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Cupoanele pentru ajutoarele 
comunitare au fost distribuite, 
alimente însă nu există pe stoc!

Fujikura face angajări în 
Turda şi zonele învecinate!

Grupul ACE Fujikura, producător de cablaje 
auto anunţă angajări în zona noatră pentru mun-
citori necalificaţi.

În acest sens a contactat Centrul de Consilie-
re pentru Ocuparea Forţei de Muncă Turda pen-
tru a-şi face publică oferta. Iată şI anunţul anga-
jatorului:

Fujikura angajează (persoane din Turda sau 
împrejurimi): MUNCITORI NECALIFICAŢI 
pentru fabrica din DEJ. Cerinţe: Studii minim 8 
clase, Distingerea culorilor, Atenţie distributivă, 
Rezistenţă la stres.

Se oferă: salar motivant, tichete masă, trans-
port asigurat, premii şi bonusuri. Persoanele in-
teresate pot solicita informaţii suplimetare de la 
Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă: 401131,Turda, jud. Cluj str. Libertăţii nr. 
2-4 tel/fax: 0264-317164 mobil: 0749-242012 
Cereri de angajare de la această firmă se găsesc 
la Centrul de Consiliere.

Maternitatea din Turda 
intră în conservare

Clădirea veche de peste 100 de ani nu mai face 
faţă cerinţelor. Începând de anul viitor intră în 
conservare, autorităţile vor să concesioneze clă-
direa.

Din acest motiv, secţia de Obstetrică-Gineco-
logie va funcţiona în incinta corpului central al 
spitalului din Turda. În ceea ce priveşte soarta 
clădirii ce va intra în conservare, autorităţile lo-
cale intenţionează să o închirieze, sau să o con-
cesioneze. În anunţul postat pe site-ul Primăriei 
Turda se precizează că în fosta secţie de Obste-
trică-Ginecologie a spitalului se vor putea des-
făşura numai activităţi medicale. Potenţialul 
chiriaş su concesionar va avea obligaţia de a rea-
bilita clădirea, titrează turdalive.ro

Estimările arată că sunt necesare peste 15 mi-
liarde de lei vechi pentru reabilitarea clădirii.

De aproximativ o lună turdenii pot 
depune cereri pentru a obţine ajutoa-
re la încălzirea locuinţei pentru peri-
oada sezonului rece.

Până acum 700 de persoane şi-au 
depus solicitări în acest sens, numă-
rul lor crescând în fi ecare zi. Anul 
trecut la Turda au fost între 2.600 şi 
2.800 de benefi ciari ai ajutoarelor la 
încălzirea locuinţei.

Cererile vizează încălzirea cu gaze 
naturale, energie electrica, lemne, 
carbuni si combustibili petrolieri. Fi-
nanţarea se acordă pentru perioada 1 
noiembrie 2014- 31 martie 2015.

Solicitările turdenilor vor fi  prelu-
ate în două locaţii: sediul Cantinei de 
Ajutor Social – str. Mihai Eminescu, 
nr.1 şi punctul de încasare a impozi-

telor şi taxelor de pe str. C.Victoriei, 
nr.102-104, Oprişani. Tot acolo se gă-
sesc şi formularele tipizate pentru 
aceste ajutoare.

Cererile vor fi  însoţite de următoa-
rele acte: copii după B.I. sau C.I.; copii 
după certifi catele de naştere pentru 
copiii sub 14 ani; adeverinţe cu veni-
tul net, cupoane de pensie sau alte ac-
te doveditoare ale tuturor veniturilor 
nete din luna anterioara depunerii 
cererii; certifi cat fi scal pentru per-
soanele care au vârsta peste 18 ani; 
adeverinţă de la Registru agricol; co-
pie dupa talonul autoturismului; du-
pă caz, alte acte doveditoare privind 
componenţa familiei; factura de gaz 
sau energie electrică.

 Daciana Derda

700 de turdeni şi-au depus deja cereri pentru ajutoare la încălzire



2 monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Turda NOIEMBRIE 2014

ISSN 2067 – 9262
Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL

ADRESA REDACŢIEI: Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I
telefon: 0264-59.77.00; 0364-401.531;

e-mail: redactia@monitorulcj.ro; reclama@monitorulcj.ro; 

Director general: Sorin STANISLAV 
Director editorial: Paul NICULESCU 

Director Marketing/publicitate: Mihaela FLEŞARIU
Redactor-şef adjunct: Andreea POPA

Editor coordonator: Sorin MĂRGHITAŞ
Redacţia: Anca M. COLIBĂŞANU, Daciana DERDA 

Gabriela DRAGOTĂ, Foto: Otilia Mureşan;

TELEFONUL CITITORULUI:

0264/597703
* număr cu tarif normal în reţeaua Romtelecom

Publicaţie editată şi garantată de Monitorul de Cluj

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 232
din data de 29.10.2014
privind rectifi carea bugetului pe anul 2014
Consiliul Local al municipiului Turda întrunit 

în şedinţă extraordinara în data de 29.10.2014
Având în vedere proiectul de hotărâre privind 

rectifi carea bugetului pe anul 2014 proiect elabo-
rat din iniţiativa d-lui primar Stefanie Tudor;

În baza raportului de specialitate al Directiei 
Economice nr. 24.319 / 22.10.2014; Conform avi-
zului de specialitate al comisiei nr. 1, pentru buget 
– fi nanţe,

prognoze economice;
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 alin. 2 lit. b si art. 45 alin. 2 si alin. 6 
din Legea 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 – actualizata şi a Regula-
mentului de organizare şi funcţionare a Consiliu-
lui Local al municipiului Turda.

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

suma de 2.658.700 lei pe anul 2014 conform anexei 
1.02 pentru venituri, anexei 2.02 pentru cheltuieli, 
anexei 3.02 pentru investitii.

