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Liceeni turdeni şi-au prezentat doleanţele în faţa reprezentanţilor administraţiei 
locale în cadrul proiectului intitulat Cetăţenii din Liceu. Proiectul„Cetăţenii din 
Liceu” este iniţiat de tinerii implicaţi în proiectele Centrului Raţiu pentru 
Democraţie şi este finanţat de Programul „Tineret în Acţiune” al Comisiei Europene. 
Întâlnirea între reprezentanţii Consiliului Local, ai executivului şi tinerii turdeni a 
avut loc în această după-amiază la primăria din localitate. Amănunte, în pagina 4.
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Hotărârile adoptate în şedinţa Consiliului Local al municipiului Turda
 Paginile 6 - 7

Medicul veterinar Nicolae Ciobanu (foto meda-
lion), şeful Asociaţiei Centrul de Ecarisaj Turda a 
prezentat în faţa consilierilor locali un raport cu 
privire la activitatea desfăşurată anul trecut.

Angajaţii centrului de ecarisaj au reuşit anul trecut 
capturarea unui număr de 534 de câini din care 32 au 
fost adoptaţi, alţi 21 revendicaţi de săpânii acestora.

Au fost şi 14 adopţii la distanţă, repuşi în terito-
riu 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.

În interpelările lor, consilierii locali turdeni au cerut 
în mod repetat un raport al serviciului de ecarisaj Turda, 
dar şi un plan de măsuri pentru a reduce numărul victi-
melor atacate de câinii comunitari în oraşul nostru.

Doar 15% din câinii capturaţi au fost adoptaţi, 
ceilalţi au fost sterilizaţi şi repuşi în teritoriu con-
form legislaţiei... cei mai mulţi câini au fost pe malul 
Arieşului, dar şi în zonele Micro I,II şi III, dar şi din 
preajma şcolilor. În deplasările noastre am fost în-
soţiţi de reprezentanţi ai primăriei şi poliţiei locale. 
S-a întâmplat de multe ori să fi m agresaţi, atât ver-
bal cât şi fi zic de cei care nu ne-au lăsat să ne facem 
treaba, anul acesta vrem să promovăm cât mai mult 
adopţiile pe plan local explică medicul Ciobanu.

În acest sens Primaria Municipiului Turda în 
parteneriat cu Asociaţia „Centrul de Ecarisaj” 
Turda (A.C.E.T.) cu sediul în Turda, str.Bogata, nr. 
12, face apel către toţi iubitorii de câini, persoane 
fi zice sau juridice, adăposturi private şi asociaţii 
de protecţie a animalelor de pe teritoriul judeţului 
Cluj şi nu numai, de a sprijini „programul de gesti-
onare al câinilor fără stăpân” prin adopţii, respec-
tiv adopţii la distanţă a câinilor afl aţi în adăpostul 
public de la adresa mai sus menţionată.

Program de lucru cu publicul: zilnic de la ora 
12.00 la ora 15.00 / Contact: telefon 0742.010.480.

Daciana Derda

Vocea celor 300 de angajaţi ai Sticla Turda s-a 
făcut auzită la Guvernul României, prin interme-
diul senatorului Alexandru Cordoş.

Parlamentarul turdean i-a înmânat premierului 
Victor Ponta o scrisoare a angajaţilor în care aceş-
tia cer anularea datoriilor istorice ale fabricii, în 
schimb, Sticla ar ceda statului, respectiv autorită-
ţilor locale o parte din terenul şi clădirile pe care le 
deţine.

Recent prefectul de Cluj a organizat o întâlnire 
la sediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fi-
nanciară din Bucureşti în legătură cu situaţia deo-
sebită în care se afl ă SC Sticla Turda SA, implicit şi 
cei 300 de angajaţi ai acestei societăţi.

În urma discuţiilor s-a ajuns la concluzia că so-
luţia cea mai avantajoasă pentru SC Sticla Turda 
SA este darea în plată a unor imobile către diverse 
instituţii publice (Consiliul Judeţean Cluj, Consi-
liul Local Turda etc), urmând ca partea de produc-
ţie să fi e evaluată şi scoasă la vânzare către poten-
ţiali investitori.

Deşi era aşteptată şedinţa ordinară a lunii mar-
tie pentru joi, iată că aceasta s-a transformat în 
extraordinară, pe ordinea de zi fi gurând cinci pro-
iecte de hotărâre.

Este vorba despre o rectifi care bugetară dar şi 
aprobarea schemei de minimis pentru contribua-
bilii bugetului local al municipiului Turda care be-
nefi ciază de scutiri de la plata majorărilor de întâr-
ziere aferente impozitelor şi taxelor locale, eşalo-
nări, amânări la plata impozitelor, taxelor şi a ma-
jorărilor de întârziere.

Serviciul de Dezvoltare Publică şi Investiţii vine 
şi el cu trei proiecte pentru şedinţa extraordinară. 
Acestea fac referire la: rectifi carea unităţii de mă-
sură aferentă serviciilor de salubritate, care au fost 
aprobate prin HCL nr. 237/2013 (punctele 24, 25, 
26 şi 27) pentru activitatea de salubritate stradală 
practicate de către SC Domeniul Public Turda SA. 
Repartizarea unei locuinţe de necesitate, dar şi 
achiziţionarea de servicii juridice juridice de con-
sultanţă şi reprezentare a intereselor Consiliului 
Local Turda, sunt alte subiecte ce vor intra în dez-
baterea deliberativului turdean.

Peste 500 de câini comunitari capturaţi la Turda anul trecut

Angajaţii de la Sticla Turda au trimis 
un memoriu către Victor Ponta în care 

cer ajutor pentru salvarea fabricii

Şedinţă extraordinară a Consiliului local

„Cetăţenii din Liceu”
au demonstrat că ştiu ce vor 

de la conducerea oraşului
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Primăria municipiului Turda anunţă desfășurarea acţiunii „LUNA CURAŢENIEI“, în perioada 17.03.2014 
– 18.04.2014.
Se face apel la toţi cetăţenii municipiului Turda, la asociaţiile de proprietari/locatari și la toate 
societăţile economice / instituţiile publice în vederea participării la activităţi de bună gospodărire 
și înfrumuseţare a municipiului nostru.

ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI / LOCATARI VOR REALIZA CU PRIORITATE:
1. Întreţinerea corespunzătoare a imobilelor, atât la exterior cât și la interior;
2.  Asigurarea curăţeniei trotuarelor, aleilor pe porţiunea din dreptul blocului, a locurilor de joacă 

pentru copii și a locurilor de parcare pe care le folosesc;
3. Întreţinerea zonelor verzi aferente blocurilor;
4.  Evacuarea și depozitarea deșeurilor menajere rezultate în urma acţiunii de curăţenie la punctele 

gospodărești din zona blocurilor;
5.  Colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile rezultate în urma acţiunii de curăţenie și depozitarea 

acestora în pubelele special amenajate în acest sens.

SOCIETĂŢILE COMERCIALE ŞI INSTITUŢIILE VOR REALIZA CU PRIORITATE:
1.  Întreţinerea în stare corespunzătoare a imobilelor în care își desfășoară activitatea;
2.  Întreţinerea stării de curăţenie în curţile interioare, pe căile de acces și pe celelalte terenuri pe 

care le deţin;
3.  Efectuarea și menţinerea curăţeniei trotuarelor, a părţii carosabile, a străzii, a locurilor de parcare;
4.  Curăţarea mijloacelor de transport și a utilajelor proprii, la intrarea acestora pe drumurile publice;
5.  Depozitarea reziduurilor menajere și industriale rezultate în urma acţiunii de curăţenie numai 

în locuri autorizate;
6.  Colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile rezultate din acţiunea de curăţenie și depozitarea 

acestora în pubelele special amenajate în acest sens.

CETĂŢENII MUNICIPIULUI VOR REALIZA CU PRIORITATE:
1. Întreţinerea corespunzătoare a imobilelor, atât la exterior cât și la interior;
2.  Asigurarea curăţeniei locuinţelor (proprietate sau chirie), a anexelor gospodărești, a curţilor și 

împrejmuirilor acestora;
3.  Asigurarea curăţeniei trotuarelor, părţii carosabile pe porţiunea din dreptul imobilului pe care 

îl deţin și a locurilor de parcare pe care le folosesc;
4.  Păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie, în pieţe, parcuri, locuri de joacă pentru copii;
5.  Curăţarea mijloacelor de transport și a utilajelor proprii, la intrarea acestora pe drumurile publice;
6.  Evacuarea și depozitarea deșeurilor menajere rezultate în urma acţiunii de curăţenie, în pubele 

ecologice cu respectarea grafi cului de colectare;
7.  Colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile rezultate în urma acţiunii de curăţenie și depozitarea 

acestora în pubelele special amenajate în acest sens.

Vă aducem la cunoștinţă faptul că în cazul încălcării prevederilor HCL 212/2005 modifi cată și completată 
cu HCL nr. 150 / 2006 se vor aplica amenzi contravenţionale cuprinse între 200 și 400 lei.

PRIMAR
TUDOR ŞTEFĂNIE

Primaria municipiului Turda a demarat și în acest an acţiunea “LUNA CURĂŢENIEI” în perioada 
17 martie – 18 aprilie. Programul este structurat pe 7 capitole, dintre care amintim: salubritate, 
zone verzi, întreţinere străzi, asociaţii de proprietari etc.

