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul
municipiului Turda, dl. Tudor Ştefănie, cu privire la aprobarea
organizării “Târgului meşteşugarilor, manufacturierilor şi artizanilor populari” în anul 2014;
Având în vedere expunerea de motive a d-lui primar Tudor Ştefănie şi raportul de specialitate al Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale prin şef serviciu Codruţa Bungărdean, înregistrat la nr. 9292/10.04.2014, prin care se solicită aprobarea organizării “Târgului meşteşugarilor, manufacturierilor şi artizanilor populari” în anul 2014, în condiţiile stipulate în raportul de specialitate;
Ţinând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local
(buget-finanţe, prognoze economice, investiţii) şi a Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local (administraţie publică locală, servicii publice,
regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic).
În temeiul prevederilor art. 45, alin.1, alin.3, alin.6, art. 115,
alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată;

În conformitate cu prevederile art. 36, aliniatul 2, litera b şi c,
aliniatul 5, litera a şi aliniatul 7, litera a din legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată şi a Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă organizarea “Târgului meşteşugarilor, manufacturierilor şi artizanilor populari” în anul 2014, cu o frecvenţă
lunară sau cu ocazia unor evenimente sau sărbători importante
pentru viaţa şi tradiţiile comunităţii locale.
Art. 2. Se aprobă organizarea “Târgului meşteşugarilor, manufacturierilor şi artizanilor populari” în zona pietonală centrală sau, după caz, în Parcul Teilor din municipiul Turda.
Art. 3. Pentru evenimentul “Târgul meşteşugarilor, manufacturierilor şi artizanilor populari” se aprobă acordarea cu titlu gratuit a
domeniului public necesar organizării acestuia, pentru anul 2014.
Art. 4. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda şi Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
Arion Dorina
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI:
pentru 21
împotriva abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 21.

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA
ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA
POSTURILOR VACANTE CORESPUNZĂTOARE FUNCŢIILOR
CONTRACTUALE:
Îngrijitor la domiciliu – Centrul de zi și centrul îngrijiri persoane
vârstnice la domiciliu – 3 posturi
Condiţii speciﬁce de participare
- studii medii
- specializări, cursuri în domeniul medico-social
Muncitor I (bucătar) – Cantina de ajutor social – 1 post
Condiţii speciﬁce de participare
- studii medii (liceu economic)/școala profesională caliﬁcare – bucătar
- minim 9 ani vechime în specialitate
Muncitor IV ( ajutor de bucătar) – Cantina de ajutor social
– 1 post
Condiţii speciﬁce de participare
- studii generale
Inﬁrmieră – Creșe
– 4 posturi
Condiţii speciﬁce de participare
- studii generale
- specializări în domeniul medico-social
Soră medicală
– Creșe
– 1 post
Condiţii speciﬁce de participare
- studii medii
- specializări în domeniul medical
- vechime minim 2 ani în specialitate
Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt:
a) cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic
European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) capacitate deplină de exerciţiu
e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate
de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de vechime
sau alte condiţii speciﬁce potrivit cerinţelor postului scos la
concurs;
g) nu a fost condamnată deﬁnitiv pentru săvârșirea unei
infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea
- proba scrisă se va susţine în data de 15 iulie 2014, orele 11,00
- proba de interviu se va susţine în data de 17 iulie 2014,
orele 11,00
Acte necesare la dosar:
 cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului
autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 copia actului de identitate sau orice alt document care
atestă identitatea, potrivit legii,
 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale
altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
 copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
speciﬁce;
 copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau,
după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă,
în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere
că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil
cu funcţia pentru care candidează;
 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 curriculum vitae;
 recomandare de la ultimul loc de munca
Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite
de documentele originale, care se certiﬁcă 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
de 02 iunie 2014, orele 13.00. Dosarele se vor veriﬁca de
către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor
se vor aﬁșa la sediul instituţiei.
Informaţii suplimentare și bibliograﬁa necesară se pot obţine
de la Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317137.
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Muzeul de Istorie invadat
de zeci de turdeni
Î

n „Noaptea albă a muzeelor” porţile Palatului
Princiar de la Turda s-au
deschis pentru toţi cei care au dorit să ia contact
direct cu istoria locală.
Noaptea Muzeelor este un
eveniment de succes iniţiat de
Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa şi se aﬂă deja la a zecea ediţie.
La Muzeul de Istorie din
Turda au trecut pragul zeci de
persoane, atât copii cât şi
adulţi, fascinaţi de expoziţia
permanentă de arheologie şi
istorie, iar iubitorii de artă au
admirat lucrările sculpturale,
de graﬁcă şi pictură în cadrul
expoziţiei temporare comemorative
Mihai
Barbu
(1937-1992).
Tot cu această ocazie. personajele istorice interpretate
de trupa de actori a Atelierului de Teatru Ioan Raţiu Turda au prins viaţă în curtea şi
sălile muzeului.
Ediţia din acest an a eveni-