Art. 2. Se aprobă rectifi carea bugetului local pe 
anul 2014 cu suma de 190.000 lei, reprezentând su-
plimentare cheltuieli de personal pentru serviciul 
public de asistenţă socială iar diferenţa de 
1.369.000 lei a fost prinsă la cap. 65.02 învatamant, 
în proiectul de hotărâre iniţial.

Art. 3. Se aprobă rectifi carea activităţilor fi nan-
ţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul 
local cu suma de 27.805 lei pe anul 2014 conform 
anexei 1.10 pentru venituri, anexei 2.10 pentru 
cheltuieli, anexei 3.10 pentru investiţii.

Art. 4. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a 
prezentei se încredinţează Primarului municipiu-
lui Turda, Secretarului municipiului Turda, Direc-
tiei Economice, Directiei Tehnice, unitatilor buge-
tare de invatamant, S.P.A.S, Spitalului Municipal 
Turda.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Bichiş Sorin Viorel SECRETARUL municipiului TURDA,
 Jr. Paula Letitia Mic
VOTURI: pentru 20
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 20.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 236
din data de 29.10.2014
privind soluţionarea cererii, persoanei juridice, 

de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi ta-
xelor locale în temeiul HCL nr. 207/30.09.2014

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit 
in sedinta extraordinară din data de 29.10.2014;

Având in vedere proiectul de hotărâre privind 
solutionarea cererii, persoanei juridice, de acorda-
re a inlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor loca-
le în temeiul HCL nr. 207/30.09.2014, proiect ela-
borat din iniţiativa d-nului primar Tudor Stefănie;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. c, din Legea admi-
nistraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modifi că-
rile şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, republicat, ale 
art. 125 alin. (1) si alin. (2), lit.a) – d), ale HCL nr. 
207/30.09.2014;

În baza raportului de specialitate al Direcţiei 
Impozite şi Taxe Locale, Serviciul Executori Buge-
tari nr. 8.856/S/22.10.2014, al expunerii de motive 
nr. 103/22.10.2014, conform avizului de specialita-
te al Comisiei nr. 1 a Consiliului Local pentru bu-
get, fi nanţe, prognoze economice;

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin. 1 si 
alin. 2, art. 45, alin 1 si alin. 6 si ale art. 115, alin. 1, 
lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 şi ale Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Local al municipiului 
Turda,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Nu se aprobă cererea înregistrată sub nr. 

8.676/20.10.2014, depusă de SC KYODO SRL, cu 
sediul în municipiul Turda, str. Tineretului, nr. 6A, 
CUI 17016877, cod CAEN 6622 “Activităţi ale 
agenţilor şi brokerilor de asigurări (intermedieri în 
calitate de asistent de brokeraj)”, prin care solicită 
scutirea de la plată şi restituirea majorărilor de în-
târziere aferente impozitului pe clădiri în cuantum 
de 3.175,80 lei achitate la bugetul local, pe motiv că 
nu se încadrează în prevederile HCL nr. 
207/30.09.2014 şi ale art. 125 din OG nr. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală.

Art. 2. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei 
hotărâri se încredintează Primarului municipiului 
Turda, Secretarului municipiului Turda, Direcţiei 
Impozite şi Taxe Locale – Serviciului Incasare, 
Evidenta Impozite si Taxe Locale, Serviciului Exe-
cutori Bugetari şi persoanei juridice care a depus 
cererea.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Bichiş Sorin Viorel SECRETARUL municipiului TURDA,

 Jr. Paula Letitia Mic
VOTURI: pentru 18
împotriva -
abţineri 2
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 20.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 239
din data de 29.10.2014
privind aprobarea fi nantării nerambursabile, în 

baza Legii nr. 350/2005, a Clubului Sportiv “Sah 
Club Potaissa” Turda.

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit 
in sedinta extraordinara la data de 29.10.2014.

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind 
aprobarea fi nantarii nerambursabile, in baza Legii 
nr. 350/2005, a Clubului Sportiv “Şah Club Potais-
sa” Turda, elaborat din initiativa d-lui consilier Fe-
lezeu Cristian George, d-lui consilier Molnar Emil, 
d-lui consilier Bichis Sorin Viorel, d-nei consilier 
Csep Leylla, d-nei consilier Rozalia Crisan;

Avand in vedere raportul de Specialitate al SEP-
GIS.

Tinând seama de prevederile Legii nr. 350/2005 
privind regimul fi nanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofi t 
de interes general precum si de Regulamentul pri-
vind regimul fi nantarilor nerambursabile din fon-
durile bugetului local al Municipiului Turda aloca-
te pentru activitati nonprofi t de interes general;

Avand in vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2, 
alin. 6, lit. “a”, pct. 6, art. 45, alin. 6 si art. 115, alin. 1, 
lit. “b”, din Legea nr. 215/2001, republicată, a admi-
nistratiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă fi nanţarea nerambursabilă, în 

condiţiile Legii nr. 350/2005, a Clubului Sportiv 
Sah Club Potaissa Turda, cu sediul în municipiul 
Turda, str. Dr. I. Raţiu, nr. 21, ap. 25, cu suma de 
11.700 lei, conform contractului anexat.