La capitolul SALUBRITATE: salubrizarea tuturor arterelor de circulaţie asfaltate, în special prin 
curăţarea și îndepărtarea de la rigolă a materialului antiderapant utilizat în sezonul rece.

Totodată, sunt estimate cca. 750 mc de deșeuri care trebuie încărcate și transportate la rampă, 
rezultate din desfi inţarea de minirampe ilegale de deșeuri de pe întreaga suprafaţă a municipiului. Tot 
la acest capitol este progrmată schimbarea și repararea coșurilor pentru reziduuri stradale, precum și 
executarea unei ample acţiuni de decolmatare și igienizare a cursului Văi Racilor și Valea Fânaţelor.

La capitolul ZONE VERZI: executarea lucrărilor specifi ce de întreţinere și plantare a zonelor verzi 
de pe întreaga suprafaţa a Turzii, lucrări de reparare și întreţinere a mobilierului urban din parcurile 
municipiului, precum și lucrări de toaletare a vegetaţiei din parcuri și de pe zonele verzi din Turda.

Și în acest an, Primaria municipiului Turda pune la dispoziţia asociaţiilor de proprietari, în baza 
unei cereri, material dendro-fl oricol, pentru a fi  plantat în zonele verzi care aparţin domeniului 
public, din jurul blocurilor.

La capitolul ÎNTREŢINERE STRĂZI s-au demarat deja lucrări specifi ce de reprofi lare și împietruire 
străzi neasfaltate sau de fi nalizare a unor lucrări rămase din 2013 (ex. refacere trotuar str.Mihai Viteazu). 
De asemenea, au fost demarate lucrări noi cum ar fi  cea de pe str. Aleea Plopilor – refacerea trotuarului.

Se va avea în vedere și repararea sau inlocuirea semnelor de circulaţie de pe raza municipiului 
Turda, precum și refacerea marcajelor rutiere.

La capitolul ASOCIAŢII DE PROPRIETARI, în colaborare cu Poliţia Locală, se va urmări îndeaproape 
modul în care reprezentanţii asociaţiilor de proprietari își vor îndeplini obligaţiile în ceea ce privește 
igienizarea zonelor din jurul blocurilor de locuinţe. La fel se va proceda și în zonele cu case de locuit 
și în zonele cu agenţi economici.

Tuturor acestor reprezentanţi ai societăţii civile le-au fost transmise solicitările noastre privind 
lucrările ce trebuie executate pe domeniul public din imediata apropiere, urmând ca Primaria 
municipiului Turda să sprijine aceste lucrări prin logistică și prin asigurarea transportului deșeurilor.

Acesta este mesajul pe care turdenii iubitori ai 
teatrului l-au transmis prin intermediul domnului 
primar Tudor Ștefănie, marelui actor, Florin Piersic, 
prezent la Turda cu spectacolul “Străini în noapte“ 
susţinut alături de Medeea Marinescu, în regia lui 
Radu Beligan.

Deosebit de emoţionat, Florin Piersic a mulţumit 
primarului Tudor Ștefănie, directorului Teatrului 
Municipal, Narcisa Pintea, dar mai ales publicului 
turdean pentru distincţia oferită și pentru minutele 
în șir de aplauze cu care este răsplătit de fi ecare 
dată, când urcă pe scenă, la Turda.

Florin Piersic este o prezenţă deja obișnuită a 
scenei turdene, prima dată onorând invitaţia conducerii 
Teatrului Municipal de a-i fi  alături la aniversarea celor 
60 de ani de existenţă a instituţiei culturale, în anul 
2009, urmată apoi de spectacolul aniversar la împlinirea 
celor 75 de ani de viaţă ai marelui actor.

„Să fi i un mare actor înseamnă să iubești scena și publicul, să îţi dorești să joci pentru spectatori, 
să vezi că în sală, se râde, se trăiește intens și se aplaudă minute în șir. Să știi că ceea ce dorești tu să 
transmiţi a ajuns la sufl etul lor și că pleacă de la spectacol mult mai bogaţi sufl etește și încărcaţi de 
frumos. Asta înseamnă pentru mine, Florin Piersic!” a apreciat, primarul municipiului Tudor Ștefănie.
INFO spectacol

„Străini în noapte“ este un spectacol ce se clasează în prezent pe primele poziţii în topul 
preferinţelor iubitorilor de teatru, o adevărată operă de artă regizată de marele maestru Radu 
Beligan.“Străini în noapte“ este o comedie romantică, în care se îmbină răsturnările de situaţie, 
minciuna și seducţia, dar și o lecţie despre trecerea timpului. Florin Piersic dă viaţă personajului 
Pierre, un om care simte că nu a reușit să realizeze tot ce și-a propus în viaţă, iar Medeea Marinescu 
o joacă pe Julietta, o femeie care știe ce vrea. Când drumurile personajelor se intersectează, fi ecare 
descoperă că are așteptări diferite de la celălalt, fapt care duce la dezvăluirea unui lanţ de secrete.

Statistica incendiilor la nivelul municipiului Turda, arată că în perioadele martie-aprilie și 
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, odata cu încălzirea vremii (cel mai 
frecvent din a doua jumătate a lunii martie) se produce 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 și curţi.

Persoanele fi zice și juridice care desfășoară acţiuni de ardere a miriștilor, stufului și a vegetaţiei ierboase, 
a gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, sunt obligate să respecte prevederile reglementărilor 
în domeniu, punând accentul pe un set de măsuri de prevenire a incendiilor specifi ce, care pot fi  completate 
și cu alte reguli de prevenire a incendiilor în funcţie de condiţiile meteo și specifi citatea zonei, astfel:
- Folosirea focului deschis, inclusiv la lucrările de igienizare este permisă numai sub supravegherea 
permanentă, cu respectarea regulilor specifi ce de prevenire a incendiilor.
- Arderea resturilor vegetale a gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în 
locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea 
propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și 
stingerea jarului după terminarea activităţii
- Se interzice cu desăvârșire arderea deșeurilor, a vegetaţiei uscate și a miriștilor noaptea sau pe timp de vânt.

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PRIMAR, SEF SVSU
Ec. Tudor ŞTEFĂNIE Ing.Mihai ZAHAN

În perioada 03 – 22 martie 2014, în măsura în care condiţiile meteo vor fi  favorabile, 
Primaria Municipiului Turda prin SC Domeniul Public Turda SA, va desfăşura prima etapă a 
acţiunii de deratizare generală a domeniului public şi privat al municipiului Turda.

Deratizarea se realizează cu substanţe raticide avizate de Ministerul Sănătăţii, în vederea 
combaterii rozătoarelor.

Atenţionăm deţinătorii de animale și păsari să ia toate măsurile pentru 
evitarea oricărui incident neplăcut.

PRIMAR
TUDOR ŞTEFĂNIE

Supermarketul Profi  România, în colaborare 
cu Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Forţei de Muncă,

anunţă persoanelor interesate următoarele locuri de muncă vacante pentru magazinul ce se va 
deschide în municipiul Turda:

1.Casier, cod COR 523003
2. Vânzător, cod COR 522101

3. Recepţioner marfă, cod COR 432104
4. Lucrător comercial, cod COR 522303

Cerinţe: liceu, vechime în domeniu minim 1 lună

5. Şef magazin, cod COR 142003
Cerinţe: liceu, vechime în domeniu minim 12 luni
Persoanele interesate de aceste locuri de muncă sunt rugate să depună un CV la Centrul de Consiliere 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, menţionând locul de muncă vizat și codul COR aferent acestuia.

Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Forţei de Muncă Turda
Program cu publicul: luni-joi:09.00 – 15.00, vineri: 09.00 – 12.00
Turda, str. Libertăţii nr. 2-4
Tel/fax: 0264-317164
Mobil: 0749-242012
E-mail: ccofm@primariaturda.ro
Web site: www.ccofm.primariaturda.ro

ANUNŢ

INFORMARE PRIVIND „LUNA CURAŢENIEI“, 2014

Florin Piersic, „un actor pe care publicul turdean, pur şi simplu, îl iubeşte”!

ÎN ATENŢIA PROPRIETARILOR DE TERENURI DIN MUNICIPIUL TURDA

ANUNŢ

ANUNŢ ANGAJĂRI

Telefoane utile :
Număr unic pentru situaţii de urgenţă : 112
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA : 0264.313160
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă : 0264.311524 ; 0264.316006, 0756.043616
POLIŢIA COMUNITARĂ : 0264.317303 ; 0264.317231
Deranjamente ELECTRICA : 929
Deranjamente EON GAZ : 0800800928
Deranjamente COMPANIA APĂ ARIEŞ : 0264.311770 ; 0264.311771
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Chiar dacă iniţial au fost 
propuse prin interme-

diul unui proiect de hotărâ-
te taxe mai mari pentru în-
cheierea căsătoriei în zilele 
de sâmbătă şi duminică, 
majoritatea consilierilor 
locali au votat împotriva 
proiectului.

Primarul Tudor Ştefănie a 
iniţiat un proiect de hotărâre 
ce prevede taxele speciale afe-
rente anului 2014, pentru pre-
starea de către Serviciul Public 
Comunitar de Evidenţă a Per-
soanelor Turda a unor servicii 
în interesul persoanelor fi zice.

Printre acestea se afl ă şi 
taxa specială de încheiere a 
căsătoriei în zilele de sâmbă-
tă şi duminică, taxă propusă 
spre majorare la 200 lei, de la 
150 lei cât este în prezent.

