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O delegaţie a municipiului Turda,
prezentă la sărbătoarea localităţii
Torda din Serbia, oraş înfrăţit cu Turda

Gradul de încasare al
impozitelor şi taxelor locale
la Turda a depăşit 30%
Termenul de plată al impozitelor, pentru semestrul I,
este 31 martie 2013, cu alte cuvinte se apropie cu paşi repezi încheierea primei etape în care contribuabilii turdeni pot să-şi achite contribuţiile către bugetul local.
Potrivit primarului Tudor Ştefănie, până la data de 15
martie gradul de încasare pentru persoane ﬁzice este de
35,4%, la impozite pe clădiri gradul de încasare este de
30,22% în timp ce la impozitul pe teren gradul de încasare este de 20,8%, primarul Turzii precizând că la mijloacele de transport se fac încasări inclusiv în ultima zi a
lunii martie, ceea ce înseamnă că procentul prezentat ar
putea creşte.
În bugetul local au intrat până acum 17 milioane de
lei, majoritatea acestei sume ﬁind destinată cheltuielilor
de funcţionare, iar 1.108.000 buget de dezvoltare.
Contribuabilii care achită integral până la 31 martie
impozitele aferente anului 2013 beneﬁciază de boniﬁcaţie astfel: 10 % pentru persoane ﬁzice şi 3% pentru persoane juridice.
Încasările se efectuează atât la ghişeele serviciului,
cât şi la punctele de lucru de pe Calea Victoriei şi Colegiul Tehnic.
Daciana Derda

SVSU Turda: Atenţie la arderile
necontrolate de vegetaţie uscată!

Municipiul Turda a dezvoltat în ultimii ani, o serie de raporturi de colaborare şi de înfrăţire cu
oraşe partenere din afara graniţelor ţării, concretizate în special prin proiecte culturale,
educaţionale, precum şi administrative. În aceast context, o delegaţie turdeană a fost prezentă la
Torda (Serbia), în perioada 16-17 martie 2013, pentru a participa la sărbătoarea localităţii.
“De localităţile Bihortorda şi Torda ne leagă o frumoasă similitudine a numelui pe care îl poartă
comunităţile noastre. Istoricul relaţiilor începe la sfârşitul anilor 90, când, consilierul Iosif Patacki,
care a participat la o conferinţă naţională a reprezentanţilor UDMR, a iniţiat primele contacte, iar
în anul 2001, la Bihortorda, au fost semnate acorduri bilaterale între cele trei localităţi prietene:
Turda din România, Torda din Serbia şi Bihortorda din Ungaria”, au explicat reprezentanţii
Primăriei Turda.
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Salina Turda va fi inclusă în pachetele turistice oferite de România
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50.000 lei a adus până acum bazinul de înot recent inaugurat la Turda
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Comunicat de presă
Municipiul Turda, prin autorităţile sale, Muzeul de Istorie Turda şi Poliţia Locală Turda comunică extinderea zonelor de protecţie arheologică şi a patrimoniului construit din Municipiul
Turda, situaţie reglementată prin Hotărârea
Consiliului Local Turda nr. 12 din 31.01.2013, în
baza avizului nr. 408 din 15.11.2012 emis de
M.C.P.N. – Direcţia Judeaţeană pentru Cultură şi
Patrimoniu Naţional Cluj.
Planul topograﬁc al zonelor protejate, ce
constituie baza patrimoniului cultural-turistic
pentru reactualizarea Planului Urbanistic General, poate ﬁ consultat la Serviciul Urbanism,
Amenajarea Teritoriului şi Cadastru, cam. 68
sau la Muzeul de Istorie Turda.
Zonele arheologice cu vestigii din epoca romană şi Evul Mediu se suprapun preponderent peste centrul istoric şi partea vestică a

oraşului după cum urmează: străzile Cheii,
Luceafărului, Funicularului, Al. Russo, P. Cerna, D. Zamﬁrescu, N. Bălcescu, M. Costin,
Mesteacănului, Ana Ipătescu, Alba Iulia, Dealul Zânelor (la ieşirea din Turda spre Alba Iulia), Mandolinei, Sănduleşti, Aleea Corbului,
Romană, Cetatea Romană, Castrului Roman,
I. I. Russu, Pictor Th. Aman, Traian, Potaissa,
Turturelelor, Cocoşului, Cetatea Colţeşti, Aleea Borsec, Al. Zizin, Al. Dorna, Privighetorii, G.
Bariţiu, Clujului, N. Iorga, Bucovinei, A. Mureaşnu, C. Brâncoveanu, Gen. Dragalina, Dr.
Ioan Raţiu, Horea, Cloşca, Crişan, V. Alecsandri, P. Dan, Argeşului, Albinei, M. Eminescu,
Bicazului, Al. Fărcăşan, A. Iancu, G. Coşbuc,
Dacia, Mircea cel Bătrân, B. P. Haşdeu, A. Bunea, Castanilor, Axente Sever, Gh. Lazăr, Ş. Şuluţiu, A. Saguna, Gelu, N. Titulescu, p-ţa. Romană, Libertăţii, Războieni, Abatorului, A.
Vlaicu, Fântânele.

În această perioadă pompierii turdeni dar şi serviciile
voluntare pentru situaţii de urgenţă sunt în alertă din cauza
arderilor necontrolate de vegetaţie uscată. Din dorinţa de-a
igeniza terenurile, proprietarii acestora dau foc vegetaţiei
dar de multe ori din cauza vântului, focul scapă de sub control şi ajunge la imobilele situate în vecinătatea acestora.
Din acest motiv, şeful SVSU Turda, Mihai Zăhan atrage
atenţia că în perioadele martie-aprilie şi septembrie–octombrie se înregistrează cel mai mare număr de arderi necontrolate ca urmare a acţiunilor de igienizare a terenurilor
de vegetaţia uscată .
Din analiza statisticii incendiilor din ultimii trei ani reiese că, în momentul în care începe să se încălzească, cel
mai frecvent din a doua jumătate a lunii martie, se produc
un număr ridicat de incendii la gospodăriile populaţiei,
având drept cauză focul deschis efectuat pentru curăţenia
de primăvară prin distrugerea resturilor menajere , furaje
sau vegetaţiei uscate din grădini şi curţi.
Pesoanele ﬁzice şi juridice care desfăşoară acţiuni de ardere a miriştilor, stufului şi a vegetaţiei ierboase, a gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, sunt obligate să respecte prevederile reglementărilor în domeniu, punând accentual pe următorul set de măsuri de prevenire a
incendiilor speciﬁce, care pot ﬁ completate şi cu alte reguli
de prevenire a incendiilor în funcţie de condiţiile meteo şi
speciﬁcitatea zonei, transmit reprezentanţii Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Cluj.
Cu toate acestea numărul amenzilor acordate este mic,
comparativ cu cazurile de acest fel sesizate la unitatea de
pompieri de la Turda.

În zona industrială, perimetrul arheologic protejat include traseul drumului din
epoca romană şi necropola sudică a Potaissei: Colonia Cimentului, Intr. Armatei, str.
Ion Neculce, N. Teclu, str. 22 Decembrie
1989, Bogata etc.
În zona extravilană protecţia arheologică
se instituie spre pârâul Sf. Ion (fost cătun Sf.
Ion şi spre amonte pe Pârâul Sfântu Ion până
la conﬂuenţa cu Valea Sărată), respectiv zonele din Poiana de la cimitir, înspre podişul
Bogata (izvorul Lişca, Măzărişte etc).
Clădirile valoroase – de la stilul gotic, urme de renaştere, baroc, neoclasicist, eclectic,
secession până la modern – sunt cele din centrul istoric, dar şi vilele din p-ţa Romană, str.
Traian, str. Dr. Ioan Raţiu şi nu numai, potrivit anexelor planului topograﬁc.
În cadrul strategiei de dezvoltare turistică
a municipiului pe termen mediu şi lung, auto-