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL
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ANUNŢ PUBLIC
In data de 1 Decembrie 2014, intre orele 10.00-11.00, in centrul 

municipiului Turda, la Monumentul Eroilor din fata Catedralei Ortodoxe, 
vor avea loc festivitati dedicate ZILEI NATIONALE A ROMANIEI

Pentru desfasurarea in siguranta a activitatilor din data de luni, 
01.12.2014, circulatia autovehiculelor intre orele 09.30- 11.00 , in 
zona centrala va fi  INCHISA in:

-  intersectia str. Libertatii cu str.Dr. Ioan Ratiu pentru interzicerea 

accesului pe str. Libertatii;

-  intersectia Piata Republicii cu str. M.Eminescu si str.Castanilor cu 

interzicerea accesului pe str.Republicii;

-  str. Bucovinei cu str. Andrei Muresanu pentru interzicerea accesului 

pe str.A.Muresanu cu exceptia riveranilor;

-  intersectia str. Mircea cel Batran cu str.P-ta 1 Decembrie 1918, 

pentru interzicerea accesului pe str. P-ta 1 Decembrie 1918 ;

-  intersectia str.P-ta Republicii cu str.Sulutiu, lasand liber accesul pe 

str. Sulutiu;

-  P-ta 1 Decembrie 1918 in zona BCR, pentru interzicerea accesului 

pe str. P-ta 1 Decembrie;

Circulatia pe strazile Axente Sever si Gh. Lazar se va efectua pe ambele 

sensuri.

Circulatia autobuzelor pe directia MICRO III-TURDA NOUA se va face 
pe str. Dr. I. Ratiu cu urmatoarele statii de inbarcare/ debarcare 
temporare:

-  str. Dr. Ioan Ratiu nr. 26, in fata Caminului Militar de Garnizoana 

Turda;

-  str. Dr. Ioan Ratiu nr.66,vis-a-vis de Gradinita cu program prelungit 

“Dr. Ioan Ratiu “;

-  str. Dr. Ioan Ratiu nr.110 ,in dreptul S.C. “OPEN DOR”,

Iar pe directia TURDA NOUA –MICRO III pe strada G-ral Dragalina cu 
statii la adresele:

- str. Avram Iancu, nr. 5, in fata magazinului de piese auto „Unix“;
-  str. Horea intre intersectia cu strazile Baritiu si G-ral Dragalina (langa 

C.N.M.V);
-  str. Gen. Dragalina nr. 105, langa intersectia str. Gen. Dragalina 

+str. Vasile Alecsandri;
-  str. General Dragalina nr. 1, in fata blocului S1, scara III(langa 

Politie);

Pe sensul de mers spre cartierul Bai, liniile 15,15B,si 17, vor opri in 

statia temporara situata pe str. Avram Iancu, la nr. 5, in fata magazinului 
de piese auto „Unix“;

PRIMAR     SEF S.D.P.I.
TUDOR ŞTEFĂNIE    GINEL CĂLUGĂR

Se aşteaptă fonduri guvernamentale 
pentru alunecările de teren de pe 

strada Agriculturii din Turda
Câteva case de pe strada 

Agriculturii din Turda sunt 
în pericol iminent de prăbu-
şire ca urmare a alumecărilor 
de teren din zonă.

Fenomenul a fost semna-
lat în urmă cu câţiva ani, 
primăria Turda şi Serviciul 
Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă au făcut demersuri 
la Prefectura Cluj în vede-
rea obţinerii unor fonduri 
pentru consolidarea tere-
nului.

„Alunecările nu s-au ac-
centuat. În caz că se întâmplă 
acest lucru noi am luat măsu-
rile necesare de evacuare, 
temporar oamenii de acolo 
vor fi  cazaţi la internatul Co-
legiului Emil Negruţiu. Prin 
HCL, s-au atribuit şi suprafe-

ţe de teren unde este hotelul 
din vecinătatea ştrandului, 
cea mai afectată este casa cu 
numărul 39 de pe Agricultu-
rii, dar momentan nu locu-
ieşte nimeni acolo, proprie-
tarul s-a mutat la Cluj” expli-
că Mihai Zăhan, şeful SVSU 
Turda.

Acesta a mai declarat că 
s-a făcut recent un studiu de 
fezabilitate în zonă, pentru o 
consolidare a terenului ar fi  
necesari cam 200.000 euro, 
bani ce se speră a fi  obţinuţi 
din fondul de rezervă al Gu-
vernului.

„Am sesizat Prefectura, 
aceasta la rândul ei a solicitat 
fonduri pentru astfel de situ-
aţii, dar până acum nu s-a 
aprobat nimic...am refăcut şi 

studiul de fezabilitate, există 
trei variante. În zonă am vrea 
să introducem şi canalizarea 
pentru cele trei case” mai 
completează Zăhan.

Reamintim că pe strada 
Agriculturii în dreptul imobi-
lelor cu numerele 35, 37,39 a 
fost reactivată o alunecare de 
teren pe o suprafaţă de 15 mp. 
De asemenea, sunt prezente 
crăpături pronunţate pe o 
lungime de 10 m în lugul dru-
mului DC 69 Turda Ploscoş, 
pe o lăţime de 1,5 m.

În urma alunecării a fost 
afectat drumul communal 
Turda – Ploscoş pe o lungime 
de 20 ml, punând în pericol şi 
instalaţia de medie şi joasă 
tensiune.

 Daciana Derda

Cupoanele pentru ajutoarele 
comunitare au fost distribuite, 
alimente însă nu există pe stoc!

Primarul Tudor Ştefănie a 
anunţat în cadrul ultimei şe-
dinţe de consiliu de la Turda 
că în această perioadă au fost 
trimise cupoanele către cate-
goriile defavorizate care ur-
mează să primească alimente 
din partea Uniunii Europene.

Problema însă este alta. În 
depozitul închiriat de primă-
ria turdeană nu există nici 
măcar un singur aliment care 
ar putea fi  distribuit.