Primăria Municipiului Turda este
partener în cadrul Festivalului
Internaţional de Fotograﬁe „Photo
România”, ediţia a 4-a, organizat
de Asociaţia Photo România, în
perioada 16-25 Mai 2014.
Festivalului Internaţional de
Fotograﬁe „Photo Romania”, ajuns
la cea de-a 4-a ediţie, este cel mai
mare din Europa de Est și a fost
inclus de publicaţia britanică „The
Telegraph” in top 25 festivaluri de
fotograﬁe din lume. Anul acesta
festivalul cuprinde peste 40 de
expoziţii de fotograﬁe, 15 ateliere,
4 competiţii, 5 concerte și 20 de
evenimente speciale.
Din dorinţa de a aduce un plus de
imagine pentru Turda, anul acesta
Primăria Municipiului Turda este în

„Maratonul lecturii” începe la Biblioteca
Municipală din Turda
Copiii şi tinerii iubitori de lectură sunt invitaţi la un maraton
de lectură iniţiat de biblioteca
municipală din Turda.
Biblioteca Municipală „Teodor Murăşanu” Turda invită
copiii şi tinerii iubitori de
lectură (clasele V- XII) să
participe la „Maratonul Lecturii”, în scopul promovării
acesteia.
Doritorii trebuie să citească
cât mai multe cărţi din listele
propuse (minim 5) şi să trimită
impresiile generate de lectura
acestora sub forma unui jurnal

mentului a venit cu câteva noutăţi pentru vizitatori. Printre
acestea s-au aﬂat: călătoria în
universul LEGO, „aleea statuilor şoptitoare”, teatru-scena
balconului din „Romeo şi Julieta” de William Shakespeare.
De departe, cel mai mare
succes l-a avut expoziţia intitulată „Călătorie în Univerul Lego”. Prezentată de Asociaţia
Brickenburg, expoziţia a oferit
doritorilor posibilitatea de a se
familiariza cu sistemul LEGO®.
Cu o istorie de aproape un
secol, celebrele cărămizi reuşesc să fascineze copiii şi
adulţii prin inﬁnitele modali-

tăţi în care pot ﬁ combinate.
Cei mici au intrat în contact
direct cu lucrări originale realizate de membrii Asociaţiei
Brickenburg, prezenţi pentru
prima dată în oraşul nostru.
Seturile create de Lego reprezintă o invitaţie la creativitate
pentru copiii de toate vârstele. În limita imaginaţiei, colecţiile Lego permit construcţia inteligentă a multor obiecte, printre care: maşini, roboţi,
clădiri, etc. În acelaşi timp, jocul cu Lego presupune şi inUrmătoarea premieră a Teateracţiunea atât de preţuită
trului Municipal Turda are loc
dintre copii şi părinţi.
Daciana Derda pe 24 mai 2014, ora 19.00. Un
muzical numit „Fun-Fun-Fun”,
după James Bosley despre tot
Primăria Municipiului Turda este partener în
ce nu e „fun” în viaţa tinerilor
cadrul Festivalului Internațional de Fotograﬁe
de pretutindeni.
Traducerea: Vlad Massaci.
„Photo România”
Distribuţia este asigurată de :
COMUNICAT DE PRESĂ
Romina Merei, Anca Hanu,
Marian Râlea, Narcisa Pinpremieră partener în cadrul fesivalului.
Astfel, expoziţia „Turda in imagini”
tea, Flavia Giurgiu,Renata
(Fotograﬁi cu Turda, pe cuburi foto
Fabian, Maria Salcă.
de 2x2m, realizate de Fundaţia
Regia artistică: Mihai MăDoriana Turda în cadrul unui proiect
niuţiu. Scenograﬁa: Adrian Daﬁnanţat de Primăria Turda), este una
dintre cele 40 de expoziţii ale
mian. Muzica: Şerban Ursachi
evenimentului. Expoziţia poate ﬁ
Biletele pot ﬁ achiziţionate
vizitată în Cluj-Napoca, pe promenada
autobuz se vor desfășura diferite
de la agenţia de bilete a teatrurâului Someș.
De asemenea, Primăria evenimente fotograﬁce.
lui. Spectacol este nerecomanParteneriatul cu Asociaţia Photo
Municipiului Turda în parteneriat cu
dat persoanelor sub 16 ani!
România în cadrul Festivalului
STP Turda și Asociaţia Photo România,
au reușit să organizeze una dintre
cele mai inedite activităţi din cadrul
festivalului: autobuzul suspendat
colantat cu imagini din Turda, se va
deplasa pe durata evenimentului prin
Cluj-Napoca, pe o rută special dedicată
festivalului. În timpul deplasărilor, în