rităţile locale urmaresc ca obiectiv principal
creşterea atractivităţii turistice a zonei, prin
valoriﬁcarea patrimoniului cultural. Prin urmare, executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de
construire, începând cu o anexă-magazie sau
un garaj auto până la clădirile etajate cu diferite funcţiuni etc. În acest sens, se aduce la
cunoştinţă că nerespectarea prevederilor Legii 50/1991 republicată, privind autorizarea
lucrărilor de construcţii sau a OG 43/2000
privind protecţia patrimoniului arheologic şi
declararea unor situri arheologice ca zone de
interes naţional şi a Legii 422 din 2001 privind regimul juridic general al descoperirilor
şi al cercetării arheologice sau a intervenţiilor neautorizate asupra monumentelor istorice, răspunderea civilă, administrativă, materială, disciplinară, contravenţională sau
penală.
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Salina Turda va fi inclusă în pachetele
turistice oferite de România
Salina Turda va ﬁ inclusă în
pachetele turistice cu care România se va prezenta la diverse
expoziţii, potrivit ministrului
delegat pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism, Maria
Grapini.
Conform unui comunicat al
Ministerului Economiei, remis
Agerpres, Maria Grapini a efectuat o vizită la salina Turda, cel
mai importantobiectivul turistic din municipiu.
De asemenea, la invitaţia
Consiliului Director al Clusterului Cluj IT, ministrul delegat
pentru IMM-uri, Mediu de
Afaceri şi Turism a participat la
o şedinţă de lucru în care, printre subiectele principale aduse
în discuţie s-au numărat: găsirea de modalităţi prin care ministerul să ofere sprijin în derularea activităţilor care au loc în
cadrul clusterului, precum şi
identiﬁcarea de programe şi
măsuri promovate de către ministrul Maria Grapini, de care

să beneﬁcieze şi IMM-urile ce
fac parte din Clusterul Cluj IT.
Tot la Cluj, Maria Grapini a
participat la evenimentul ‘Raport asupra antreprenorului
român’, unde a vorbit despre

importanţa afacerilor de familie în relansarea economiei locale. În cadrul conferinţei şi-a
făcut cunoscuta intenţia de a
face toate demersurile ca instituţiile statului să susţină capi-

talul autohton fără a se face însă
o discriminare faţă de companiile străine.
Ministrul delegat pentru
IMM-uri, Mediu de Afaceri şi
Turism a vizitat şi Târgul de

turism, Touristica, cel mai
mare târg de proﬁl din Transilvania, unde s-a întâlnit cu
reprezentanţi ai agenţiilor de
turism, pensiunilor, hotelurilor, reprezentantelor turistice
din zona.
Maria Grapini a avut şi o întâlnire cu reprezentanţi ai salariaţilor ﬁrmei Mechel. Ea a preluat sesizările salariaţilor acestei companii pentru a le discuta
cu ministrul Economiei, Varujan Vosganian.
Reaminim că Salina Turda a
fost desemnată drept „minunea României” potrivit unui site de turism, iar proiectul Salinei Turda a fost premiat la nivel
naţional într-o gală a arhitecţilor din România, iar realizarea
proiectului a fost premiată şi
ea, recent, la o gală în care s-au
desemnat cele mai reuşite proiecte ale administraţiilor din
România, Salina Turda câştigând secţiunea pentru Cel mai
bun proiect din turism.

Proiectul de decontaminare a sitului Peste 60 de turdeni au marcat
poluat de la Poşta Rât bate pasul pe loc! „Ora pământului” pe bicicletă
Contestaţiile sunt cele care
pun piedici evoluţiei proiectului, declară reprezentanţii administraţiei locale.
Primarul Tudor Ştefănie a
declarat că procedurile administrative se mişcă foarte greu...
pe 14 februarie s-a deschis licitaţie de execuţie, ocazie cu care
s-au prezentat 10 ofertanţi.
„Din nefericire s-a despus
contestaţie la CNSC pentru derularea proceduri, în acest moment este suspendată evaluarea
ofertelor de la lucrările de execuţie, ca atare până nu primim
un rezultat de la comisia de evaluare a contestaţiilor nu se mai
face nimic. Mai există o licitaţie
pentru supervizarea proiectului, luna aceasta se ma termina
evaluare şi dacă nu vor ﬁ contestaţii vom semna contractul”, explică primarul turdean.
Proiectul „Reabilitarea Sitului
Poluat Istoric – Depozit Deşeuri
Periculoase UCT – Poşta Rât”,
are o valoare totală de 81.931.471

lei, 80% din susţinerea financiară
revine fondurilor europene, 18%
din bani provin de la bugetul statului, iar bugetul local contribuie
cu 2% din valoarea acestuia.
Decontaminarea sitului şi
transformarea acestuia în spaţiu verde se fa face într-un interval de timp de 33 de luni şi va ﬁ
ﬁnalizat teoretic până pe 10
aprilie 2014.

Evenimentul realizat la
iniţiativa Primăriei Turda, în
parteneriat cu Fundaţia de
Ecologie şi Turism „Potaissa”, Asociaţia Slow Food Turda, Asociaţia Turda-TIN, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” s-a bucurat de succes în
rândul turdenilor.
Marşul nosturn realizat de
bicicliştii turdeni care s-au
alăturat evenimentului Ora
Pământului, a fost realizat pe
traseul Piata 1 Decembrie
1918 (la Primarie) – str. Andrei Saguna – Str. Gh. Lazar
– Str. Axente Sever – Str. CasAcest proiect are ca obiec- tanilor – Piata Republicii –
tiv elimitarea impactului acti- Piata 1 Decembrie – Str. Livităţilor poluatoare asupra bertatii – sens giratoriu str.
sănătăţii umane şi a mediului Libertatii – retur Piata 1 Deînconjurător, totodată redu- cembrie 1918 (la Primărie).
Printre participanţi s-a
cerea mobilităţii contaminanţilor prezenţi pe sit, pen- numărat şi viceprimarul Lutru ca solulul să ﬁe păstrat la cian Nemeş care a apreciaz
condiţiile standard ca utiliza- iniţiativa turdenilor de-a se
rea de spaţiu verde pentru ac- solidariza cu evenimentul
cesul public.
D.D. sărbătorit la nivel mondial.

Acţiunea a avut şi rolul de a
reaminti autorităţilor, publicului şi presei de nevoia promovarii utilizării bicicletei
ca mijloc cotidian de transport în oraş, componentă
esenţială a mobilităţii urbane durabile şi alternativă viabilă la transportul automobilistic, alaturi de transportul în comun şi deplasarea
pietonală. Daciana Derda
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O delegaţie a municipiului Turda,
prezentă la sărbătoarea localităţii
Torda din Serbia, oraş înfrăţit cu Turda
Municipiul Turda a dezvoltat
în ultimii ani, o serie de raporturi de colaborare şi de înfrăţire
cu oraşe partenere din afara graniţelor ţării, concretizate în special prin proiecte culturale, educaţionale, precum şi administrative. În aceast context, o delegaţie turdeană a fost prezentă la
Torda (Serbia), în perioada
16-17 martie 2013, pentru a participa la sărbătoarea localităţii.
“De localităţile Bihortorda şi
Torda ne leagă o frumoasă similitudine a numelui pe care îl
poartă comunităţile noastre. Istoricul relaţiilor începe la sfârşitul anilor 90, când, consilierul
Iosif Patacki, care a participat la
o conferinţă naţională a reprezentanţilor UDMR, a iniţiat primele contacte, iar în anul 2001,
la Bihortorda, au fost semnate
acorduri bilaterale între cele trei
localităţi prietene: Turda din
România, Torda din Serbia şi Bihortorda din Ungaria”, au explicat reprezentanţii Primăriei
Turda.

de vârf ai localităţilor partenere:
domnul Dobai János, primarul
din Torda – Serbia, domnul Lázár
Jenő, viceprimarul aceleaşi localităţi, cu o serie de consilieri locali, precum şi cu omologul său
din Bihartorda, domnul Serdült
Csaba. Delegaţia română a fost
primită călduros şi de către Preşedintele Comitetului Comunal
Zitiste, domnul Dusan Milicev.
Interesul pentru municipiul Turda a fost concretizat într-un interviu acordat de către domnul
Nemeş Lucian, unui post de televiziune din Serbia.
Deşi nu a putut ﬁ prezent personal pentru a onora invitaţia
partenerilor din Serbia, primarul municipiului Turda, Tudor
Ştefănie, cel care a păstrat şi a
dezvoltat legăturile de tradiţie
Coroană de flori
cu oraşele înfrăţite, a transmis
şi spectacol artistic
un mesaj de susţinere şi contide „Zilele Tordei”
nuitate a legăturilor transcultuProgramul delegaţiei turdene rale şi administrative.
prezente la Torda a inclus o depunere de coroane la monumental Tânăr platan provenit din
revoluţionarilor din 1848 şi parti- pepinierele turdene, plantat
ciparea la un program artistic în faţa Primăriei Torda
De asemenea, legătura de prisusţinut de ansambluri artistice
din cele trei localităţi. De aseme- etenie a fost reprezentată simnea, viceprimarul Lucian Nemeş bolic prin plantarea unui tânăr
a avut întâlniri cu reprezentanţii platan, provenind tocmai din