„Noi am închiriat depozi-
tul, este aceaşi locaţie ca 
anul trecut, în vecinătatea 
Electroceramica, spaţiul cu-
prins între biserica nouă şi 
Colegiul Raţiu. Nu s-a trimis 
nici măcar o singură catego-
rie de alimente, cupoanele 
au ajuns la benefi ciari prin 
serviciul nostru de asistenţă 
socială. Din câte am înţeles 
nici nu s-au semnat contrac-
tele cu agenţii economici. 
Lumea ne sună zilnic la pri-
mărie să ne întrebe de pro-
duse, când vom avea mai 
multe amănunte despre dis-
tribuţie vm emite un comu-
nicat în acest sens” explică 
şeful executivului.

Fiecare benefi ciar va primi 
4l ulei, 4 kg. zahăr, 6 kg. făină 
albă, 6 kg. mălai, două pache-
te de paste făinoase, 8 bucăţi 
de conserve de porc, alte şase 
conserve carne de vită, dar şi 
pate 10 bucăţi conserve.

Începând din anul 2009, în 
România a fost demarat pro-
gramul PEAD, de distributie 
de ajutoare alimentare desti-

nate persoanelor defavoriza-
te, alimente provenite din 
stocurile de intervenţie co-
munitare. Daciana Derda

Viaţa şi activitatea scrii-
toarei Helene Pfl itsch a fost 
subiect de discuţie la primă-
ria Turda.

Evenimentul de fost orga-
nizat de Primăria şi Consiliul 
Local Turda, administraţia 
locală din Mihai Viteazu, Li-
ga Scriitorilor din România, 
Biblioteca comunală Mihai 
Viteazu.

De atenţia publicului s-au 
bucurat Daniela Deac- direc-
tor de programe al Societăţii 
Culturale Filarmonia, scrii-
torul AL.Florin Ţene-preşe-
dintele Ligii Scriitorilor din 
România şi Helene Pfl itsch 
prozatoare originară din Mi-
hai Viteazu stabilită momen-
tan în Germania.

Vorbitorii au descris acti-
vitatea literară a Helenei, cu 
accent pe stilul direct de ex-
primare, proză autobiografi -

că, premiile obţinute şi recu-
noaşterea internaţională de 
care se bucură autoarea.

Helene Pfl itsch, este pro-
zatoare de limbă română năs-
cută în comuna Mihai Vitea-
zu, judeţul Cluj. A urmat cur-
surile Liceului teoretic nr. 2 
din Turda apoi cele ale Insti-
tutului Politehnic Cluj, secţia 
TCM- subingineri. În 2009 
s-a stabilit în Germania unde 
locuieşte în prezent.

Printre cărţile publicate se 
numără: ”Dezrădăcinare sau 
un nou început”- roman (Ed. 
Sympoesium, Iaşi, 2012), 
„Scripta Manent”- antologie 
de proză (Editura Anamarol, 
Bucureşti, 2013), „Jurnalul 
şefei mele”- proză (Ed. Sin-
gur, Târgovişte, 2013), “Auto-
graf pentru m(â)ine”- antolo-
gie lirică, proză şi arte plasti-
ce (Însemne Culturale, 2014).

Discuţii despre Helene 
Pflitsch la Primăria Turda
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Campanie de Activism Împotriva 
Violenţei asupra Femeii la Turda

La Turda a debutat Cam-
pania celor 16 zile Interna-
ţionale de Activism Împo-
triva Violenţei asupra Fe-
meii, organizată de Centrul 
de Consiliere pentru femei 
şi copii victime ale violenţei 
domestice Turda.

Campania derulată la ni-
velul municipiului „Stop 
Violenţei Domenstice” se 
desfăşoară în perioada 
25.11.2014 – 10.12.2014 şi 
urmăreşte sensibilizarea 
populaţiei cu privire la 
efectele violenţei asupra 
femeii şi implicarea cât 
mai multor parteneri locali 
în cadrul activităţiilor des-
făşurate pe parcusrul celor 
16 zile de campanie.

Prima activitate din ca-
drul campaniei a avut loc la 
centrul de consiliere din 
Turda unde s-au purtat dis-
cuţii cu femeile, victime ale 
violenţei domestice. Ur-
mează o distribuţie de pli-
ante informative pe zona 
centrală şi la Kaufland, în-
tâlniri cu reprezentanţii Po-
liţiei Turda, concurs de afi-
şe cu tema „Stop violenţei 
domestice” lansat în şcolile 
generale din municipiul 
nostru. Tot în cadrul activi-
tăţilor, beneficiarii centru-
lui vor primi cadouri oferite 
de Fundaţia Raţiu pentru 
Democraţie.

La Turda adăpostul des-
tinat victimelr violenţei 
domestice este funcţional 
din anul 2009, un adăpost 
unde victimele pot găsi ali-
mente, haine, consiliere 
psihologică, medicală, se 
pot simţi în siguranţă de-
parte de agresori şi furia 
acestora. Adăpostul a deve-
nit funcţional prin aportul 

serviciului SPAS Turda şi a 
Asociaţiei Femeilor Împo-
triva Violenţei „Artemis” 
Cluj Napoca. Proiectul face 
parte din programul Phare 
2006 Coeziune Economică 
şi Socială – Servicii Socia-
le. Adăpostul „Nu violen-
ţei!” are ca obiectiv dezvol-
tarea serviciilor sociale în 
vederea promovării inclu-

ziunii sociale a grupurilor 
vulnerabile.

Pentru întregul proiect s-a 
alocat suma de 172.000 euro 
din care pentru SPAS Turda 
peste 152.000 euro – con-
strubuţia Uniunii Europene, 
Consiliul Local Turda venind 
cu suma de 20.000 euro + 
cheltuieli de investiţii: 
167.000 lei. Daciana Derda

Lucrările de reabilitare ale 
podului peste Arieş din zona 
sensului giratoriu sunt în gra-
fi c, dacă vremea o va permite, 
porţiunea din aval va fi  fi nali-
zată până pe 10 decembrie.