Majorarea a stârnit nemul-
ţumiri în rândul aleşilor lo-
cali, primul care a luat poziţie 
a fost consilierul PSD, Nico-

lae Roş care a argumentat că 
nu se justifi că această majo-
rare, cu atât mai mult cu cât 
numărul cuplurilor care ho-
tărăsc să-şi unească destine-
le este în scădere. El a amintit 
şi acea prevedere legală prin 
care tinerilor căsătoriţi li se 
ofereau de către stat 200 de 
euro, în momentul întemeie-

rii unei familii, acum din pă-
cate acestă sumă nu se mai 
acordă, drept stimulent.

Crişan Rozalia de la PPDD, 
a propus ca din contră taxa să 
fi e micşorată la 100 lei, iar 
consiliera UDMR- Csep Ley-
lla a dorit ca valoarea taxei să 
rămână aceeaşi, 150 lei, su-
gestie împărtăşită de majori-

tatea colegilor săi din forul 
deliberativ, drept pentru care 
proiectul de hotărâre a fost 
adoptat cu acest amenda-
ment, valoarea taxei de în-
cheiere a căsătoriei în zilele 
de sâmbătă şi duminică, ră-
mâne nemodifi cată.

Celelalte taxe speciale au 
următoarele valori: taxa spe-

cială pentru soluţionarea în 
regim de urgenţă a cererilor 
depuse de persoane fi zice sau 
juridice privind furnizări de 
date personale este 5 lei; taxa 
pentru înregistrarea doarelor 
de schimbare a numelui sau 
prenumelui pe cale adminis-
trativă – 200 lei; taxa specială 
pentru transcrierea în regis-
trele de stare civilă române a 
actelor de stare civilă înre-
gistrate în străinătate a fost 
stabilită la 100 lei; taxa pen-
tru eliberare dovezi căsătorie 
pentru străinătate şi adeve-
rinţe privind componenţa fa-
miliei – 50 lei, eliberarea do-
vezilor privind înregistrările 
de naştere, căsătorie, deces 
din registrele de stare civilă, 
la cererea avocaţilor – 10 lei; 
iar taxa specială pentru în-
scrierea numelui de familie 
cu noua ortografi e a limbii 
materne, este 50 lei.

 Daciana Derda

Taxele pentru încheierea căsătoriei 
au rămas aceleaşi!

Consilierii locali au avut 
discuţii pro şi contra pri-
vind bursele acordate elevi-
lor turdeni în acest an.

O parte din aleşii locali 
s-au declarat nemulţumiţi 
de faptul că unii elevi au fost 
lăsaţi pe dinafară, bugetul 
alocat anului 2014 fiind in-
suficient pentru a onora 
toate solicitările trimise de 
unităţile de învăţământ.

Consiliera PSD, Dora Ari-
on a atras atenţia asupra 
faptului că 330 de elevi au 
rămas fără burse. Ea a cerut 
executivului ca la următoa-
rele rectificări bugetare să 

fie prevăzute şi aceste sume 
destinate elevilor care acum 
nu au primit burse.

Liberalul Ovidiu Micu 
susţine că ar trebui revizui-
te criteriile de acordare a 
burselor pentru că sunt si-
tuaţii în care unii elevi au 
rămas corigenţi, cu toate 
acestea ei primit burse, ceea 
ce nu este echitabil.

În replică primarul Tudor 
Ştefănie spune că revizui-
rea criteriilor de acordare a 
burselor este atributul Con-
siliului de Administraţie al 
şcolilor, iar consilierii locali 
sunt membri în aceste orga-

nisme, cu alte cuvinte au 
puterea să schimbe ceva în 
acest sens.

Potrivit documentului ela-
borat la iniţiativa primarului 
Tudor Ştefănie, în acest an se 
vor acorda burse de perfor-
manţă în valoare de 40 lei/
luna/elev, burse de merit de 
25 lei/lună/elev, bursă de 
studiu 20 lei/lună/elev.

Durata acordării acestor 
burse este de 8 luni, respec-
tiv 12 luni pentru bursele 
sociale. Suma totală alocată 
burselor şcolare se ridică la 
300.000 lei.

 Daciana Derda 

Gâlceavă pe bursele elevilor turdeni

În cadrul şedinţei de con-
siliu de la Turda au fost de-
cernate în mod oficial titlu-
rile de cetăţean de onoare al 
oraşului scriitorului Mircea 
Ioan Casimcea şi lui Nico-
lae Giurgiu.

Ceremonia a avut loc în 
prezenţa reprezentanţilor 
executivului, a consilierilor 
locali, şefi  de servicii din pri-
măria Turda, dar şi a rudelor 
celor care au primit această 
distincţie.

Propunerea a venit din 
partea consilierului PSD, Ni-
colae Roş care a insistat încă 
din luna decembrie a anului 
trecut pentru organizarea 
evenimentului şi implicit 
pentru punerea în drepturi a 
persoanelor nominalizate.

În cazul lui Nicolae Giur-
giu, hotărârea a fost atacată 
în contencios dar Curtea de 
Apel Cluj a declarat inadmi-
sibilă acţiunea formulată de 
primarul Tudor Ştefănie, 
care a cerut în instanţă anu-
larea hotărârii de consiliu 
local de acordare a titlului 

de cetăţean de onoare lui 
Nicolae Giurgiu.

Nu în ultimul rând, în ceea 
ce priveşte regulamentul de 
acordare şi retragere a titlu-
lui de Cetăţean de Onoare, 
consilierul PSD a precizat că 
s-a făcut doar un prim pas, 
iar celor care au primit acest 
titlu trebuie să le fi e înmâna-
te însemnele corespunză-
toare pe lângă diploma de 
Cetăţean de Onoare, plache-
ta cu emblema oraşului şi 
brevetul semnat de către pri-
mar – şi că mai există obliga-
tivitatea ca serviciul de spe-
cialitate din cadrul primări-
ei să aibă un registru în care 
să ţină evidenţa celor care 
deţin titlul de Cetăţean de 
Onoare, penttru ca aceştia să 
poată fi  invitaţi la diverse 
manifestări. mai mult, trebu-
ie să existe un panou de onoa-
re afi şat la Primăria Turda pe 
care trebuie să se regăseas-
că fotografiile tuturor celor 
care deţin titlul de Cetăţean 
de Onoare al municipiului 
Turda. Daciana Derda

Casimcea şi Giurgiu au devenit oficial 
cetăţeni de onoare ai Turzii

Reprezentanţi ai Inspec-
toratului Judeţean de Poli-
ţie, Prefectura Cluj, primarii 
din zonan Turzii, Autorita-
tea Teritorială de Ordine Pu-
blică Cluj au organizat o în-
tâlnire de lucru cu reprezen-
tanţii comunelor din zona 
noastră având ca scop îmbu-
nătăţirea comunicării şi cu-
noaşterea nevoilor şi proble-
melor cu care se confruntă 
structurile de poliţie din me-
diul rural.

Gazda evenimentului a 
fost Primăria Turda în 
frunte cu primarul Tudor 
Ştefănie.

La întâlnire au participat 
prefectul şi subprefectul ju-
deţului Cluj, preşedintele şi 
membrii A.T.O.P. Cluj, con-
ducerea inspectoratului, şe-
fii secţiilor de poliţie rurală 
şi ai posturilor de poliţie co-
munală, precum şi primarii 
comunelor Ceanu Mare, 
Frata, Luna, Triteni, Viişoa-
ra, Aiton, Băişoara, Călă-
raşi, Ciurila, Iara, Mihai Vi-
teazu, Moldoveneşti, Pe-
treştii de Jos, Ploscoş, Săn-
duleşti, Săvădisla, Tureni, 
Valea Ierii.

Subiectele discuţiei s-au 
centrat pe creşterea gradu-

lui de siguranţă a comunită-
ţii, îmbunătăţirea cooperă-
rii cu autorităţile locale şi 
comunitatea, precum şi 
consolidarea parteneriatu-
lui Poliţie – Autorităţi jude-
ţene şi locale pentru efici-
entizarea serviciului poliţi-
enesc, aspecte care sunt în 
beneficiul tuturor membri-
lor comunităţii.

Efi cientizarea serviciului 
poliţienesc şi implict activi-
tatea organizată la Turda vi-
ne pe fondul escaladării fe-
nomenului infracţional, atât 
în mediul urban cât şi în cel 
rural. Daciana Derda

Eficientizarea serviciului poliţienesc subiect 
de discuţie la Primăria Turda
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Liceeni turdeni şi-au 
prezentat doleanţele în 

faţa reprezentanţilor admi-
nistraţiei locale în cadrul 
proiectului intitulat 
Cetăţenii din Liceu.

Proiectul„Cetăţenii din Li-
ceu” este iniţiat de tinerii im-
plicaţi în proiectele Centru-
lui Raţiu pentru Democraţie 
şi este fi nanţat de Programul 
„Tineret în Acţiune” al Comi-
siei Europene.

Întâlnirea între reprezen-
tanţii Consiliului Local, ai exe-
cutivului şi tinerii turdeni a 
avut loc în această după-amia-
ză la primăria din localitate.