MUNICIPIUL TURDA
P-ţa 1 Decembrie 1918 nr. 28, organizeaza in data de 02.04.2013,
ora 1200
LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE pentru vânzarea şi închirierea
următoarelor obiective:
În vederea vânzării:
1. Str. Lianelor nr. 13- imobil, teren în suprafaţă de 2629 mp, respectiv
clădire cu suprafaţa utilă de 635 mp., cu destinaţia - clinică medicală
(HCL nr. 35/28.02.2013 ).
În vederea închirierii:
1. Str. Andrei Mureșanu nr. 15, în imobilul «Clădire dispensar policlinică»
- spaţiu în suprafaţă totală de 59,90 mp., cu destinaţia - cabinet
kinetoterapie (HCL nr. 32/28.02.2013);
2. Str. Andrei Mureșanu nr. 16, în incinta Spitalului Municipal Turdaspaţiu în suprafaţă de 10 mp., cu destinaţia - chioșc alimentar (HCL
nr. 33/28.02.2013).
Procurarea documentaţiei de licitaţie se va face în perioada
12.03.2013- 01.04.2013, de la sediul Primăriei municipiului Turda,
cam. 24. Participanţii la licitaţie au obligaţia de a achiziţiona
documentaţia de licitaţie contra sumei de 500 lei pentru vânzare,
respectiv 100 lei pentru închiriere.
Data limită pentru solicitarea clariﬁcărilor este de 01.04.2013.
Data limită pentru depunerea ofertelor este 02.04.2013, ora 1100.
Perioada de valabilitate a ofertei este de 44 de zile de la data
deschiderii ofertelor.
Ședinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul
Primăriei Municipiului Turda, în data de 02.04.2013, ora 1200.
Documentele ce dovedesc bonitatea ofertanţilor sunt prevăzute în
caietul de sarcini la secţiunea “instrucţiuni pentru ofertanţi”. Elementele
de preţ sunt speciﬁcate în caietul de sarcini de la licitaţie . Licitaţia se
va ţine în ziua și la ora programată, la sediul Primăriei municipiului
Turda, dacă sunt prezenţi cel putin trei ofertanţi pentru același obiectiv.
În cazul în care până la expirarea termenului de depunere a ofertelor
nu se depun cel puţin trei oferte pentru același obiectiv, se va proceda
la republicarea anunţului publicitar, iar procedura licitaţiei publice va
ﬁ reluată de la etapa depunerii ofertelor. Dacă nici pentru cea de-a
doua licitaţie nu s-au depus cel puţin trei oferte, se va recurge la
procedura de negociere directă a ofertei, conform legislaţiei. În cazul
în care nu se depune nici o ofertă, licitaţia se va reprograma .
Informaţii suplimentare: tel. 0264-313160 int. 156.
PRIMAR
TUDOR ŞTEFĂNIE

Trei zile de întâlniri
şi conferinţe dedicate
localităţilor înfrăţite
Colaborările trilaterale s-au
concretizat, în special, prin
schimburi culturale, între membrii comunităţilor, vizite cu prilejul organizării evenimentului
„Zilele Turzii”, sau sărbătoarea
localităţii, din luna martie, în
Serbia. În mod tradiţional, în luna martie, la Torda se organizează o serie de întâlniri, conferinţe,
iar trei zile, sunt dedicate celor
trei localităţi partenere.
Anul acesta municipiul Turda
a fost prezent la manifestările de
la Torda, cu o delegaţie condusă
de viceprimarul municipiului, av.
Lucian Nemeş, însoţit de doamna Ádámosy Klára (consilier
UDMR), doamna Csép Leylla
(consilier UDMR), domnul Radu
Panait (consilier PNL) şi doamna Csilla Nagyosi-Szabo (consilier Serviciul Finanţări Externe şi
Relaţii Internaţionale). Alături
de aleşii locali, Turda a avut ca
mesager cultural, ansamblul de
dans Csillagvirágok al liceului
Jósika Miklós, care a prezentat
un program artistic.

ANUNŢ LICITAŢIE

ANUNŢ
Primăria Municipiului Turda – Direcţia Impozite şi Taxe Locale aduce
la cunoştinţa contribuabililor că termenul de plată al impozitelor şi
taxelor locale (impozit pe clădiri, impozit pe teren, impozit asupra
mijloacelor de transport, publicitate) pentru semestrul I este 31 martie.
Contribuabilii care achită integral până la 31 martie impozitele
aferente anului 2013 beneﬁciază de boniﬁcaţie astfel: 10 % pentru
persoane ﬁzice şi 3% pentru persoane juridice.
Încasările se efectuează atât la ghişeele serviciului, cât şi la punctele
de lucru de pe Calea Victoriei şi Colegiul Tehnic.
Director executiv
Maria Turcean

pepinierele turdene, în faţa primăriei din Torda. Ultimul popas
al periplului delegaţiei turdene a
fost consemnat la Torac, un sat
locuit în majoritate de români,
unde a avut loc o întâlnire, la sediul Asociaţiei pentru Artă şi
Cultură Românească „Vichentie
Petrovici Bocăluţ“, cu preşedintele Todor Ursu şi viceprimarul
Toracului, Daniel Fluture.
„O comunitate se poate exprima cel mai bine prin cultură,
muzică, artă, literatură, elemente care unesc în mod armonios
naţiunile lumii. Elementele de
factură culturală au constituit
liantul primelor schimburi realizate cu localităţile înfrăţite
Torda şi Bihortorda. Evenimentele care ne apropie sunt, în special, cu prilejul sărbătorilor dedicate localităţilor noastre.
Pentru a fructiﬁca resursele
noastre naturale privind turismul de sănătate, în viitor, există
perspectiva realizării unor circuite turistice comune, care să
apropie comunităţile noastre şi
să pună în valoare ospitalitatea
românilor, sârbilor, maghiarilor” a declarat viceprimarul Lucian Nemeş în discursul susţinut la Torda.

Obligaţii ﬁscale cu scadenţa la data de 25 martie 2013
Aducem la cunoștinţa contribuabililor că data de 25 martie 2013
reprezintă scadenţa pentru depunerea următoarelor declaraţii:
- D300, D394 si D390( D390 numai daca s-au făcut operaţiuni
intracomunitare) pentru plătitorii lunar de TVA;
- D112 pentru plătitorii lunar de impozit pe salarii si contribuţii;
- D101 privind impozitul pe proﬁt aferent anului 2012;
- D101 privind impozitul pe proﬁt aferent lunii ianuarie pentru
persoanele juridice romane care sunt obligate începând cu data de
1 februarie la plata impozitului pe venit pentru microîntreprinderi ;
- D 301, D307, D 311, declaraţii speciale care se depun de către
neplătitorii de TVA care au obligatii de plată a TVA;
- D 010 pentru modiﬁcarea vectorului ﬁscal de la impozit pe proﬁt
la impozit pe veniturile microîntreprinderii.
În vederea desfășurării în condiţii optime a operaţiunilor de
preluare/depunere a declaraţiilor – respectiv evitarea aglomeraţiei
la ghișee, DGFP a jud. Cluj, recomandă contribuabililor să utilizeze
metoda depunerii on-line, cu excepţia D 010 care se depune la ghișeu,
precum și depunerea declaraţiilor în zilele anterioare datei de 25
martie 2013.
De asemenea reamintim persoanelor ﬁzice care desfășoară activităţi
independente că data de 25 martie reprezintă scadenţa pentru plata
impozitului pe venit ca plată anticipată și a contribuţiilor sociale.
Nedepunerea la organul ﬁscal a declaraţiilor prevăzute de lege,
se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei pentru persoanele
ﬁzice și cu amendă de la 1000 la 5000 lei pentru persoanele juridice,
conform Codului de Procedură Fiscală art. 219 alin.2 lit d).
DIRECTOR EXECUTIV
Mihai Costin