„Finalizăm această porţiu-
ne după care vom devia trafi -
cul pentru a lucra la cealaltă 
parte a podului, asta dacă ne 
permit temperaturile de afa-
ră, dacă nu, la primăvară. În 
momentul în care avem fi na-
lizată o parte a podului, vom 
demara lucrări la nivel de su-

prastructură pe cealaltă por-
ţiune” explică Ginel Călucăr, 
şef SDPI în cadrul Direcţiei 
Tehnice a primăriei Turda.

Lucrările de consolidare a 
podului peste Arieş din zona 
sensului giratoriu de la Turda 
au atras însă după sine re-
stricţii de circulaţie.

Trafi cul greu a fost dirijat 
pe strada 22 Decembrie 1989 
din sens giratoriu Ceramica, 
respectiv pe str. Alba Iulia din 
sens giratoriu Piaţa Romană 
spre şi dinspre autostrada A3.

Turdenii sunt invitaţi la me-
ciul din Cupa EHF la handbal 
masculin dintre AHC Potaissa 
Turda şi RK Nexe. Partida are 
loc sâmbătă 29 noiembrie 
2014, ora 13.45, la Sala Gheor-
ghe Bariţiu din Turda. Preţul 

biletelor este de 8 lei, acestea 
se găsesc la magazinul For You, 
din strada Republicii nr. 21 pâ-
nă în ziua meciului, când vor fi  
disponibile şi la sala de sport 
unde se desfăşoară confrunta-
rea handbalistică.

Concursul tehnico-ştiinţi-
fi c: „Fii o săptămână, profe-
sor de ştiinţe!”

are ca scop general promo-
varea ideilor de competiţie şi 
performanţă, a studiului dis-
ciplinelor de ştiinţe şi tehno-
logii, prevăzute în curriculu-
mul şcolar şi se adresează în 
special elevilor cu aptitudini, 
înclinaţii şi interese deosebi-
te pentru domeniul ştiinţe şi 
tehnologii.

Colegiul Tehnic Turda se 
mândreşte cu două premii 
importante obţinute în ca-
drul concursului. Locurile I şi 
II, au mers la elevii Ilea Geor-
ge Adrian şi Kadar Ştefan 
Stelian. Elevii au fost pregă-
tiţi de profesorii Oprea Dani-
ela şi Moncea Ioan.

Concursul ştiinţifi c „Fii o 
săptămână profesor de ştiin-
ţe!” se organizează de către 
Colegiul Tehnic Energetic 
Cluj-Napoca în colaborare cu 

Inspectoratul Şcolar Jude-
ţean Cluj, Universitatea Ba-
beş-Bolyai Cluj-Napoca, Uni-
versitatea Tehnică Cluj-Na-
poca şi CCD Cluj.

Obiectivele concursului 
sunt reprezentate prin: valo-
rizarea creativităţii elevilor 
şi profesorilor; împărtăşirea 
experienţelor de succes ale 
profesorilor în predarea-în-
văţarea ştiinţelor naturii şi 
tehnologiei prin utilizarea 
proiectelor ştiinţifi ce; des-
chiderea şi integrarea ştiinţe-
lor şi tehnologiei în spaţiul 
comunitar; accesul deschis al 
membrilor comunităţii la re-
zultatele activităţilor ştiinţi-
fi ce desfăşurate în şcoală.

În anul şcolar 2014-2015, 
concursul a fost inclus de 
către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului în Calendarul Ac-
tivităţilor Educative Naţio-
nale.

Primul tronson al podului
peste Arieş ar trebui finalizat 

până pe 10 decembrie

Potaissa Turda joacă cu RK Nexe

Două premii pentru Colegiul Tehnic 
Turda în cadrul competiţiei „Fii o 
săptămână, profesor de ştiinţe!”

Foştii ofiţeri din Turda 
şi-au făcut asociaţie
Recent la Turda s-a înfi inţat 
Asociaţia Ofi ţerilor Potaissa, 
structură ce cuprinde ofi ţei din 
cadrul Ministerului Apărării 
Naţionare sau ai MAI. 
Președintele asociaţiei foștilor 
ofi ţeri a fost numit colonelul (r) 
Ion Teodorescu, acesta fi ind se-
condat de comisarul-șef ( r) 
Gheorghe Bob, fost comandant 
al Poliţiei municipiului Turda. 
Potrivit iniţiatorilor, Clubul 
Ofi ţerilor funcţionează la Turda 
de câţiva ani, acum s-a dorit re-
alizarea unei asociaţii conform 
procedurilor legale, la eveni-
ment fi ind prezenţi și invitaţi la 
de garnizoanele din Târgu 
Mureș și Cluj Napoca.

Fonduri 
nerambursabile pentru 
Clubul Sportiv „Şah 
Club Potaissa” Turda
Aleșii locali au decis să acorde în 
baza legii 350/2005 o fi nanţare 
necesară susţineii activităţii 
competiţionale pentru Clubul 
Sportiv „Șah Club Potaissa” 
Turda. Iniţiativa a venit din par-
tea consilierilor Felezeu Cristian, 
Emil Molnar, Sorin Bichiș, Csep 
Leylla și Rozalia Crișan. Cadrul 
general pentru acordarea fi nan-
ţării îl consitituie legea 
350/2005bprivind regimul fi -
nanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activităţI nonprofi t de interes 
general. În urma votului consili-
erii au hotărât să acorde clubu-
lui turdean suma de 11.700 lei 
de la bugetul local, în vederea 
realizării proiectului „Creșterea 
performanţei”.