La eveniment au participat 
viceprimarul Varo Lucian, 
profesorul Florin Stan, consi-
lierii Cristian Felezeu, Dora 
Arion, Roş Nicolae şi Sorin Bi-
chiş, Neluţu Mureşan repre-
zentând primăria Turda, Oana 
Botezan de la Centrul Raţiu 
pentru Democraţie şi elevi de 
la cinci licee din Turda.

Deşi au primit invitaţia de 
participare, cei de la Josika 
Miklos nu au onorat cu pre-
zenţa activitatea de astăzi, 
fapt care a stârnit nemulţu-

miri în rândul consilierilor 
locali, aceştia subliniind că 
se putea trimite măcar un 
reprezentant al liceului pen-
tru a-şi spune păsurile, însă 
s-a ales metoda de-a trans-
mite în scris doleanţele şi 
sugestiile elevilor.

În deschidere a avut loc un 
joc de socializare, după care s-a 
dat cuvântul reprezentanţilor 

fi ecărui liceu pentru a transmi-
te gândurile lor celor care con-
duc destinele oraşului.

Elevii de la CNMV Turda 
s-au axat pe lipsa mijloacelor 
şi a spaţiilor destinate diver-
tismentului la Turda, infra-
structură, salubritate, trans-
port, absenţa unui mall. Defi -
nitivarea Casei de Cultură şi 
alocarea fondurilor pentru 

cercetarea ştiinţifi că, au fost 
alte aspecte semnalate.

La Liceul Emil Negruţiu 
s-a cerut renovarea terenului 
de sport care se impune ca o 
necesitate, lipsa unui cine-
matograf în oraş şi salubiza-
rea stradală, tinerii de la Co-
legiul Dr. I. Raţiu vor decon-
tarea abonamentelor şI spaţii 
de petrecere a timpului liber.

Reprezentanţii Colegiului 
Tehnic Turda au vorbit des-
pre bursele de merit care au 
o valoare foarte mică la Tur-
da, doar 25 lei, comparativ 
cu Clujul unde depăşesc 100 
lei, autobuzele şcolare sunt 
prea aglomerate şi transpor-
tul elevilor nu se face în con-
diţii optime.

Pentru adolescenţii de la 
„Liviu Rebreanu” se doreşte 
realizarea unei săli de sport 
adecvate, având în vedere că 
este un liceu cu profi l sportiv.

În scris au trimis dolean-
ţele lor elevii de la Josika 
Miklos care îşi doresc o dis-
cotecă în oraş, o mai bună 
curăţenie şi în zonele perife-
rice ale oraşului nu doar pe 
centrul municipiului, dar şi 
un chioşc alimentar situat în 
incinta şcolii.

A venit şi replica aleşilor 
locali care au ţinută să pere-
cizeze că o parte din proble-
mele enumerate ţin de admi-
nistraţia publică, dar sunt şi 
câteva care depind de condu-
cerea fi ecărei unităţI de învă-
ţământ în parte.

Daciana Derda

„Cetăţenii din Liceu” au demonstrat că ştiu 
ce vor de la conducerea oraşului

În cadrul şedinţei ordinare 
de consiliu componenţa foru-
lui deliberativ a suferit o mo-
difi care, practic s-a produs o 
rocadă între consilierii PDL.

Aleşii locali au luat act de 
încetarea de drept a manda-
tului de consilier local al lui 
Tothăzan Pavel Eugen, aces-
ta a demisionat din motive 
personale. Totodată s-a tre-
cut la validarea mandatului 
de consilier local al lui Luci-
an Cordiş, din partea Parti-
dului Democrat Liberal.

Cordiş este practic ur-
mătorul supleant de pe lis-
tele electorale ale PDL, 
acesta mai având funcţia de 
consilier local şi în vechea 
legislatură.

Următorul pas a fost depu-
nerea jurământului, în pre-
zenţa primarului Tudor Şte-
fănie a viceprimarului Luci-
an Varo, dar şi a noilor colegi 
din forul deliberativ.

Lucian Cordiş a mulţumit 
pentru votul de încredere 
acordat şi a dat asigurări că 
va fi  un consilier în slujba ce-
tăţenilor.

Îmi doresc să fi u un coleg 
bun pentru toată lumea, un 
consilier pentru restul manda-
tului, în folosul locuitorilor mu-
nicipiului Turda şi al comuni-
tăţii...aveţi în mine un prieten, 
un partener de dialog în tot ceea 
ce înseamnă acest for delibera-
tiv local, declară Cordiş.

Daciana Derda

Cordiş şi-a intrat 
în drepturi, este noul 

consilier din partea PDL!Managerul spitalului mu-
nicipal din Turda, medicul 
Vasile Grumaz are planuri 
mari pentru îmbunătăţirea 
calităţii actului medical, a 
condiţiilor de cazare şi dota-
re cu aparatură performantă 
a unităţii medicale.

Într-un interviu acordat Tur-
daNews, directorul spitalului a 
precizat că deja au fost investite 
aproximativ 20 de miliarde de 
lei în modernizare, schimbarea 
reţelei de apă şi canalizare, a in-
stalaţiilor sanitare, recomparti-
mentări, achiziţia de aparatură 
de ultimă generaţie.

Ambiţiile sale nu se opersc 
aici, sunt necesare alte 40 de 
miliarde de lei, pentru defi ni-
tivarea lucrărilor la corpul 
central dar şi la clădirile 
aparţinătoare, o parte din 
bani vor proveni de la bugetul 
local, dar grosul sumei va ve-
ni de la Ministerul Sănătăţii 
speră Grumaz.

S-a reabilitat clădirea sec-
ţiei de oncologie, au fost refă-
cute integral circuitele medi-
cale, iar angajaţii au avut plă-
cuta surpriză să primească 
salariile reîntregite.

Reţele de apă refăcute pen-
tru că deja ţevile de apă puş-
cau prin pereţi, erau colmata-
te etc. Am trecut la schimba-
rea sistemului de canalizare 
pe toate nivelele, inclusiv de 
alimentare cu apă caldă şi apă 
rece. Dincolo de schimbarea 
de infrastructură am reuşit să 
facem grupurile sanitare în fi -
ecare salon, este un obiectiv 
important, în plus faţă de nor-
mele cerute de acreditare, dar 
eu am considerat o condiţie 
elementară ca în fi ecare salon 

să existe aşa ceva, explică Va-
sile Grumaz.

Reorganizarea activitatăţii 
secţiilor din spital în funcţie 
de numărul de paturi, intra-
rea secţiilor de obstretică, gi-
necologie şi neonatologie în 
corpul central din acest an, 
îmbunătăţirea condiţiilor 
hoteliere şi cel mai important 
obşinerea acredităţii spitalu-
lui sunt câteva din obiective-
le avute în vedere de condu-
cerea unităţii.

Daciana Derda 

Investiţii masive în modernizarea 
şi dotarea spitalului turdean
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Proiectul european de-
rulat de Compania de 

Apă Arieş privind extinde-
rea şi modernizarea reţele-
lor de apă şi canalizare vine 
cu beneficii pentru mii de 
locuitori ai arealului CUA.

Muncă multă, obiective am-
biţioase, determinare şi pro-
iecte de viitor în folosul comu-
nităţii, toate poartă marca 
Companiei de Apă Arieş.

Recent am stat de vorbă cu di-
rectorul general al societăţii, Ma-
tei Cristian (foto) care ne-a dez-
văluit noutăţile legate de pasul II 
al proiectului, dar şi sumele desti-
nate fiecărei comunităţi în parte.
Rep: Care este stadiul ac-
tual al pasului II al proiec-
tului derulat de Compania 
de Apă Arieş?

Matei Cristian: În mo-
mentul de faţă documentaţia 
de atribuire pentru contractul 
Asistenţă Tehnică pentru 
Pregătirea Aplicaţiei de Fi-
nanţare şi a Documentaţiilor 
De Atribuire Pentru: Proiec-
tul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apă şi Apă 
Uzată din Regiunea Turda – 
Câmpia Turzii, în perioada 
2014 – 2020 se afl ă în analiza 
ANRMAP, urmând ca, în scurt 
timp, această documentaţie 
să fi e publicată pe SEAP.

Doresc să atrag atenţia asu-
pra importanţei respectării pro-
cedurilor vis- à- vis de licitaţiile 

publice, sens în care am analizat 
temeinic întreaga documenta-
ţie, respectând atât legislaţia lo-
cală (OUG 34), cât şi Directiva 
17/2004 a Comisiei Europene. 
Aceste aspecte au o importanţă 
deosebită, dat fi ind faptul că 
aceste achiziţii sunt auditate, 
atât de organele competente din 
ţară, cât şi de Autoritatea de Au-
dit a Comisiei Europene.

Sperăm ca în luna iunie să 
reuşim să semnăm contrac-
tul cu fi rma de consultanţă 
care va câştiga această licita-
ţie pentru ca în partea a doua 
a anului să demarăm realiza-
rea studiului de fezabilitate şi 
a aplicaţiei de fi nanţare.
Rep.: Care sunt sumele ce 
vor fi  investite în celelalte 
localităţi ale CUA, pentru 
reţelele de apă şi canaliza-
re, am văzut la Luna deja o 
sumă importantă, respec-
tiv 2,5 milioane de euro?

M.C.: – După cum probabil 
ştiţi, planul de investiţii din 
fonduri europene, plan pe ter-
men lung aferent perioadei 
2014-2020, prevede suma de 
82.7 milioane euro care urmea-
ză a fi  folosiţi în întreg arealul 
Asociaţiei de Dezvoltare Inter-
comunitare Apa Văii Arieşului.