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
Alin Cristian Jude
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50.000 lei a adus până acum bazinul
de înot recent inaugurat la Turda
La cateva săptămâni de la
inanugurare, bazinul de înot de
la Turda produce efecte spectaculoase.
Într-o informare prezentată
de viceprimarul Lucian Nemeş
se arată că până acum 2.000 de
persoane au trecut pragul locaţiei unde funcţionează bazinul
de înot de la Turda. Majoritatea
dintre cei care au vizitat obiectivul sunt turdeni, dar au venit
şi locuitori din Câmpia Turzii şi
comunele învecinate, acesta
adresându-se întregului areal
al Comunităţii Urbane Arieş.
„S-au încasat peste 50.000
lei şi s-au făcut până acum 250
de abonamente. Am stabilit deja pentru copii 5-6 grupe, cei
mai mici au vârste cuprinse între 4 şi 7 ani. Suntem încrezători, în poﬁda unor voci care au
spus că bazinul de înot nu va ﬁ
proﬁtabil, că activitatea de acolo se va putea susţine singură,
obiectivul se va autoﬁnanţa”,
explică Lucian Nemeş.
Viceprimarul a mai explicat
că până acum s-au primit solicitări de modiﬁcare a programului, deşi acesta este unul de
12 ore, de la 9 dimineaţa la 21. O
parte dintre doritori au motivat

că merg la muncă, dar în drum
spre job ar dori să beneﬁcieze
de serviciile bazinului de înot,
astfel că activitatea acestuia pe
parcurs ar putea începe mult
mai de dimineaţă.
Administraţia locală a mai
oferit asigurări că drumul de

acces spre bazinul de înot va ﬁ
asfaltat, având în vedere importanţa investiţiei şi beneﬁciile
oferite locuitorilor acestui oraş.
Accesul în incinta bazinului
de înot se va face de luni până
duminică, între orele 9.00-21.00,
elevii şcolilor turdene având

Majoritatea călătorilor turdeni sunt mulţumiţi
de calitatea transportului local

Locuitorii municipiului Turda sunt foarte mulţumiţi de
transportul public prestat de
STP. Aceasta este concluzia
unui sondaj realizat în perioada
14 ianuarie – 15 februarie 2013
având ca scop investigarea gradului de satisfacţie al utilizatorilor acestui serviciu. Pentru
aceasta s-au distribuit 1.500 de
chestionare prin punctele de
vânzare a biletelor şi abonamentelor.
Sondajul a fost efectuat pe
un eşantion de 250 de persoane
38% bărbaţi şi 62% femei.
Prin intermediul acestui
sondaj au fost colectate date

importante pentru STP, cum ar
ﬁ de exemplu gradul de satisfacţie luând în considerare
frecvenţa şi gradul de acoperire
al reţelei de transport, etc.
„Acesta este un indicator
foarte important pentru orice
operator, atunci când este analizată satisfacţia utilizatorilor
de transport public. Din acest
punct de vedere, clienţii STP au
o percepţie foarte bună (peste
90% sunt mulţumiţi şi foarte
mulţumiţi) asupra calităţii serviciului oferit.
Sondajul realizat mai arată
rezultate asemănătoare şi în
ceea ce priveşte ceilalţi indica-

tori ivestigaţi: 95% sunt mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de modul de vânzare a abonamentelor şi a biletelor, 90% consideră
că amplasarea staţiilor de autobuz şi reţeaua de linii este foarte bună şi peste 90% consideră
că au parte de siguranţă în mijloacele de transport, pe durata
călătoriei”, precizează într-un
comunicat reprezentanţii STP.
Un alt aspect luat în calcul a
fost gradul de satisfacţie ţinând
cont de curăţenia în autobuze.
Aici procentul celor mulţumiţi
a fost covârşitor, aproximativ
98% declarându-se mulţumiţi
şi foarte mulţumiţi.

prioritate în utilizarea bazinului, pe bază de programare şcolară, în intervalul orar 9.00-15.00,
de luni până vineri, pe perioada
anului şcolar.
Intrarea în bazinul de înot
are următoarele preţuri: 5 lei
pentru copii/elevi/studenţi, iar

adulţii plătesc 10 lei, tarifele ﬁind valabile pentru o şedinţă de
maxim 2 ore. Se vor putea face
şi abonamente. Acestea vor
costa 100 lei pentru adulţi şi includ 12 şedinţe, iar pentru copii
preţul acestora ajunge la jumătate – 50 lei. Daciana Derda

Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic
Cluj a amplasat şi la Turda containere
pentru colectarea hainelor uzate
Turdenii dar şi nu numai, pot
veni în sprijinul persoanelor nevoiaşe prin donaţia de îmbrăcăminte şi încălţăminte uzate.
Proiectul este derulat în parteneriat cu Primaria Turda în
întreg oraşul ﬁind amplasate 8
astfel de containere. Potrivit reprezentanţilor asociaţiei, ele
sunt amplasate în vecinătatea
supermaketurilor din oraş, în
zona policlinicii turdene şi în
general acestea se regăsesc în
preajma containerelor de colectare selectivă a deşeurilor
postate pe domeniul public de
Prival Ecologic SA.
Contractul încheiat pe durata acestei campanii între Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj şi Primăria
Turda este un an de zile, cu posibilitate de prelungire.
„Noi facem selecţia a tot ceea ce
înseamnă deşeuri textile, este un
proiect naţional derulat în 9 judeţe,
pe toată partea de N-V a Transilvaniei. Dorim să ne extindem...Proiectul are două dimensiuni, una
socialăşialtaecologică.Ceasocială
estereprezentatădeajutorulpecare-l oferim persoanelor nevoiaşe,
iar componenta ecologică ...cee ce

nu se poate folosi, se reciclează”, au
declarat pentru Radio Transilvania, reprezentanţii Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj.
Asociaţia Caritas este o organizaţie non-proﬁt, apolitică, care pune în practică doctrina socială a Bisericii Catolice. Asociaţia intervine în sprijinirea persoanelor aﬂate în nevoie, indiferent de apartenenţa lor religioasă sau etnică, prin acordarea de
ajutor material, medical, educativ şi consiliere socială, psihologică sau juridică. Prin proiectele
sau programele de socializare şi
integrare socială desfăşurate,
intervenim în reducerea izolării
sociale a persoanelor cu dizabilităţi sau a celor în vârstă.
Daciana Derda
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Hotărârile Consiliului Local Turda
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 31

HOTĂRÂREA NR. 34

din data de 28.02.2013
privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor
la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane
ﬁzice si juridice
Consiliul local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinară din data de 28.02.2013;
Având in vedere proiectul de hotărâre privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane ﬁzice si juridice,
proiect elaborat din iniţiativa d-nului primar Tudor Stefănie;
În temeiul art. 45,alin.2, lit. c, din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, cu modiﬁcările şi completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile O.G.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală , republicat, art. 125 alin. (1) si
alin. (2), lit.a) – d) , Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, H.G. 1225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
În baza raportului de specialitate al Direcţiei Impozite
şi Taxe Locale, Serviciul Executori Bugetari nr. 1.737 /
19.02.2013, al expunerii de motive nr. 21 / 20.02.2013, conform avizului de specialitate al Comisiei nr. 1 a Consiliului
Local pentru – buget, ﬁnanţe, prognoze economice;
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin. 1 si alin. 2, art.
45, alin 1 si alin. 6 si art. 115, alin.1, lit.b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi de Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