Spaţiu disponibil 
pentru închiriere la 
spitalul din Turda
Primaria Municipiului Turda îm-
preună cu Spitalul Municipal 
Turda anunţă existenţa unui 
spaţiu disponibil în vederea con-
cesionării/închirierii: Pavilionul 
de Obstretică – Ginecologie situ-
at în incinta Spitalului Municipal 
Turda, ca urmare a dezafectării 
imobilului începând cu data de 
01.01.2015. Cererile de intenţie 
se pot depune până în data de 
10.11.2014 ora 10.00 la 
Registratura Primăriei 
Municipiului Turda,cu menţiu-
nea: Serviciul Patrimoniu și 
GIS,concesionare/închiriere: pa-
vilionul de 
Obstretică-Ginecologie, 
Municipiul Turda. Informaţii su-
plimentare se pot obţine la 
Serviciul Patrimoniu și GIS din 
cadrul Primăriei Municipiului 
Turda și Spitalul Municipal Turda 
– Serviciul Tehnic.

Pe scurt
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Se redeschide bazinul 
didactic de la Turda!

Elevii turdeni, dar nu nu-
mai, se pot bucura din nou de 
facilităţile oferite de bazinul 
didactic de înot, redeschide-
rea obiectivului fi ind progra-
mată pentru data de 5 decem-
brie.

Societatea Turda Salina 
Durgău SA a reuşit să convin-
gă constructorul să realizeze 
o lucrare de peste un miliard 
de lei vechi pentru a repara 
acoperişul şi pentru a scăpa 
de infi ltraţiile de apă ce-l de-
teriorează, obiectivul fi ind 
încă în perioada de garanţie. 
Acum se anunţă că lucrările 
de remediere, optimizare şi 
mentenanţă al obiectivului 
Bazin de Înot Didactic Turda 
s-au fi nalizat.

Astfel, Consiliul de Admi-
nistraţie al Societăţii anunţă 
ofi cial deschiderea Bazinului 
de Înot Didactic Turda , în 
data de 05.12.2014 , cu ocazia 
zilei de Moş Nicolae şi toto-
dată anunţă că s-a aprobat ca 
intrarea să fi e liberă în prima 
zi de deschidere al bazinului, 
pentru toţi copiii (cu vârsta 
cuprinsă între 3 si 18 ani), ca-
re o să facă dovada vârstei 

prin prezentarea carnetului 
de elev sau al cărţii de identi-
tate. Copiii cu vârsta de pănă 
la 14 ani trebuie să fi e însoţiti 
de către un adult , aşa cum 
prevede Regulamentul de 
funcţionare şi administrare 
al Bazinului de Înot Didactic 
Turda .

„Ne cerem scuze pentru 
eventualele disfunctionali-
tăţi produse clienţilor bazi-
nului, pe toată perioada în 
care acesta nu a fost funcţio-
nal . Vă aşteptăm cu drag, la o 
bălăceală de Moş Nicolae, în-
tr-un bazin executat la stan-
darde europene, optimizat, 
modernizat, precum şi igie-
nizat conform normelor de 
igienă în vigoare” transmite 
conducerea societăţii – prin 
Director general,

Simona Maria Baciu.
Bazinul are cinci culoare, 

adâncimea apei este variabi-
lă, fi ind cuprinsă între 1,20 m 
şi 1,80 m, cu block-starturi la 
capătul mai adânc. Capacita-
tea acestuia este de 60 de 
persoane, fi ind proiectat pen-
tru a fi  utilizat simultan de 
două clase de elevi.

Vizitele la Compania de Apă Arieşul 
– o plăcută experienţă pentru copii
Vineri, 21 noiembrie, au 

fost în vizită la Compania de 
apă ARIEŞ, mai exact la Sta-
ţia de tratare, 20 de elevi de la 
şcoala Horea, Cloşca şi Cri-
şan din Turda.

Elevii de clasa a IV-a au 
fost însoţiţi de două cadre di-
dactice, Păduraru Carmen şi 
Maksay Eniko. De la mic la 
mare entuziasmul a fost pre-
zent, iar curiozitatea a fost la 
ea acasă.

Specialiştii CAA, prin 
Stanca Mărgeanu, şef labora-
tor ape şi inginerul Paul Năs-
tase, le-au explicat copiilor, 
ca de fi ecare dată, traseul 
apei, purifi carea ei şi calita-
tea ei. Copiii au fost impresi-
onaţi şi au avut şi de ce, pen-
tru că acest obiectiv este unul 
impresionant prin structura 
lui şi prin ceea ce oferă la fi -
nal: o apă bună, de calitate. 
Vizita a durat aproape două 
ore, dar plictiseala şi obosea-
la nu şi-au găsit locul printre 
copii. Ei au pus zeci de între-
bări şi au primit tot atâtea 
răspunsuri, iar informaţiile 
le vor folosi cu siguranţă în 
viitor.

Trebuie menţionat faptul 
că, obiectivul vizitat, respec-
tiv Staţia de Tratare, captea-
ză apa de suprafaţă din Hăş-
date, o purifi că, o analizează 
şi o redă mai apoi locuitorilor 
din Câmpia Turzii şi comu-
nele arondate.

„Ca de fiecare dată, Com-
pania de Apă stă la dispozi-
ţia copiilor prin organizarea 
unor astfel de vizite la obiec-
tivele CAA. Au fost sute de 
copii să vadă cu ochii lor 
cum şi de unde vine apa la 
robinetele lor de acasă. Pen-

tru ei este o lecţie deschisă, 
iar pentru noi o experienţă 
plăcută alături de copii. Ac-
tivitatea noastră în prezent 
este pregătirea pentru vii-
tor, iar copiii sunt parte din 
acest viitor. Ei trebuie, de 
mici, să ştie ce importanţă 
are apa în vieţile tuturor şi 
câtă muncă se depune pen-
tru a asigura distribuirea 
ei. Toate aceste informaţii 
sperăm să îi determine să 
preţuiască apa şi să nu o ri-
sipească” – Cristian Matei, 
director general CAA 

S-a stabilit cine va conduce societatea 
care administrează Salina Turda

În urma concursului pen-
tru postul de director general 
al Salinei Turda, a fost ales şi 
candidatul care va adminis-
tra cel mai important obiec-
tiv turistic al zonei.