La Turda – sunt prevăzute 
investiţii în valoare de peste 25 
milioane de euro; pentru Câm-
pia Turzii peste 24 de milioane 
euro, din care 13 milioane de 

euro sunt pentru o noua staţie 
de tratare a apei care va deservi 
toate localităţile unde Compa-
nia de Apă Arieş distribuie apă; 
Viişoara – sunt alocate 2,2 mili-
oane euro; Mihai Viteazu – va 
benefi cia de 1.5 milioane euro; 
Sânduleşti – aproximativ 1.5 
milioane euro; Tritenii de Jos 
de peste 5 milioane; Ceanu Ma-
re de 3 milioane euro; Călăraşi 
de 1.15 milioane euro; Petrestii 
de Jos de 1,2 milioane euro; Plo-
scoş de 0.9 milioane euro, Ciu-
rila de 1.6 milioane euro.
Rep.: Recent s-a trecut la 
inventarierea gospodării-
lor din oraş racordate re-
cent la canalizare. Ce sume 
au intrat în bugetul societă-
ţii în urma acestei acţiuni?

M.C.: Inventarierea utiliza-
torilor racordaţi la reţeaua de 
canalizare a condus la o creşte-
re lunară a veniturilor cu peste 
12.900 lei (exclusiv TVA).
Rep.: În Turda, mai concret 
care ar fi  necesarul investi-
ţiilor în reţeaua de apă şi 
canalizare şi pe ce zone?

M.C.: Investiţiile pe pro-
iect, aici mă refer la pasul II, 
se afl ă în analiză la ANRMAP, 
urmând ca în scurt timp 
această documentaţie să fi e 
publicată pe SEAP.

Investiţii fi nanţate de la 
bugetul local: pentru anul 
2014 sunt propuse spre exe-
cutare 63 de obiective de in-
vestiţii în infrastructura de 
apă şi canalizare, în valoare 
totală de: 6.019.059 lei. Dintre 
acestea, 24 de obiective în va-
loare totală de: 1.647.488 lei 
sunt reabilitări şi extinderi 
conducte de apă, iar 39 obiec-
tive sunt reabilitări şi extin-
dere conducte de canalizare.

Directorul general al Com-
paniei de Apă Arieş a mai preci-
zat cu această ocazie că reabili-
tarea conductelor de apă va fi  în 
lungime de 4.095 m, în ceea ce 
priveşte reabilitarea şi extinde-
rea conductelor de canalizare 
vor fi  efectuaţi 5.645 m.

Reabilitarea reţelelor de 
apă va include următoarele 
străzi din Turda: Gh. Şincai, 

Panait Cerna, Cânepişti, Po-
taissa, Petru Rareş, Decebal, 
N. Teclu, P. Maior.

Se vor face reabilitări şi la 
conductele colectoare de ser-
viciu la blocuri pe străzile: 
Calea Victoriei nr. 102, 104; 
Aleea Plopilor bl. L1, L2, L3; 
Constructorilor nr. 18; Lotus 
bl. F9 şi bl. R; N. Titulescu; 
Lăcrămioarelor; Rapsodiei; 
Narciselor; Libertăţii.

Extinderea conductelor de 
canalizare cuprinde străzile 
Nicolae Russu, Cheii Cluju-
lui, Frăsinetului, Florilor.

Obiectivele de investiţii 
menţionate anetrior, au fost 
selectate în urma analizei 
vechimii, gradului de uzură 
şi a deselor avarii care se 
produc în exploatare.

Arealul obiectivelor de inves-
tiţii cuprinde zonele Turda No-
uă, Centru Municipiului Turda, 
Zona Industrială şi Oprişani, 
Microraioanelor 1, 2, 3.

Strategia de dezvoltare pe 
termen mediu şi lung a Com-
paniei de Apă Arieş, prevede 
investiţii în infrastructura de 
apă şi canal, atât din fonduri 
europene, cât şi din bani alo-
caţi de la bugetul local.

Lucrările de extindere sau 
reabilitare a reţelelor de apă 
şi canal vor fi  în aşa fel orga-
nizate încât, după fi ecare lu-
crare executată pe domeniul 
public, se va asfalta!

Investiţii masive în reţelele de apă şi canalizare 
aparţinând Comunităţii Urbane Arieş

La CNMV Turda s-a desfă-
şurat o activitate inedită în 
cadrul unui parteneriat între 
Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă Cluj, Liceul Teo-
retic ,,Alexandru Papiu Ilari-
an” Dej, Colegiul Naţional 
,,Mihai Viteazul” Turda, 
SMURD şi Crucea Roşie.

Printre activităţile propuse 
de organizatori s-au afl at: un 
exerciţiu de salvare şi 
prim-ajutor – realizat de către 
elevii voluntari ISU în colabo-
rare cu SMURD; acordarea 
primului ajutor în caz de frac-
turi – acţiuni la care au parti-
cipat elevii claselor a X – a şi a 
XI – a, coordonaţi de către vo-
luntarii I.S.U. din Colegiul 
Naţional ,,Mihai Viteazul” 
Turda şi paramedici SMURD; 
în fi nal a avut loc o prezentare 
ppt „Taberele ISU- prilej de 
instruire şi socializare”.

Primul scenariu al exerciţiu-
lui a presupus manevre practi-
ce de resuscitare şi prim-ajutor 
acordate victimelor unui cutre-
mur. Trei elevi voluntari au fost 

„victimele” prinse sub dărămă-
turi, toţi suferind leziuni multi-
ple, unul dintre ei intrând chiar 
în stop cardio-respirator.

Rând pe rând au fost sta-
bilizaţi, li s-au acordat îngri-
jirile necesare după care au 
fost transportaţi cu ambu-
lanţa la spital.

Directorul colegiului tur-
dean, Gheorghe Lobonţ recu-
noaşte că activitatea de astăzi 
este extrem de educativă, in-
fomaţiile oferite pot ajuta la 
salvarea unor vieţi, iar peste 
70 de elevi s-au arătat intere-
saţi să ia parte la eveniment.

Reamintim că anul trecut, 
reprezentanţii ISU şi 
SMURD Cluj, împreună cu 
elevii din două licee clujene 
din Turda şi Dej, au partici-
pat, în luna iulie la proiectul 
internaţional USAR ’13 des-
făşurat în Germania.

Proiectul a constat într-un 
program de pregătire pentru 
tinerii europeni pentru inter-
venţii în caz de dezastre.

Daciana Derda

Exerciţiu al ISU la Colegiul 
Naţional Mihai Viteazu Turda

După Romexpo Bucureşti, 
iată că reprezentanţii Salina 
Turda şi-au făcut simţită pre-
zenţa şi la târgul de turism de 
la Cluj Napoca ce a avut loc la 
fi nele săptămânii.

Târgul de Turism Touristi-
ca, ediţia a 10-a, cel mai im-
portant târg de turism din 
Transilvania, a avut loc la Po-
lus Center, Cluj-Napoca, în 
perioada 21-23.03.2014.

Participarea la Târgul de Tu-
rism Touristica este una din ac-
tiunile care fac parte din strate-
gia de dezvoltare şi promovare 
turistică a Salinei Turda.

Târgul de Turism Touristica 
se desfăşoară în două ediţii pe 
an, una de vară şi alta de iarnă 
oferind posibilitatea experţilor 
din domeniu, de a prezenta şi 
promova destinaţii inedite, în-
tr-un cadru informal şi plăcut.

La târg au fost peste 14.000 de 
vizitatori care au vizitat standu-
rile celor 70 de expozanţi.

În cadrul targului, Salina 
Turda a promovat reducerea 

de 50% acordată pentru elevi 
la biletele de intrare în Salină 
în perioada „Şcoala altfel” 
07-11.04.2014.

Salina Turda a fost repre-
zentată prin Gianina Cioban-
ca – consilier marketing, 
Ananie Hirişcău – coordona-
tor, Nemes Arpad şi Attila 
Lovasz – ghid turistic.

Reaminitm că recent con-
ducerea Salinei Turda a venit 
cu o iniţiativă în sprijinul ele-
vilor turdeni şi nu numai, de 
reducere a tarifelor de vizita-
re a obiectivului turistic.

Decizia aparţine Consiliul 
de Administraţie al SC Turda 
Salina Durgău SA, prezidat 

de Cristian Matei, care a ho-
tărât reducerea tarifului de 
intrare în Salina Turda cu 
50% pentru perioada săptă-
mânii „Şcoala altfel: Să ştii 
mai multe, să fi i mai bun”.

În această perioadă, Sali-
na Turda organizează şi găz-
duieşte o serie de activităţi 
culturale, educative, sporti-
ve, dintre care amintim: con-
cursuri de bowling, tenis de 
masă, dicţie, concurs de poe-
zie, minigolf etc., iar cei mai 
buni vor fi  premiaţi. De ase-
menea, Ansamblul 60 plus 
din Alba Iulia va susţine un 
repertoriu de cântece popu-
lare româneşti.