din data de 28.02.2013
privind aprobarea
P.U.D. – CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL P+E; IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD UTILITATI – str. Calea Victoriei nr.21A, municipiul Turda
Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară la data de 28.02.2013;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea P.U.D. – CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL
P+E; IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD UTILITATI –
str. Calea Victoriei nr.21A, municipiul Turda, elaborat din
iniţiativa primarului
Având în vedere raportul de specialitate al S.U.A.T. nr.
3630 din 19.02.2013;
Ţinând seama de avizul comisiei de specialitate nr .3 a
Consiliului Local, pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor republicată (1997, 2004) şi modiﬁcată
prin Legile nr. 453/2001 şi nr. 401/2003 şi prin O.U.G.R. nr.
122/2004, respectiv O.M.T.C.T. nr. 1.430/2005 şi în baza
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modiﬁcările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin.1, alin. 4. lit.d, lit.e,
alin. 5. lit.c şi al art. 45, alin. 1, alin. 2, .lit.e şi alin. 6 din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind Administraţia Publică Locală şi ale Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba cererea nr. 848/28.01.2013, depusa de
POTAISSA SCM, cu sediul in mun. Turda, str. 22 Decembrie 1989 nr. 24A, C.U.I. 226980, si se aproba esalonarea la
plata a debitului restant la impozit pe cladiri si taxa teren
in administrare in cuantum de 22.267 lei, in perioada aprilie 2013 – februarie 2014, conform anexei 1. Se aproba scutirea de la plata majorarilor de intarziere la impozit pe cladiri si taxa teren in administrare in cuantum de 1.862,36
lei, calculate la data de 28.01.2013.
Facilitatile ﬁscale se acorda cu conditia achitarii obligatiilor ﬁscale datorate bugetului local pentru anul 2013
pana la scadentele de plata, respectiv 31.03.2013 si
30.09.2013.
Art. 2. Se aproba cererea nr. 1.032 / 01.02.2013, depusa
de d-na CIONTOS MARIA, domiciliata in municipiul Turda, str. Cimpiei nr. 21, si se aproba scutirea de la plata a majorarilor de intarziere aferente impozitului pe teren extravilan, in suma de 1.836,62 lei, calculate la data de
01.02.2013.
Art. 3. Se aproba cererea nr. 1.489 / 13.02.2013, depusa
de S.C. DITAL S.R.L., cu sediul in municipiul Turda, str.
Republicii nr. 48, C.U.I. 11837180, si se aproba esalonarea
la plata, a debitului restant la impozitului pe cladiri in
cuantum de 676,27 lei in perioada martie 2013 – decembrie 2013, conform anexei 2. Se aproba scutirea de la plata a majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladiri in cuantum de 371,07 lei, calculate la data de
13.02.2013.
Facilitatile ﬁscale se acorda cu conditia achitarii obligatiilor ﬁscale datorate bugetului local pentru anul 2013
pana la scadentele de plata, respectiv 31.03.2013 si
30.09.2013.
Art. 4. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei hotărâri
se încredintează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Administratorului Public, Direcţiei impozite şi taxe locale – Serviciului Incasare, Evidenta Impozite si Taxe Locale, Serviciului Executori Bugetari şi contribuabililor carora li s-au aprobat inlesnirile
la plata obligatiilor la bugetul local.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Matei Cristian Octavian
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
- pentru 20
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă P.U.D. – CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL P+E; IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD UTILITATI – str. Calea Victoriei nr. 21A, municipiul Turda.
Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului
Turda, Secretarului municipiului Turda, Arhitectului Şef,
Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Matei Cristian Octavian
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
- pentru 20
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 37
din data de 28.02.2013
privind aprobarea „Planului anual de acţiuni sau lucrări de
interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneﬁciare ale prevederilor Legii nr. 416 / 2001, modiﬁcată prin Legea nr. 276 / 2010, privind venitul minim garantat şi Legea nr.
292 / 2011 a asistenţei sociale “
Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa
ordinară în data de 28.02.2013;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local,
pentru persoane majore apte de muncă, beneﬁciare ale prevederilor Legii nr. 416 / 2001, modiﬁcată prin Legea nr. 276 /
2010, privind venitul minim garantat şi Legea nr. 292 / 2011 a
asistenţei sociale “, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, d-nul Tudor Ştefănie,
Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Serviciului Dezvoltare Publică şi Investiţii şi avizul
Comisiei de Specialitate nr. 4, pentru muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale
ale cetăţenilor, a Consiliului Local al municipiului Turda;
În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 7 din Legea nr.
416 / 2001 proving venitul minim garantat şi ale art. 28, alin. 3
din HGR nr. 50 / ianuarie 2011 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 / 2001 şi
Legea nr. 292 / 2011 a asistenţei sociale.

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 45,
alin. 1 şi alin. 6 şi a art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215 / 2001
privind Administraţia Publică Locală – republicată.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Planul anual de acţiuni sau lucrări de
interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneﬁciare ale prevederilor Legii nr. 416 / 2001, modiﬁcată
prin Legea nr. 276 / 2010, privind venitul minim garantat
şi Legea nr. 292 / 2011 a asistenţei sociale, înscris în Anexa
nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primăria municipiului Turda va încheia o convenţie cu SC Domeniul Public SA Turda, unitate subordonată Consiliului Local al municipiului Turda, pentru organizarea, urmărirea şi asigurarea condiţiilor de efectuare a
programului de acţiuni sau lucrări, inclusiv pentru protecţia muncii, asigurarea uneltelor şi a mijloacelor de transport în vederea evacuării reziduurilor rezultate. Plata
cheltuielilor se va face pe bază de situaţii de lucrări, întocmite cu aplicarea tarifelor aprobate de Consiliul Local al
Municipiului Turda.
Art. 3. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei hotărâri
se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Direcţiei Tehnice – Serviciul
Dezvoltare Publică şi Investiţii, Serviciului Public de Asistenţă Socială şi SC Domeniul Public SA Turda.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Matei Cristian Octavian
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
- pentru 20
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 39
din data de 28.02.2013
privind aprobarea extinderii retelei electrice de iluminat
public, str. Aleea Pădurii
Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta
ordinara in data de 28.02.2013;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea extinderii retelei electrice de iluminat public, str. Aleea
Pădurii, elaborat din initiativa d-lui Primar Tudor Stefanie;
Avand in vedere raportul de specialitate al Directiei Tehnice, Serviciul Dezvoltare Publica si Investitii;
Tinand seama de avizul Comisiei de Specialitate nr.1 a
Consiliului Local – pentru buget, ﬁnante si prognoze economice, al Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local –
pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administratia
domeniului public si privat, protectia mediului si investitii.
In baza art. 9, alin. 3, lit. f din Legea nr. 230/2006 “Legea
serviciului de iluminat public” cu privire la promovarea investiţiilor, în scopul modernizării şi extinderii sistemelor
de iluminat public.
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 4, lit. g,
alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1, din Legea nr. 215/2001
privind Administratia Publica Locala si ale Regulamentului
de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal
Turda

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se avizeaza Studiul de Fezabilitate privind extinderea
retelei electrice de iluminat public, str. Aleea Pădurii si Indicatorii tehnico-economici inscrisi in Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Comunicarea si indeplinirea prezentei hotarari se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Serviciului ﬁnanciar – contabil, Directiei
Tehnice, Serviciului Administratie Publica Locala si SC
ELECTRICA SA –SDEE Cluj.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Matei Cristian Octavian
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
- pentru 20
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 41
din data de 28.02.2013
privind aprobarea extinderii de retele electrice de consum general si iluminat public, str. Zizin
Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 28.02.2013;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea extinderii de retele electrice de consum general si
iluminat public, str. Zizin, elaborat din initiativa d-lui Primar Tudor Stefanie ;
Avand in vedere raportul de specialitate al Directiei
Tehnice, Serviciul Dezvoltare Publica si Investitii.
Tinand seama de avizul Comisiei de Specialitate nr.1 a
Consiliului Local – pentru buget, ﬁnante si prognoze economice, al Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local – pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administratia domeniului public si privat,protectia mediului si investitii.
In baza art. 9, alin. 3, lit. f din Legea nr. 230/2006 “Legea
serviciului de iluminat public” cu privire la promovarea
investiţiilor, în scopul modernizării şi extinderii sistemelor de iluminat public.
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 4, lit. g,
alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1, din Legea nr. 215/2001
privind Administratia Publica Locala si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Turda

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se avizeaza Studiul de Fezabilitate privind extinderea de retele electrice de consum general si iluminat public, str. Zizin si Indicatorii tehnico-economici inscrisi in
Anexa1,care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Comunicarea si indeplinirea prezentei hotarari
se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Serviciului ﬁnanciar – contabil,
Directiei Tehnice, Serviciului Administratie Publica Locala si SC ELECTRICA SA –SDEE Cluj.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Matei Cristian Octavian
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
- pentru 20
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 42
din data de 28.02.2013
privind aprobarea extinderii de retele electrice de consum general si iluminat public, str.Aleea Olt
Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 28.02.2013;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea extinderii de retele electrice de consum general si
iluminat public,str. Aleea Olt, elaborat din initiativa d-lui
Primar Tudor Stefanie;
Avand in vedere raportul de specialitate al Directiei
Tehnice, Serviciul Dezvoltare Publica si Investitii.
Tinand seama de avizul Comisiei de Specialitate nr. 1 a
Consiliului Local – pentru buget, ﬁnante si prognoze economice, al Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local – pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administratia domeniului public si privat, protectia mediului si
investitii.
In baza art. 9, alin. 3, lit. f din Legea nr. 230/2006 “Legea
serviciului de iluminat public” cu privire la promovarea
investiţiilor, în scopul modernizării şi extinderii sistemelor de iluminat public.
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 4, lit. g,
alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1, din Legea nr. 215/2001
privind Administratia Publica Locala si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Turda