Aşa cum era de aşteptat 
câştigătoarea este Simona 
Baciu, susţinută de PDL în 
cursa pentru şefi a SC. Salina 
Turda Durgău SA.

„Societatea Turda Salina 
DurgĂu SA, prin decizia 
Consiliului de administraţie 
28/20.11.2014 a numit în ca-
litate de director general al 
societăţii pe dna Baciu Maria 
Simona. Contractul de man-
dat al noului director general 
întră în vigoare începând cu 
data de 21.11.2014.

La data de 21.11.2014 în-
ceteaza mandatul directoru-
lui general interimar al dnei 
Cheţan Bianca Norina, căru-
ia îi mulţumim pe această 
cale pentru activitatea de in-
terimat desfăşurat” trans-
mite Corina Făgădar, preşe-
dintele Consiliului de Admi-
nistraţie.

Reamintim că printre can-
didaţii înscrişi pentru func-
ţia de director general al SC 

Salina Turda Durgău SA, 
s-au numărat şi fostul direc-
tor Vasile Tot, dar şi Sorin 
Săveanu, Simona Baciu şi 
Horvath Liana.

Tot mai mulţi vizitatori pe 
pagina de internet a Salinei 
Turda

Numărul vizitatorilor ce-
lui mai important obiectiv 

turistic al Transilvaniei a 
fost în acest an într-o conti-
nuă creştere. Iată că şi pagina 
de internet a Salinei Turda se 
bucură de aceeaşi apreciere.

Pagina de internet salina-
turda.eu a continuat trendul 
crescător în ceea ce priveşte 
numărul de vizitatori unici 
astfel în luna iulie 2014 s-au 
înregistrat peste 50.000 de 
vizitatori unici (51.316 con-
form Advanced Web Statis-
tics, media lunară în primele 
10 luni ale anului 2014 fi ind 
de peste 30.000), majoritatea 
vizitatorilor fi ind din Roma-
nia, Ungaria, Germania însă 
s-au înregistrat vizitatori şi 
din China, Japonia, SUA.

O căutare pe cel mai cu-
noscut motor de căutare pen-
tru cuvintele cheie “Salina 
Turda“ afi şează peste 
380.000 de rezultate, peste 
750 de domenii avand linkuri 
active spre cel puţin una din 
paginile site-ului salinatur-
da.eu , transmite conducerea 
SC. Salina Turda Durgău SA.

Numărul mare de turişti se 
datorează strategiei de mar-
keting promovată de către 
conducerea Salinei Turda, 
amintind aici participarea la 
târgurile internaţionale de tu-
rism, promovarea în mass-me-
dia, site-uri de socializare, ac-
tivităţile culturale şi nu numai.
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Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a 
prezentei se încredintează Primarului municipiu-
lui Turda, Secretarului municipiului Turda, Direc-
ţiei Economice a Municipiului Turda, precum şi 
Comisiei constituite în baza HCL nr. 205/2012, 
modifi cată prin HCL nr. 163/2013.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Bichiş Sorin Viorel SECRETARUL municipiului TURDA,
 Jr. Paula Letitia Mic
VOTURI: pentru 20
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 20.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 240
din data de 29.10.2014
privind aprobarea fi nantării nerambursabile, în 

baza Legii nr. 350/2005, a Clubului Sportiv “Fotbal 
Club Potaissa” Turda.

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit 
in sedinta extraordinara la data de 29.10.2014.

Luand in dezbatere proiectul de hotarare pri-
vind aprobarea fi nantarii nerambursabile, in baza 
Legii nr. 350/2005, a Clubului Sportiv “Fotbal Club 
Potaissa” Turda, elaborat din initiativa d-lui consi-
lier Felezeu Cristian George, d-lui consilier Mol-
nar Emil, d-lui consilier Bichis Sorin Viorel, d-nei 
consilier Csep Leylla, d-nei consilier Rozalia Cri-
san;

Avand in vedere raportul de Specialitate al SEP-
GIS.

Tinând seama de prevederile Legii nr. 
350/2005 privind regimul finanţărilor neram-
bursabile din fonduri publice alocate pentru ac-
tivităţi nonprofit de interes general precum si de 
Regulamentul privind regimul finantarilor ne-
rambursabile din fondurile bugetului local al 
Municipiului Turda alocate pentru activitati 
nonprofit de interes general;

Avand in vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2, 
alin. 6, lit. “a”, pct. 6, art. 45, alin. 6 si art. 115, alin. 1, 
lit. “b”, din Legea nr. 215/2001, republicată, a admi-
nistratiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă fi nanţarea nerambursabilă, în 

condiţiile Legii nr. 350/2005, a Clubului Sportiv 
Fotbal Club Potaissa Turda, cu sediul în munici-
piul Turda, str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cu 
suma de 32.112 lei, conform contractului anexat.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a 
prezentei se încredintează Primarului municipiu-
lui Turda, Secretarului municipiului Turda, Direc-
ţiei Economice a Municipiului Turda, precum şi 
Comisiei constituite în baza HCL nr. 205/2012, 
modifi cată prin HCL nr. 163/2013.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Bichiş Sorin Viorel SECRETARUL municipiului TURDA,
 Jr. Paula Letitia Mic
VOTURI: pentru 19
împotriva -
abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 20.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 241
din data de 29.10.2014
privind aprobarea fi nantării nerambursabile, în 

baza Legii nr. 350/2005, a Asociatiei Clubul Spor-
tiv Sticla Ariesul Turda.

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit 
in sedinta extraordinara la data de 29.10.2014.