COMUNICAT DE PRESĂ
Biblioteca Municipală “Teodor Murășanu“ Turda vă
invită să participaţi la cea de-a XVI – a ediţie a
CONCURSULUI DE POEZIE ”TEODOR MURĂŞANU“ ce va
avea loc în data de 9 iunie 2014.
Tinerii care doresc să participe cu poezii pot trimite 3-5
creaţii însoţite și de o scurtă prezentare personală (vârstă,
pasiuni, premii obţinute la alte concursuri de creaţie literară
etc). Concursul se adresează elevilor din clasele V-XII.
Lucrările se vor depune la sediul central al instituţiei,
Str. Republicii nr. 52 sau se vor trimite pe adresa de e-mail
a bibliotecii: bmtmturda@yahoo.com până în data de 5
iunie 2014. Nu vor participa la concurs lucrările cu scris
indescifrabil, greșeli gramaticale și de ortograﬁe sau care
nu au speciﬁcat numele, prenumele elevului, clasa și școala.
Poeziile premiate și lista premianţilor vor ﬁ postate pe
pagina web: www.bibliotecaturda.ro, la rubrica anunţuri.
Premianţii vor ﬁ anunţati prin e-mail sau la școlile
participante.
Vă mulţumim pentru colaborare și vă așteptăm să vă
număraţi printre premianţi!
Director,
Nicolina Halgaș

de lectură, pe adresa de e-mail a
bibliotecii: bmtmturda@yahoo.com , până în data de 28
mai 2014. Datele şi impresiile
de lectură trebuie să ﬁe din perioada concursului, respectiv
între 28 aprilie şi 28 mai.
„Cele mai frumoase jurnale,
care demonstrează lectura
unui număr cât mai mare de
cărţi, vor ﬁ premiate şi postate
pe pagina bibliotecii www. bibliotecaturda.ro. Sunt apreciate lucrările originale” transmite Nicolina Halgaş, directorul
instituţiei.

Pe 24 mai îşi face debutul un muzical
la Teatrul Municipal Turda

Internaţional de Fotograﬁe Photo
România va continua și în anii următori,
când vom încerca să aducem în Turda
mai multe evenimente fotograﬁce,
continuând de asemenea și acţiunile
de promovare a Municipiului Turda
prin intermediul fotograﬁei.

MUNICIPIUL TURDA, JUDEŢUL CLUJ, Str. B. P. Haşdeu, nr. 2
Tel/fax: 0264-311826; e-mail: muzeuturda@yahoo.com

COMUNICAT DE PRESĂ
Muzeul de Istorie Turda anunţă
itinerarea expoziţiei temporare
Satul preistoric de la Sănduleşti
la Muzeul Naţional de Istorie a
Transilvaniei. Expoziţia prezintă
o serie de materiale arheologice inedite descoperite într-un sit pluristratiﬁcat (neolitic,
eneolitic, epoca bronzului,
epoca romană) cercetat pe traseul Autostrăzii Transilvania, în
teritoriul comunei Sănduleşti,
jud. Cluj.
Pentru cei care nu au avut ocazia să admire ineditele
vestigii preistorice la Muzeul de Istorie din Turda, vă
informăm că expoziţia poate ﬁ vizitată la sediul muzeului din Cluj-Napoca, Str. C. Daicoviciu, nr. 2, în zilelel de
Marţi, Joi, Vineri, Sâmătă – 10.00-16.00 şi Miercuri –
12.00-18.00 în perioada 15 mai – 15 iunie 2014.

Expoziţie de pictură florală Ileana
Ardelean la biblioteca municipală Turda
Pe întreg parcursul lunii
mai, utilizatorii bibliotecii
municipale „Teodor Murăşanu” Turda – sediul central,
pot viziona şi o expoziţie de
pictură intitulată „Explozie
ﬂorală” aparţinând artistei
Ileana Ardelean.
Artista este la practic la a
doua sa ieşire în public, tema
principală, oglindită în tablouri, este ﬂoarea. Ileana Ardelean, în prezent pensionară,
îşi exprimă sentimentele pe
pânză, în culori de ulei şi acrilice. Deşi nu are studii de specialitate, dragostea pentru arta plastică a făcut-o să ﬁe autodidact, iar tablourile expuse
sunt rodul pasiunii sale.
„Printre ﬂori răzbat şi chipuri de femei, adevărate ﬂori
ale vieţii. Unele dintre tablouri sunt reproduceri după
pictori care au creat chipuri
de femei din petale de ﬂori.

Din acest motiv, la fel de bine
această expoziţie s-ar ﬁ putut
intitula „Femeia şi ﬂoarea”,
mărturiseşte artista.
Organizatorii expoziţiei vă
invită ca în luna mai, măcar
pentru o clipă, păşind în holul
bibliotecii, să vă mângâiaţi suﬂetele cu petalele ﬂorilor şi să
le simţiţi parfumul care parcă
răzbate din tablouri şi umple
tot spaţiul cu o simfonie vizuală şi olfactivă pe care doar natura este în stare să o creeze.