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se avizeaza Studiul de Fezabilitate privind extinderea de retele electrice de consum general si iluminat public, str.Aleea Olt si Indicatorii tehnico-economici inscrisi
in Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Comunicarea si indeplinirea prezentei hotarari se
incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarului

municipiului Turda, Serviciului ﬁnanciar – contabil, Directiei Tehnice, Serviciului Administratie Publica Locala si SC
ELECTRICA SA –SDEE Cluj.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Matei Cristian Octavian
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
- pentru 20
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 43
din data de 28.02.2013
privind aprobarea extinderii de retele electrice de consum
general si iluminat public, str. Crestei
Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţă
ordinara in data de 28.02.2013;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea extinderii de retele electrice de consum general si
iluminat public, str.Crestei, elaborat din initiativa d-lui
Primar Tudor Stefanie;
Avand in vedere raportul de specialitate al Directiei Tehnice, Serviciul Dezvoltare Publica si Investitii.
Tinand seama de avizul Comisiei de Specialitate nr. 1 a Consiliului Local – pentru buget, ﬁnante si prognoze economice, al
Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local – pentru urbanism si amenajarea teritoriului,administratia domeniului public si privat,protectia mediului si investitii) .
In baza art. 9, alin. 3, lit. f din Legea nr. 230/2006 “Legea
serviciului de iluminat public” cu privire la promovarea investiţiilor, în scopul modernizării şi extinderii sistemelor
de iluminat public.
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 4, lit. g, alin.
6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1, din Legea nr. 215/2001 privind
Administratia Publica Locala si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Turda

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se avizeaza Studiul de Fezabilitate privind extinderea de retele electrice de consum general si iluminat public, str. Crestei si Indicatorii tehnico-economici inscrisi in
Anexa 1,care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2. Comunicarea si indeplinirea prezentei hotarari se
incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarului
municipiului Turda, Serviciului ﬁnanciar – contabil, Directiei Tehnice, Serviciului Administratie Publica Locala si SC
ELECTRICA SA –SDEE Cluj.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Matei Cristian Octavian
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
- pentru 20
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 44
din data de 28.02.2013
privind aprobarea modiﬁcării unor taxe în Piaţa Centrală
Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinţă
ordinară în data de 28.02.2013;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modiﬁcării unor taxe în Piaţa Centrală, elaborat din initiativa d-lui. Primar Tudor Stefanie;
Avand in vederea raportul de specialitate al Serviciului
Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar nr.
696/18.02.2013.
Tinand seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a
Consiliului Local al municipiului Turda, pentru buget – ﬁnante, prognoze economice, investitii si al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Turda, pentru
administratie publica locala, servicii publice, regii, piete, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publicul, juridic;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit b si lit. c, alin. 4, lit.
c, alin. 5, lit. a si lit. b, art. 45 alin. 1 si 6, art. 115, alin. 1, lit. b din
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si ale Regulamentului de functionare al Consiliului Local
al Municipiului Turda ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modiﬁcă conţinutul de la punctual 1, Anexa nr.
1, din lista privind taxele ce se percep pentru folosirea locurilor publice în anul 2013 din HCL nr. 202/29.11.2012,
după cum urmează:
“1. – taxa de închiriere masă/lună sector zarzavat zona
A de la 160 lei/lună la 120 lei/lună.
- taxa de închiriere masă/lună sector zarzavat zona B de
la 120 lei/lună la 100 lei/lună.
- taxa de închiriere 1/2 vitrină / lună sector lactate de la
330 lei / lună la 150
lei / lună pentru perioada 01.11.-31.03, perioadă, în care
consumul de current pentru vitrine este mai mic.
- taxa de închiriere 1/2 vitrină / lună sector lactate de la
330 lei / lună la 250 lei / lună pentru perioada 01.04.-31.10,
perioadă, în care consumul de current pentru vitrine este
mai mare decât în perioada de iarnă.
Art. 2. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei se încredinţeaza Primarului municipiului Turda, Secretarului
Municipiului Turda, Direcţiei Tehnice si Serviciului API.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Matei Cristian Octavian
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
- pentru 20
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 45
din data de 28.02.2013
privind cererea transmisă Consiliului de administraţie al
SC Compania de Apă Arieş SA, în vederea convocării Adunării Generale a Acţionarilor
Consiliul local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta
ordinară din data de 28.02.2013;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la
cererea către Consiliului de administraţie al SC Compania de Apă Arieş SA, în vederea convocării Adunării
Generale a Acţionarilor, societate în care municipiul
Turda este acţionar principal, elaborat din iniţiativa
grupurilor USL şi PP-DD, prin reprezentanţii săi: Corpodean Dorel, Costişor Nicolae, Crişan Rozalia, Dobra
Mariana, Felezeu Cristian, Matei Cristian, Micu Ovidiu, Molnar Emil, Nemeş Lucian, Panait Radu, Roş Nicolae, Varo Lucian;
În conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al
societăţii, coroborat cu prevederile art. 111 (2), lit. b şi art.
125, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – actualizată şi republicată, precum şi art. 32 din OUG
nr. 109/2011;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, art. 45, alin. 1
şi alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală actualizată şi republicată;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se dispune cu termen imediat către Consiliul de
Administraţie al SC Compania de Apă Arieş SA, să convoace Adunarea Generală a Acţionarilor cu ordinea de zi:
“Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie prin
aplicarea metodei votului cumulativ”.
Art. 2. Consiliul de administraţie va comunica secretariatului Consiliului Local Turda data şedinţei AGA.
Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Secretarului municipiului
Turda şi Consiliului de Administraţie al societăţii.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Matei Cristian Octavian
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
- pentru 19
- împotriva - abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 46
din data de 28.02.2013
privind cererea transmisă Consiliului de administraţie
al SC Turda Salina Durgău SA, în vederea convocării Adunării Generale a Acţionarilor

monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Turda
Consiliul local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinară din data de 28.02.2013;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la
cererea către Consiliului de administraţie al SC Turda
Salina Durgău SA, în vederea convocării Adunării Generale a Acţionarilor, societate în care municipiul Turda
este acţionar unic, elaborat din iniţiativa grupurilor USL
şi PP-DD, prin reprezentanţii săi: Corpodean Dorel, Costişor Nicolae, Crişan Rozalia, Dobra Mariana, Felezeu
Cristian, Matei Cristian, Micu Ovidiu, Molnar Emil, Nemeş Lucian, Panait Radu, Roş Nicolae, Varo Lucian;
În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 3, art. 10.1,
lit. b, art. 10.2, lit. c din Actul Constitutiv al societăţii, coroborat cu prevederile art. 111 (2), lit. b şi art. 125, alin. 1
din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – actualizată şi republicată, precum şi art. 32 din OUG nr.
109/2011;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, art. 45, alin.
1 şi alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală actualizată şi republicată;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se dispune cu termen imediat către Consiliul de
Administraţie al SC Turda Salina Durgău SA, să convoace
Adunarea Generală a Acţionarilor cu ordinea de zi: “Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie prin aplicarea
metodei votului cumulativ”.
Art. 2. Consiliul de administraţie va comunica secretariatului Consiliului Local Turda data şedinţei AGA.
Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredintează Secretarului municipiului Turda
şi Consiliului de Administraţie al societăţii.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Matei Cristian Octavian
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
- pentru 20
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 47
din data de 28.02.2013
privind cererea transmisă Consiliului de administraţie al
SC Domeniul Public Turda SA, în vederea convocării Adunării Generale a Acţionarilor
Consiliul local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta
ordinară din data de 28.02.2013;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la cererea către Consiliului de administraţie al SC Domeniul Public Turda SA, în vederea convocării Adunării Generale a
Acţionarilor, societate în care municipiul Turda este acţionar unic, elaborat din iniţiativa grupurilor USL şi PP-DD,
prin reprezentanţii săi: Corpodean Dorel, Costişor Nicolae,
Crişan Rozalia, Dobra Mariana, Felezeu Cristian, Matei
Cristian, Micu Ovidiu, Molnar Emil, Nemeş Lucian, Panait
Radu, Roş Nicolae, Varo Lucian;
În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 3, art. 10.1, lit. b,
art. 10.2, lit. c din Actul Constitutiv al societăţii, coroborat
cu prevederile art. 111 (2), lit. b şi art. 125, alin. 1 din Legea nr.
31/1990 privind societăţile comerciale – actualizată şi republicată, precum şi art. 32 din OUG nr. 109/2011;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, art. 45, alin. 1
şi alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală actualizată şi republicată;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se dispune cu termen imediat către Consiliul de
Administraţie al SC Domeniul Public Turda SA, să convoace Adunarea Generală a Acţionarilor cu ordinea de zi:
“Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie prin
aplicarea metodei votului cumulativ”.
Art. 2. Consiliul de administraţie va comunica secretariatului Consiliului Local Turda data şedinţei AGA.
Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Secretarului municipiului
Turda şi Consiliului de Administraţie al societăţii.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Matei Cristian Octavian
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
- pentru 20
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 48
din data de 28.02.2013
privind modiﬁcarea HCL nr. 91/2012 referitoare la
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
al Consiliului Local al municipiului Turda
Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 28.02.2013;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la
modiﬁcarea HCL nr. 91/2012 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului
Local al municipiului Turda, elaborat din iniţiativa dlui.
consilier local Roş Nicolae, a dlui. consilier local Matei
Cristian şi a dlui. consilier local Molnar Emil;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 673/2002 privind
aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului cadru de Organizare şi Funcţionare al Consiliilor Locale;
Având în vedere modiﬁcările survenite în componenţa
consiliului local ca urmare a rezultatelor alegerilor pentru
Senat şi Camera Deputaţilor desfăşurate în 9 decembrie
2012, precum şi necesitatea asigurării unui climat de ordine, disciplină şi bună funcţionare a activităţii Consiliului
Local al municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. a
din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modiﬁcă art. 5 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda, conform prevederilor HCL nr. 5/31.01.2012, după cum
urmează:
„Art. 5. Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art. 4 alin. (3), conﬁguraţia Comisiei de validare, în urma alegerii este următoarea:
1. Matei Cristian Octavian – preşedinte
2. Nemes Lucian Bogdan – secretar
3. Bugnar Vasile Florin – membru
Comisia ramane in functie pe toata durata mandatului.”
Art. 2. Se modiﬁcă art. 15 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al municipiului
Turda, după cum urmează:
„Art.15.(1) Consiliul Local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
(2) Domeniile de activitate în care se pot organiza Comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de
membrii, care va ﬁ întotdeauna impar, se stabilesc de către Consiliul Local, în funcţie de speciﬁcul activităţii din
ﬁecare unitate administrativ-teritorială şi ponderea formaţiunilor politice în Consiliul Local. Prin HCL nr.
92/2012 s-a hotărât constituirea şi nominalizarea pe domenii de activitate a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local iar prin HCL nr. 48/2013 s-a hotărât modiﬁcarea art. 1 al HCL nr. 92/11.07.2012 referitoare la constituirea şi nominalizarea pe domenii de activitate a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Turda.
(3) Componenţa, denumirea şi domeniile de activitate
ale comisiilor sunt:
COMISIA NR.1 – „buget – ﬁnanţe, prognoze economice,
investiţii” în următoarea componenţă:
1. Matei Cristian Octavian – preşedinte
2. Felezeu Cristian George – secretar
3. Nemeş Lucian Bogdan- membru
4. Bichiş Sorin Viorel- membru
5. Tothăzan Pavel Eugen – membru
Are ca atribuţii obiectivele cuprinse la art. 14, alin. 3, lit.
b, lit. c; art. 4, lit. a, lit. b, lit. c, lit. d, lit. e; art. 5, lit. a, lit. b;
alin. 8, alin. 19, lit. d.
(Atribuţiile la literele subliniate au un conţinut mai larg
şi pot ﬁ urmărite de două sau mai mai multe comisii concomitent, ﬁecare pe proﬁlul ei).
COMISIA NR. 2 – „administraţia publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii
cu publicul, juridic, ordine publică şi aparare” în următoarea componenţă:
1. Crişan Rozalia – preşedinte
2. Matei Cristian Octavian- secretar
3. Roş Nicolae – membru
4. Florea Daniela – membru
5. Iurean Victoria – membru
Are ca atribuţii obiectivele cuprinse la art. 14, alin. 2, lit.
a, lit. d, lit. e, alin. 3, lit. a, lit. b, lit. c, alin. 4, lit. c, alin. 6, lit.
a, pct. 7, alin. 19, lit. a, alin. 7, lit. a, lit. b, lit. c, alin. 8, alin. 9,
alin. 10.
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(Atribuţiile la literele subliniate au un conţinut mai larg
şi pot ﬁ urmărite de două sau mai mai multe comisii concomitent, ﬁecare pe proﬁlul ei).
COMISIA NR. 3 – „urbanism şi amenajarea teritoriului,
administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii” în următorea componenţă:
1. Micu Ovidiu Dorel – preşedinte
2. Molnar Emil – secretar
3. Varo Grigore Lucian – membru
4. Bichiş Sorin – membru
5. Bugnar Florin Vasile – membru
Are ca atribuţii obiectivele cuprinse la art. 14, alin. 2,
lit.b, lit. c; alin. 4, lit. d, lit. e; alin. 5 lit. a, lit.b, lit. c, lit. d; alin.
6, lit. a – pct. 9, pct. 10, pct. 11, pct. 13, pct. 14, pct. 18, pct. 19;
lit. d.
(Atribuţiile la literele subliniate au un conţinut mai larg
şi pot ﬁ urmărite de două sau mai mai multe comisii concomitent, ﬁecare pe proﬁlul ei).
COMISIA NR. 4 – „Munca şi protecţia socială, protecţia copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, culte, minorităţi” în următoarea componenţă:
1. Molnar Emil – preşedinte
2. Felezeu Cristian George – secretar
3. Costişor Nicolae Vasile – membru
4. Csep Leylla – membru
5. Băginean Elena – membru
Are ca atribuţii obiectivele cuprinse la art.14, alin. 6, lit.
a – pct. 2, pct. 8, pct. 12, pct. 15, pct. 16, pct. 17, pct. 19; lit. a,
lit. d, lit. e; alin. 10.
(Atribuţiile la literele subliniate au un conţinut mai larg
şi pot ﬁ urmărite de două sau mai mai multe comisii concomitent, ﬁecare pe proﬁlul ei).
COMISIA NR. 5
- „Învăţământ, cultură, sănătate,
tineret, sport şi turism” în următoarea componenţă:
1. Corpodean Dorel – preşedinte
2. Dobra Mariana – secretar
3. Panait Radu Nicolae – membru
4. Adamosy Margareta Clara – membru
5. Căţănaş Paul Aurel– membru
Are ca atribuţii obiectivele cuprinse la alin. 6, pct. 1, pct.
3, pct. 4, pct. 5, pct. 6, pct. 19; lit. d, alin. 9 şi alin. 10.
(Atribuţiile la literele subliniate au un conţinut mai larg
şi pot ﬁ urmărite de două sau mai mai multe comisii concomitent, ﬁecare pe proﬁlul ei).”
Art. 3. Se modiﬁcă art. 28 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al municipiului
Turda, după cum urmează:
„Art. 28. Comisiile de specialitate vor organiza cel puţin
2 şedinţe de comisie într-o lună.”
Art. 4. Se modiﬁcă art. 35, alin. 1 din Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda, după cum urmează:
„Art. 35. (1) La convocarea Primarului, sau a unei treimi
din consilierii în funcţie, Consiliul Local se întruneşte în
şedinţă ordinară în ultima joi a ﬁecărei luni cu începere de
la ora 13,00.”
Art. 5. Se modiﬁcă art. 36, alin. 2 din Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda, după cum urmează:
„(2) În exercitarea mandatului consilierii sunt în serviciul colectivităţii locale şi au obligaţia de aparticipa în
mod nemijlocit la îndrumarea, coordonarea şi controlul
activităţii instituţiilor, societăţilor, regiilor şi serviciilor
publice constituite şi subordonate Consiliului Local. Consilierii sunt obligaţi să organizeze trimestrial întâlniri cu
cetăţenii şi să acorde lunar audienţe mediatizate corespunzător. Pentru participarea la şedinţele Consiliului Local şi ale Comisiilor de specialitate, consilierii primesc o
indemnizaţie de şedinţă lunară, conform legii.
Şedinţele extraordinare ocazionate de diverse împrejurări având caracter aleator nu pot ﬁ planiﬁcate.
Numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda
indemnizaţia este de 1 şedinţă de consiliu şi 2 şedinţe de
comisie de specialitate lunar.”
Art. 6. Ca urmare a acestor modiﬁcări, Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda se va completa şi se va actualiza.
Art. 7. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Serviciului de Relaţii Comunitare şi Resurse Umane precum şi celorlalte direcţii şi
servicii din cadrul Primăriei municipiului Turda.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Matei Cristian Octavian
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
- pentru 20
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.
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De pe vremea bunicilor: Ocupaţii tradiţionale
pe Valea Arieşului. Colecţia Ioan Raţiu din Turda
La Muzeul de Istorie Turda
din str. B. P. Haşdeu, nr. 2. Vor ﬁ
expuse, în premieră pentru public, obiecte etnograﬁce din zona Văii Arieşului, ce fac parte
din colecţia particulară Ioan Raţiu din Turda. Expoziţia este
deschisă în perioada 29 martie
– 31 mai 2013.
Muzeul de Istorie Turda în
parteneriat cu Muzeul Etnograﬁc al Transilvaniei din Cluj-Napoca şi-au propus valoriﬁcarea
unor piese etnograﬁce din colecţia turdeanului Ioan Raţiu.
Expoziţia temporară se încadrează în şirul celorlalte expoziţii ce au fost organizate de instituţia gazdă, urmărind pe de o
parte, promovarea şi conştientizarea valorilor materiale şi spirituale din arealul localităţii, iar
pe de altă parte sensibilizarea şi
atragerea publicului.
Ioan Raţiu se înscrie în şirul
colecţionarilor pasionaţi de trecut şi de valorile culturale, precum Kemény József, Botár
Imre, Téglás István, care în secolul al XIX-lea au pus bazele
marilor colecţii particulare de
antichităţi, dar şi de obiecte etnograﬁce.
De-a lungul timpului, Ioan
Raţiu a colecţionat numeroase
obiecte din perioada interbelică,
a industrializării, dar şi de la înROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR MUNICIPIULUI TURDA
În perioada februarie – martie 2013, la nivelul judeţului Cluj au fost identiﬁcate
un număr de 6 focare de rabie(cauzate de o vulpe): Chinteni – două cazuri,
Răscruci – un caz, Tăuţi – un caz şi în zona municipiul Turda – două cazuri.
Pentru a evita răspândirea turbării (rabiei) pe teritoriul municipiului Turda
sunt necesare următoarele măsuri:
Proprietarii de câini şi pisici au următoarele obligaţii:
- să prezinte animalele pentru efectuarea vaccinării antirabice la cabinetele
veterinare unde sunt arondaţi, vaccinarea animalelor ﬁind obligatorie anual, și
ﬁind consemnată în carnetul de sănătate al animalului.
- să nu lase câinii în afara curţilor, iar în situaţia în care animalele de companie
sunt scoase în spaţii publice acestea trebuie să ﬁe însoţite obligatoriu de proprietar,
să poarte lesă și mijloace de protecţie pentru animalele agresive, proprietarii
animalelor de companie având obligatoriu asupra lor carnetul de sănătate al
animalului în care să ﬁe consemnată vaccinarea antirabică.
- orice suspiciune de turbare apărută la animale trebuie anunţată imediat
medicului veterinar sau medicului uman din localitate.
- orice situaţie în care o persoană este mușcată sau zgâriată de câini, pisici sau
animale sălbatice, trebuie anunţată imediat medicului veterinar DSV și Serviciul
Urgenţă al Spitalului Municipal Turda.
- în situaţia în care există animale domestice mușcate sau zgâriate de alte animale
domestice sau sălbatice suspecte va ﬁ anunţat imediat medicul veterinar DSV
din localitate.
- în situaţia în care sunt găsite animale sălbatice moarte sau cu comportament
deviant (în special agresiv) se anunţă imediat medicul veterinar DSV din localitate,
contactul cu animalul ﬁind interzis.
Semnele clinice ale bolii sunt următoarele:
- la animalele domestice sau sălbatice, în special la câine, pisică, vulpe sau lup
sunt: agitaţie, agresivitate, apetit capricios, animalul înghite tot felul de obiecte
necomestibile (pietre,bucăţi lemn), are tendinţa de a-și mușca proprietarul,
privirea animalelor bolnave devenind rătăcită, apoi ﬁxă, pânditoare, feroce.
- la om boala poate apare ca urmare a mușcăturilor sau zgârieturilor provocate
de animale sălbatice sau domestice. Atenţie boala nu poate ﬁ tratată, de aceea
este obligatorie anunţarea imediată a Serviciului de Urgenţă al Spitalului Municipal
Turda și a medicului veterinar DSV din localitate, pentru începerea imediată a
tratamentului antirabic.
Telefoane utile :
- Telefonul unic de urgenţă 112.
- Spitalul Municipal Turda : 0264.312420.
- Medic veterinar DSV : dr. Ioan Petruse 0758.838715.
- Primăria Municipiului Turda : 0264.313160.
- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă: 0756.043616.
- Poliţia Locală : 0264.317303.
PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL ANTIEPIZOOTIC
PRIMAR
Ec.Tudor ŞTEFANIE
ŞEF S.V.S.U.
Ing. Mihai ZĂHAN