Salina Turda la târgul de turism 
de la Polus Center
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Hotărârile Consiliului Local Turda
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 33
din data de 27.02.2014

privind aprobarea cuantumului burselor şcolare 
ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ 
din municipiul Turda în anul şcolar 2013-2014

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în 
şedinţă ordinara în data de 27.02.2014;

Având în vedere proiectul de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului burselor scolare ce se vor 
acorda elevilor din unitatile de invatamant din muni-
cipiul Turda în anul şcolar 2013-2014, proiect elabo-
rat din iniţiativa d-lui primar Stefanie Tudor;

În baza:
- referatului Directiei economice nr. 1.615 / 

19.02.2014;
- Conform avizului de specialitate al comisiei nr. 1 

– buget, fi nanţe, prognoze economice, investiţii şi nr. 
5 – învatamant, cultura, sanatate, tineret, sport si tu-
rism;

-Prevederile Ordinului nr. 5576 din 07.10.2011 al 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului Spor-
tului

-Prevederilor art. 82 din Legea nr. 1/2011 privind 
Legea Educaţiei Naţionale;

-Prevederilor art. 36, alin. 4, lit. a şi ale art. 45, alin. 
2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată.

-Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Local al municipiului Turda.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă cuantumul burselor scolare ce se 

vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ preu-
niversitar de stat din municipiul Turda in anul 2014, 
astfel după cum urmeză:

- bursă de performanta 40 lei/lună/elev;
- bursă de merit 25 leil/lună/elev;
- bursă de studiu 20 lei/lună/elev;
- bursa socială 20 lei/lună/elev;
Durata acordării acestor burse este de 8 luni, re-

spectiv 12 luni pentru bursele sociale
(aferente anului scolar 2013 – 2014).
Art. 2. Pentru încadrarea în limitele sumelor apro-

bate cu destinaţia de burse şcolare (300.000 lei) se 
aprobă repartizarea numărului de burse pe fi ecare 
centru de învătământ şi tip de benefi ciari conform 
Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Centrele bugetare scolare vor stabili prin 
consiliile de administratie criteriile specifi ce de 
acordare a burselor în vederea încadrării în sumele 
alocate burselor.

Art. 4. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri se încredinţează Primarului mu-
nicipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, 
Directiei Economice, Centrelor bugetare ale învăţă-
mântului preuniversitar de stat.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 
Molnar Emil CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETARUL municipiului TURDA
 Jr. Paula Popa
VOTURI : - pentru 20
  - împotriva
  - abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este  21.
Numărul consilierilor prezenţi este de 21.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 36
din data de 27.02.2014

privind aprobarea organigramei şi statului de 
funcţii ale Spitalului municipal Turda, afl at în subor-
dinea Consiliului Local al municipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în 
şedinţa ordinară din data de 27.02.2014;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de 
Primarul Municipiului Turda, Ştefănie Tudor cu pri-
vire la aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale Spitalului municipal Turda, afl at în subordinea 
Consiliului Local al municipiului Turda;

În temeiul prevederilor OUG 162/2013, privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către au-
torităţile administraţiei locale şi prevederilor HGR 
56/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
162/2008, privind transferul ansamblului de atribu-
ţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
către autorităţile administraţiei publice locale;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 
municipiului Turda, d-l Tudor Ştefănie, raportul de 
specialitate al Biroului Resurse Umane, înregistrat la 
nr. 4307/14.02.2014, prin care se solicită aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului mu-
nicipal Turda, precum şi nota justifi cativă înregistra-
tă la nr. 2973/30.01.2014;

Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local nr. 1 (Pentru buget fi nanţe, pro-
gnoze economice, investiţii), nr. 2 (Pentru adminis-
traţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, co-
merţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, 
ordine publică şi apărare) şi nr. 5 (Pentru Învăţă-
mânt, Cultură, Sănătate, Tineret, Sport şi Turism);

În temeiul prevederilor art. 63 din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, repu-
blicată;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit.a, 
d, alin.3, lit.b, alin.6, lit. a, pct.3 şi art. 45, alin.1 şi 3 din 
legea nr. 215/2001, privind administraţia publică lo-
cală, republicată şi ale Regulamentului de funcţiona-
re al Consiliului Local;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii 

ale Spitalului municipal Turda, afl at în subordinea 
Consiliului Local al municipiului Turda, conform 
anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotă-
râre.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri se încredinţează Primarului, Vi-
ceprimarului, Secretarului Municipiului Turda şi 
Spitalului municipal Turda.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 
Molnar Emil CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETARUL municipiului TURDA
 Jr. Paula Popa
VOTURI: pentru 21
  împotriva -
  abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 39
din data de 27.02.2014

privind aprobarea unui contract de asociere în vede-
rea administrării efi ciente şi punerii în valoare a rezerva-
ţiilor naturale Cheile Turzii şi Cheile Turenilor

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in 
sedinta ordinara in data de 27.02.2014;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea unui 
contract de asociere în vederea administrării efi ciente şi 
punerii în valoare a rezervaţiilor naturale Cheile Turzii şi 
Cheile Turenilor, elaborat din initiativa d-lui Tudor Ştefă-
nie – Primarul Municipiului Turda;

Luând în considerare prevederile articolului 3.3, litera 
k) din convenţiile de custodie nr. 6265/10.04.2012, re-
spectiv nr. 6266/10.04.2012, încheiate între Grupul de 
Acţiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi Munte-
le Mare prin Administraţia Natura 2000 Trascău şi Con-
siliul Judeţean Cluj.

Având în vedere raportul de specialitate al SEP-
GIS şi avizul comisiilor de specialitate nr. 2 si 3 ale 
Consiliului Local al Mun. Turda;

În conformitate cu prevederile art 36 alin (5), 
lit a), pct 9 si 10 ale alin (6) lit a) din Legea admi-
nistratiei publice locale nr. 215/2001 republica-
ta, cu modificarile si completarile ulterioare, ale 
art 35 din legea privind finantele publice locale 
nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ul-
terioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale pro-
tejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 
şi faunei sălbatice, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, şi ale Regulamentului de organi-
zare şi functionare a Consiliului Local al Muni-
cipiului Turda;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă contractul de asociere dintre 

Judeţul Cluj, Municipiul Turda, Municipiul Câm-
pia Turzii, Comuna Sănduleşti, Comuna Mihai Vi-
teazu, Comuna Petreştii de Jos, Comuna Tureni şi 
SC COMPANIA DE APĂ ARIEŞ SA, în vederea ad-
ministrării efi ciente şi punerii în valoare a rezerva-
ţiilor naturale Cheile Turzii şi Cheile Turenilor, cu-
prins în anexa care face parte integrantă din pre-
zenta hotărâre.

(2) Se împuterniceşte domnul TUDOR STEFA-
NIE –Primarul Municipiului Turda să semneze con-
tractul de asociere prevăzut la alineatul 1, în numele 
şi pentru Municipiul Turda.

Art. 2. Cu punerea în aplicare a prevederilor pre-
zentei hotărâri se încredinţează Primarul munici-
piului Turda, Secretarul Municipiului Turda, Servi-
ciul Evidenta Patrimoniu si GIS, Directia Economica 
si Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiu-
lui Turda.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin in-
termediul Secretarului municipiului Turda, în 
termenul prevăzut de lege, Judeţului Cluj, Muni-
cipiului Câmpia Turzii, Comunei Sănduleşti, Co-
munei Mihai Viteazu, Comunei Petreştii de Jos, 
Comunei Tureni, SC COMPANIA DE APĂ ARIEŞ 
SA, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se 
aduce la cunoştinţa publică prin publicarea în 
Monitorul Oficial al Judeţului Cluj şi pe pagina 
de internet „www.cjcluj.ro“.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 
Molnar Emil CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETARUL municipiului TURDA
 Jr. Paula Popa
VOTURI : pentru 20
  împotriva -
  abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 41
din data de 27.02.2014

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică 
a unor terenuri- păşuni proprietatea privata a Muni-
cipiului Turda pentru pasunatul animalelor, precum 
si aprobarea caietului de sarcini cadru care va sta la 
baza organizarii licitatiei

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in 
sedinta ordinara la data de 27.02.2014;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare pri-
vind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 
unor terenuri – păşuni proprietatea privata a Mu-
nicipiului Turda pentru pasunatul animalelor, 
precum si aprobarea caietului de sarcini cadru 
care va sta la baza organizarii licitatiei, elaborat 
din initiativa d-lui Primar al Municipiului Turda 
dl. Tudor Ştefănie;

Avand in vedere raportul de specialitate al SEP-
GIS precum si avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a 
Consiliului Local al Municipiului Turda;
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Tinand seama de prevederile:
- O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente 
şi pentru modifi carea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991;

-  Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale nr. 407 din 31 mai 2013 privind apro-
barea contractelor cadru de concesiune şi închi-
riere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul 
public/public al comunelor, oraşelor, respectiv al 
municipiilor;

- Prevederile Ordinului Ministrului Agtriculturii 
şi Dezvoltării Rurale nr 544 din 21 iunie 2013 privind 
metodologia de calcul a încărcăturii optime de ani-
male pe hectar de pajişte;

- HOTĂRÂRE Nr. 1064 din 11 decembrie 2013 pri-
vind aprobarea Normelor metodologice pentru apli-
carea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guver-
nului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea 
şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modi-
fi carea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991

- Potrivit competenţelor conferite de dispoziţiile 
art.36 alin. (2 ) lit“c“, alin (5) lit.“b“, art.115 alin.(1) 
lit.“b“ şi art.123 alin (1), alin.(2) din Legea nr. 
215/2001, a administraţiei publice locale, reprivata-
tă cu modifi cările şi completările ulterioare, ;

- Codul civil;
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică, 
a unor terenuri – păşuni proprietatea privata a Mu-
nicipiului Turda, pentru păsunatul animalelor, după 
cum urmează:

-2,70 hectare teren cu destinatia păsune situat ad-
ministrativ în zona cu denumirea toponimică Mo-
gyoros, inscrise in CF 54390 Turda, nr. top. 
4234/1/2/1/1/1/1.