ceputul secolului al XX-lea. Mai
multe piese militare (arme, coifuri, decoraţii), ceasuri, bancnote, samovare, lămpi şi felinare de
mină, piese aparţinând mediului urban, intelectual (pipă, călimară cu suport, peniţe, cuţit
pentru desfăcut scrisori), halbe
din sticlă pentru bere, statuete,
diverse cutii, o aripă de avion şi
multe altele constituie această
colecţie.
Pentru expoziţia de la muzeul
turdean au fost selectate şi gru-

pate tematic obiecte etnograﬁce, cu o valoare estetică însemnată, încercându-se o rememorare a funcţionalităţii lor. Dacă
acceptăm ideea că un muzeu este un loc al memoriei, în care ﬁecare obiect îşi are povestea şi istoria sa, atunci noi, cei care intrăm în contact cu aceste obiecte, încercăm să înţelegem prin
aceste poveşti o mică parte din
trecutul comunităţii noastre, al
obiceiurilor, al meşteşugurilor,
al ocupaţiilor, al spaţiului locuit.

Modernizarea podului peste Arieş a fost estimată la 1,8 milioane de lei
Şeful executivului turdean
a declarat astăzi cu prilejul
unei conferinţe de presă că lucrările la podul de peste Arieş
sunt estimate la 1,8 milioane
de de lei, din care aproximativ
1 milion ar putea ﬁ contribuţia
bugetului local, pentru restul
sumei căutându-se sursa de
ﬁnanţare.
„Până nu vom avea buget nu
o să ştim exact cum se vor împărţi banii, cât putem aloca
secţiunii de dezvoltare, modernizărilor pe care le aşteaptă
cetăţenii şi aici mă refer în spe-

cial la străzi. Noi am făcut o
propunere în buget de cca. 1
milion de lei pentru proiectul
reabilitării podului peste Arieş, după proiectare şi deschiderea procedurii de licitaţie
pentru executarea lucrărilor
vom avea o valoare concretă,
luăm în calcul şi rectiﬁcările
bugetare, eu mi-aş dori foarte
mult să ﬁnalizăm în acest an
lucrările”, mărturiseşte primarul Tudor Ştefănie.
Edilul şef spune că lucrările
se vor face pe ambele sensuri, se
doreşte o îmbinare a dezvoltării

urbanistice din această perioadă cu un aspect arhitectonic cât
se poate de plăcut.
Deşi modernizarea acestui
obiectiv s-a aﬂat permanent în
atenţia executivului, din lipsa
fondurilor necesare pentru reabilitare nu s-a reuşit demararea
lucrărilor în anii anteriori.
Fiind vorba de o sumă estimată considerabilă, bugetul
local nu va putea susţine integral modernizarea podului,
astfel încât se caută coﬁnanţare şi din alte surse constituite
conform legii.

Viceprimarul turdean Lucian Nemeş ţine şi audienţe online
Tânărul viceprimar al Turzii,
a ales noua tehnologie pentru a
intra în contact cu cetăţenii municipiului în scopul aﬂării doleanţelor acestora privind o mai
bună administrare a localităţii.
În acest scop, puteţi accesa
următorul link:
https://www.facebook.com/
pages/Nemes-Lucian/5836018
11657078?frefâts.
Pagina oﬁcială de Facebook a
fost creată ca un răspuns la ritmul alert al societăţii, nevoia de
comunicare şi de concretizare a

unor punţi de legătură mai puţin
formale şi mai puţin birocratice,
între administraţia publică şi
comunitate.
„Au fost câteva argumente
care m-au condus la ideea oportunităţii creării unei pagini personale pe o platmorfă de socializare on-line. Am ales să ne întâlnim pe Facebook, îmi doresc
să abordez acest gen de comunicare şi mizez pe o apropiere
de comunitate. Îmi doresc să vă
motivez şi să ne implicăm împreună, mai activ, în viaţa ora-

şului nostru. Eu cred ca tinerii
turdeni, prezenţi în număr mare pe reţele virtuale de socializare, ne pot deveni parteneri în
proiecte cărora să le dăm viaţă
împreună, să le susţinem şi să
ne bucurăm de rezultatele lor”,
transmite viceprimarul Lucian
Nemeş.
Contul respectiv este un spaţiu de întâlnire şi de dialog social, prin intermediul căruia reprezentantul executivului turdean îşi va face cunoscută activitatea administrativă.
D.D.