Art. 2. Se aprobă caietul de sarcini cadru care va 
sta la baza desfăşurării licitaţiei, conform Anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Durata închirierii va fi  de 1 an , începând cu 
data semnării contractului, cu posibilitatea prelun-
girii anuale, cu conditia respectarii clauzelor con-
tractuale.

Art. 4. Preţul de pornire la licitaţie este de 400 lei/
ha/an.

Art. 5. Închirierea prin licitaţie publică se face de 
către comisia de licitaţii pentru vânzarea de terenuri 
şi spaţii aparţinând domeniului privat al Consiliului 
Local Turda, concesionarea şi închirierea de tere-
nuri şi spaţii aparţinând domeniului public şi privat 
al Consiliului Local Turda, constituită în baza HCL 
nr. 216/30.09.2013.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 
Municipiului Turda, Secretarul Municipiului 
Turda, Directia Economica, Serviciul Evidenta 
Patrimoniu si GIS, Birou Administrare Fond Fun-
ciar si Registru Agricol din Cadrul Primariei Mu-
nicipiului Turda.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 
Molnar Emil CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETARUL municipiului TURDA
 Jr. Paula Popa
VOTURI : pentru 20
  împotriva -
  abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 44
din data de 27.02.2014

privind aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare al Grupului de Lucru Local la nivelul 
Municipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in 
sedinta ordinara in data de 27.02.2014;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţio-
nare al Grupului de Lucru Local la nivelul Munici-
piului Turda, proiect elaborat din initiativa domnu-
lui Primar Tudor Ştefănie;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 
11.929/18.11.2013 al preşedintelui Grupului de Lu-
cru Local, dl. Ferencz Francisc Mitică;

Tinand seama de prevederile HG nr. 1221/2011 
privind Strategia Guvernului României de a îmbună-
tăţii situaţia romilor, precum şi avizul Comisiei de 
specialitate nr. 4 a Consiliului Local al Municipiului 
Turda, pentru – munca si protectie sociala, protectia 
copilului, depturile si libertatile fundamentale ale 
cetatenilor, culte minoritati;

În baza prevederilor art. 36, alin. 1 si alin. 2, lit d, 
alin. 6, lit. a, pct. 2, pct. 16, art. 45, alin. 1 si alin. 6, pre-
cum si ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modifi cările şi completările ulterioare şi ale Regula-
mentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Local al municipiului Turda;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al Grupului de Lucru Local organizat la 
nivelul Municipiului Turda, conform anexei.

Art. 2. Comunicarea si ducerea la indeplinire se în-
credinţează Primarului Municipiului Turda, Secre-
tarului Municipiului Turda, Serviciului Public de 
Asistenta Sociala, preşedintelui Grupului de Lucru 
Local dl. Ferencz Francisc Mitică.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 
Molnar Emil CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETARUL municipiului TURDA
 Jr. Paula Popa
VOTURI : pentru 19
  împotriva -
  abţineri 2
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 63
din data de 07.03.2014

privind rectifi carea bugetului pe anul 2014
Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în 

şedinţă de îndată în data de 07.03.2014
Având în vedere proiectul de hotărâre privind rec-

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

În baza raportului de specialitate al Directiei eco-
nomice nr. 5.804 / 05.03.2014;

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

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

anul 2014 cu suma de 1.017.427 lei, conform anexei 
nr. 1.02 pentru venituri, anexei nr. 2.02 pentru chel-
tuieli şi anexei nr. 3 pentru investiţii.

Art. 2. Se aprobă rectifi carea bugetului activităţi-
lor fi nanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bu-
getul local pe anul 2014 cu suma de 64.700 lei con-
form anexei 1.10 pentru venituri, anexei 2.10 pentru 
cheltuieli.

Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a 
prezentei se încredinţează Primarului municipiului 
Turda, Secretarului municipiului Turda, Directiei 
Economice, Serviciului Public de Asistenţă Socială, 
Centrelor bugetare de învăţământ, Bibliotecii Muni-
cipale Turda, Spitalului Municipal Turda, Parcului 
Zoologic Turda.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 
Molnar Emil CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETARUL municipiului TURDA
 Jr. Paula Popa
VOTURI: pentru 17
  împotriva -
  abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul de consilieri prezenti este 18.

Primaria municipiului Turda – Direcţia Impozite și Taxe 
Locale – aduce la cunoștinţa contribuabililor că termenul 
de plată pentru achitarea impozitelor și taxelor locale 
(impozit pe clădiri, impozit pe teren, impozit asupra 
mijloacelor de transport, publicitate) semestrul I (perioada 
1 ianuarie – 30 iunie) este 31 martie .

Contribuabilii care achită impozitele aferente anului 
2014 integral până la 31 martie benefi ciază de o 
bonifi caţie, astfel: 10 % pentru persoane fi zice și 5% 
pentru persoane juridice.

Încasările se efectuează atât la ghișeele de la primărie, 
cât și la punctele de încasări.

Director executiv,
Maria Turcean

Raportat la articolul apărut în mass media locală, în data de 13 
martie 2014, referitor la declanșarea “procedurii de atacare a 
hotărârilor Consiliului Local care au dus la schimbarea 
viceprimarului municipiului Turda”, facem următoarele precizări:

Urmare procedurilor prealabile înregistrate la Primăria 
municipiului Turda , referitoare la HCL nr. 276/2013 privind 
schimbarea din funcţie a viceprimarului municipiului Turda, 
domnul Lucian Bogdan Nemeș, HCL 277/2014 privind 
alegerea viceprimarului municipiului Turda, HCL 5/2014 
privind menţinerea Hotărârii Consiliului Local al municipiului 
Turda nr. 276/2013 și respectiv HCL nr. 6/2014 privind 
menţinerea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda 
nr. 277/2013, s-a procedat la explicitarea şi comunicarea 
către Instituţia Prefectului Judeţului Cluj a unui punct de vedere 
strict procedural asupra demersurilor care au facut obiectul 
actelor administrative ale forului deliberativ susmenţionate.

Demersul autorităţii locale turdene a reprezentat o explicitare 
și motivare a procedurilor de adoptare a hotărârilor de 
consiliu susmenţionate, pe care le considerăm , fără putere 
de tăgadă, în perfectă concordanţă cu prevederile legale 
în vigoare, urmând ca după comunicarea de către Instiţutia 
Prefectului Judeţului Cluj a unui punct de vedere motivat, 
procedurile prealabile să urmeze cursul prevăzut de legislaţia 
în vigoare, respectiv analizarea lor în cadrul comisiei de 
specialitate a consiliului local, cu încadrarea în termenele 
stipulate în actele normative.

Faţă de cele menţionate, nu considerăm că ne-am erijat în 
locul forului deliberativ turdean , ci doar am solicitat explicaţii 
suplimentare pentru ca apoi să putem exprima o opinie 
motivată comisiei de specialitate a consiliului local.

De asemenea, nu comentăm eventualele nuanţe politice 
care considerăm că se întrevăd printre rândurile articolului 
în discuţie, întrucât suntem garanţii respectării cu stricteţe 
a prevederilor legale în vigoare, implicit a normelor care 
guvernează o administraţie locală efi cientă și competitivă, 
fără imixtiuni de orice fel, cu atât mai mult politice.

Secretar mun. Turda,
Paula Letiţia Popa

Primăria Municipiului Turda a participat, prin reprezentanţi 
din cadrul Serviciului de Finanţări Externe și Relaţii 
Internaţionale, la seminarul cu tema „Dezvoltarea rutelor 
culturale europene pe teritoriul României“, organizat de 
Autoritatea Naţională pentru Turism împreună cu Organizaţia 
Patronală a Turismului Balnear, joi, 13 Martie 2014.

Seminarul a avut rolul de a informa potenţialii parteneri 
despre dezvoltarea itinerarelor culturale în România atât 
la nivel naţional, cât și European, și promovarea itinerarelor 
culturale existente la nivel naţional și European.

Municipiul Turda îndeplinește toate criteriile pentru a putea 
fi  inclusă în cel puţin două rute culturale europeane: ruta 
Transromanica și ruta orașelor cu o istorie bogată legate 
de turismul și tratamentele balneare. 

Prezentările susţinute de experţi au subliniat în special 
latura economică benefi că pe care acest turism o poate 
avea asupra comunităţilor locale. Introducerea unei 
comunităţi locale într-o rută culturală europeană creează 
oportunităţi de dezvoltare locală a serviciilor turistice și ca 
efect colateral, susţinerea a noi investiţii pentru modernizarea 
și completarea infrastructurii edilitare existente.

Seminarul a fost organizat în cadrul celei de a 31 ediţii a 
Târgului de Turism al României având participanţi din 
Franţa, Italia, Spania, Moldova și România.

Programul Itinerarelor Culturale a fost lansat de Consiliul 
Europei iar obiectivul său este sensibilizarea europenilor 
în privinţa patrimoniului cultural comun.

ANUNŢ

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ



8  monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Turda

Spectacolul Iona de 
Marin Sorescu, în regia 

Mihaelei Panainte şi inter-
pretarea lui Florin 
Vidamski se va juca din nou 
pe lacul de sare din mina 
Terezia.

Spectacolul „Iona” s-a năs-
cut în urma întâlnirii dintre 
un text excepţional, creaţie a 
celebrului scriitor Marin So-
rescu, şi un spaţiu inedit, la-
cul de sare, din adâncul Sali-
nei Turda.

Producţia Teatrului Sala 
Mică în parteneriat cu Salina 
Turda, este un proiect cultu-
ral inedit şi a avut ca obiectiv 
principal, crearea unei forme 
estetice cu un mesaj puternic, 
în contextul cultural clujean, 
prin explorarea şi exploatarea 
unui spaţiu turistic, care devi-

ne un cadru perfect pentru un 
text excepţional al darmatur-
giei româneşti.

Ultima reprezentaţie a 
avut loc la Salina Turda în lu-

na februarie acest an. La eve-
niment au fost prezenţi apro-
ximativ 200 de spectatori în 
frunte cu Cristian Matei, pre-
şedintele Consiliului de Ad-

ministraţie al Salinei Turda.
Iată că Iona revine la Tur-

da, spectacolele fi ind progra-
mate pentru 29 şi 30 martie 
2014, ora 18.00, la Salina Tur-

da – intrarea Salina Durgău 
(Aleea Durgău, nr. 7). Rezer-
vări bilete: 0364 260 940 (în-
tre orele 9.00 – 17.00) sau bi-
letmaster.ro. Preţ bilet 40 lei, 
20 lei pentru studenţi şi elevi.

Organizatorii pun autoca-
re la dispoziţia spectatorilor 
(Cluj – Salina Turda şi retur), 
iar costul transportului este 
de 14 lei (dus-întors). La re-
zervarea biletului, vă rugăm, 
să anuntaţi rezervarea locu-
lui din autocar. Autocarul va 
pleca la 17.30 de la Teatrul 
Naţional Cluj-Napoca – in-
trarea actorilor (în spatele 
teatrului).

Un alt spectacol va mai 
avea loc în data de 7.04.2014 
care este doar pentru elevi, în 
cadrul programului „Şcoala 
Altfel” începând cu ora 09.00.

Iona se joacă la Salina Turda la finele lui martie

Cornel Vana la o nouă 
expoziţie de succes

Zâmbetul din cutiuţă, readus 
de Asociaţia Împreună pentru Voi!

Spaţiul muzeului de istorie 
din Turda transformat în ga-
lerie de artă s-a dovedit a fi  ne-
încăpător pentru zecile de vi-
zitatori veniţi să admire ope-
rele pictorului Cornel Vana.

Miercuri de la ora 17, a debu-
tat vernisajul expoziţiei de pic-
tură ”Pârâul sub cerul iernii”, 
ocazie cu care au fost etalate 
47 de lucrări din colecţia pic-
torului turdean Cornel Vana, 
lucrări cu tematică diversă, de 
la grafi că de şevalet la peisaj, de 
la natură statică la personaj.

Directorul muzeului tur-
dean, Mariana Pîslaru şi 
Vasile Mureşan au vorbit în 
dechidere despre creaţia ar-
tistului, după care publicul 
s-a delectat cu un recital de 
muzică folk Adrian Sărmă-
şan şi Alexandru Malschi, 
doi turdeni care s-au remar-
cat în fenomenul muzical 
naţional de o lungă perioadă 
de vreme. 

Expoziţia va fi  deschisă în 
perioada 12 martie – 30 apri-
lie 2014.

O amplă campanie umani-
tară pusă la cale de Asociaţia 
Împreună pentru Voi se va 
desfăşura la Turda în perioa-
da 24 martie – 9 aprilie.

Activitatea intitulată 
„Zâmbetul din cutiuţă” a 
ajuns la a doua ediţie şi se 
desfăşoară în parteneriat cu 
grădiniţele Poiana cu Cas-
tani, Sfânta Maria, Prichin-
delul Isteţ şi Biblioteca Mu-
nicipală Teodor Murăşanu.

În perioada 24 martie – 
09 aprilie 2014, în grădi-
niţele mai sus menţionate 
se vor aduna jucării, hăi-
nuţe, rechizite şcolare si 

alte lucruri oferite de co-
piii mărinimoşi.

Benefi ciarii campaniei 
umanitare sunt copiii de la 
Grădiniţa Sociala Acoperă-
mântul Maicii Domnului, 
Şcoala Waldorf, Mănăstri-
rea Dumbrava şi câţiva copii 
din Ocna Mureş şi Comuna 
Mihai Viteazu.

Micuţii vor intra în posesia 
“Cutiuţelor zâmbitoare” joi – 
10 aprilie, de la ora 10.30, loca-
ţia fi ind holul din incinta In-
ternatului Liceului Liviu Re-
breanu, anunţă organizatorii.

Această campanie umani-
tară a debutat anul trecut în 

luna aprilie cu proiectul «Să 
zâmbim împreună». Atunci 
Asociaţia Împreună pentru 
Voi a reuşit să strângă, cu 
ajutorul copiilor, părinţilor 
şi cadrelor didactie de la gră-
diniţele Poiana cu Castani, 
Sfânta Maria, Dr. I. Raţiu, 
Prichindelul Isteţ şi Căsuţa 
Piticilor, saci întregi cu jucă-
rii, rechizite şcolare, dul-
ciuri şi hăinuţe care au ajuns 
la peste 100 de copii sărmani 
de la Gradiniţa Sociala Aco-
perământul Maicii Domnu-
lui, Mănăstirea Dumbrava, 
şi de la “Asociaţia Copiilor 
Speciali” – Găeşti.

Săptămâna altfel sau 
şcoala altfel cum mai este 
numit programul, va avea 
loc în acest an în perioada 
7-11 aprilie.

În intervalul menţionat se 
vor desfăşura activităţi edu-
cative extracurriculare şi 
extraşcolare, nu se organi-
zează cursuri conform ora-
rului obişnuit al unităţii de 
învăţământ, iar programul 
„Şcoala altfel: Să ştii mai 
multe, să fi i mai bun!” se va 
desfăşura în conformitate cu 
un orar special.

Iată că recent conducerea 
Salinei Turda a venit cu o ini-
ţiativă în sprijinul elevilor 

turdeni şi nu numai, de redu-
cere a tarifelor de vizitare a 
obiectivului turistic.

Decizia aparţine Consiliul 
de Administraţie al SC Turda 
Salina Durgău SA, prezidat 
de Cristian Matei, care a ho-
tărât reducerea tarifului de 
intrare în Salina Turda cu 50 
% pentru perioada săptămâ-
nii ,,Şcoala altfel: Să ştii mai 
multe, să fi i mai bun”.

În această perioadă, Sali-
na Turda organizează şi găz-
duieşte o serie de activităţi 
culturale, educative, sporti-
ve, dintre care amintim: con-
cursuri de bowling, tenis de 
masă, dicţie, concurs de poe-

zie, minigolf etc., iar cei mai 
buni vor fi  premiaţi. De ase-
menea, Ansamblul 60 plus 
din Alba Iulia  va susţine un 
repertoriu de cântece popu-
lare româneşti.

La rândul său, în aceeaşi 
perioadă, Bazinul de înot 
Turda va organiza un con-
curs de înot.

Prin toate aceste activi-
tăţi, Salina Turda doreşte 
să faciliteze vizita elevilor 
şi a cadrelor didactice, aju-
tându-i să petreacă un timp 
cât mai plăcut şi educativ 
în mina de sare, menţio-
nează conducerea SC Sali-
na Turda Durgău SA.

Salina Turda vine în sprijinul elevilor, 
reducând tarifele de intrare pe 

parcursul programului „Şcoala altfel”

Primăria şi Consiliul Local 
al Municipiului Turda alături 
de Societatea Culturală „Filar-
monia” Turda a organizat ex-
poziţia de artă plastică intitu-
lată „Fantezii de primăvară”.

Doamnele au fost cele care 
de această dată au oferit măr-
ţişoare sub forma operelor de 
artă expuse pe simeze.

De la fotografi e la colaje, go-
blen sau picturi în ulei, acril, 
grafi că, toate au încântat pri-
virile vizitatorilor şi au bucu-
rat sufl etele celor care au tre-
cut pragul galeriei de artă.

Artistele care s-au întrecut 
pe sine în a reda în culori vii pri-
măvara sunt: Maria Cristea, 
Dana Deac, Maria Ilişiu, Maria 
Moldovan, Violeta Nicula, Ma-

ria Oniş, Felicia Răcean, Corne-
lia Vidraşcu, Gabriela Cristea, 
Marta Deleanu şi Iudita Pelea.

Deschiderea expoziţiei i-a 
aparţinut viceguvernatorului 
Societăţii Culturale Filarmo-
nia din Turda – Ovidiu Cosac, 
ironia din debutul discursului 
la adresa autorităţilor locale 
absente de la eveniment nu a 
fost trecută cu vederea de au-
dienţă. A continuat prezenta-
rea Felicia Răcean, directorul 
Casei de Cultură care a amintit 
că astăzi s-a dat startul în mod 
ofi cial unui amplu program de 
manifestări culturale reunite 
sub egida Primăvara Culturală 
Turdeană, eveniment ajuns la 
ediţia a 15-a.

Daciana Derda

Primăvara dăruită turdenilor 
prin intermediul operelor de artă