Luand in dezbatere proiectul de hotarare pri-
vind aprobarea finantarii nerambursabile, in ba-
za Legii nr. 350/2005, a Asociaţiei Clubul Spor-
tiv Sticla Arieşul Turda, elaborat din initiativa 
d-lui consilier Felezeu Cristian George, d-lui 
consilier Molnar Emil, d-lui consilier Bichis So-
rin Viorel, d-nei consilier Csep Leylla, d-nei 
consilier Rozalia Crisan;

Avand in vedere raportul de Specialitate al SEP-
GIS.

Tinând seama de prevederile Legii nr. 
350/2005 privind regimul finanţărilor neram-
bursabile din fonduri publice alocate pentru ac-
tivităţi nonprofit de interes general precum si de 
Regulamentul privind regimul finantarilor ne-
rambursabile din fondurile bugetului local al 
Municipiului Turda alocate pentru activitati 
nonprofit de interes general;

Avand in vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2, 
alin. 6, lit. “a”, pct. 6, art. 45, alin. 6 si art. 115, alin. 1, 
lit. “b”, din Legea nr. 215/2001, republicată, a admi-
nistratiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă finanţarea nerambursabilă, 

în condiţiile Legii nr. 350/2005, a Asociaţiei 
Clubul Sportiv Sticla Arieşul Turda, cu sediul 
în municipiul Turda, str. Libertăţii, nr. 9, bloc 
M, cu suma de 50.000 lei, conform contractu-
lui anexat.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a 
prezentei se încredintează Primarului municipiu-
lui Turda, Secretarului municipiului Turda, Direc-
ţiei Economice a Municipiului Turda, precum şi 
Comisiei constituite în baza HCL nr. 205/2012, 
modifi cată prin HCL nr. 163/2013.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Bichiş Sorin Viorel SECRETARUL municipiului TURDA,
 Jr. Paula Letitia Mic
VOTURI: pentru 20
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 20.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 242
din data de 29.10.2014
privind aprobarea activitătilor Casei de Cultură 

a municipiului Turda, pe trimestrul IV 2014
Consiliul Local al municipiului Turda întrunit 

în şedinţă extraordinara în data de 29.10.2014
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre pri-

vind aprobarea activităţilor Casei de Cultură a mu-
nicipiului Turda, pe trimestrul IV 2014, proiect 
elaborat din iniţiativa Primarului municipiului 
Turda, domnul Tudor Ştefănie;

Raportat la prevederile OUG nr. 118/2006 pri-
vind înfi inţarea, organizarea şi

desfăşurarea activităţilor aşezămintelor cultu-
rale, la prevederile art. 6, alin. 1, lit. a, art. 7, alin. 1, 
lit. c, art. 10, alin. 3 din Regulamentul de Organiza-
re şi Funcţionare al casei de Cultură;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 
3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi ale art. 115, alin. 1, lit. b 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia pu-
blică locală, republicată şi ale Regulamentului de 
funcţionare a Consiliului Local al municipiului 
Turda.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă activităţile Casei de Cultură a 

municipiului Turda pe trimestrul IV 2014, prevă-
zut în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a 
prezentei se încredinţează Primarului municipiu-
lui Turda, Secretarului municipiului Turda, Direc-
tiei Economice şi Casei de Cultură a municipiului 
Turda.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Bichiş Sorin Viorel SECRETARUL municipiului TURDA,
 Jr. Paula Letitia Mic
VOTURI: pentru 20
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 20.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 243
din data de 29.10.2014
privind aprobarea CAIETULUI DE SARCINI SI 

A TARIFELOR stabilite conform procesului ver-
bal de stabilire a tarifelor ce se vor utiliza de catre 
S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. in cadrul 
Serviciului public pentru construirea, moderniza-
rea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumuri-
lor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere şi pi-
etonale, subterane şi supraterane din municipiul 
Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit 
in sedinta extraordinara in data de 29.10.2014;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare pri-
vind aprobarea CAIETULUI DE SARCINI SI A 
TARIFELOR stabilite conform procesului verbal 
de stabilire a tarifelor ce se vor utiliza de catre S.C. 
DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. in cadrul Ser-
viciului public pentru construirea, modernizarea, 
exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, 
podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere şi pieto-
nale, subterane şi supraterane din municipiul Tur-
da, proiect elaborat din initiativa consilierilor lo-
cali, membrii ai Comisiei de stabilire a tarifelor 
aprobata prin HCL nr. 184/31.07.2014;

Tinand cont de prevederile OG nr. 71/2002 pri-
vind organizarea şi functionarea serviciilor publi-
ce de administrare a domeniului public şi privat de 
interes local, aprobată cu modifi cări prin Legea nr. 
3/2003; H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea regle-
mentărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guver-
nului nr.71/2002;OG nr. 21/2002 privind gospodă-
rirea localitatilor urbane şi rurale, aprobată cu mo-
difi cări prin Legea nr. 515/2002, Legea 51/2006 
privind serviciile comunitare de utilitati publice;

In considerarea Raportului de Specialitate al 
Comisiei de stabilire a tarifelor si a avizului favo-
rabil al Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului 
Local al municipiului Turda,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. d , ale 
art. 45 alin. 2, lit. b, art. 49, art. 63 alin. 1 lit. c şi alin. 
4, lit. c, precum şi ale art. 115 alin. 1, lit. b, alin. 3, 
alin. 5 şi alin. 6, din Legea nr.215/2001 privind ad-
ministraţia publică locală, cu modifi cările şi com-
pletările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă CAIETUL DE SARCINI SI TA-

RIFELE stabilite conform procesului verbal de 
stabilire a tarifelor ce se vor utiliza de catre S.C. 
DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. in cadrul Ser-
viciului public pentru construirea, modernizarea, 
exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, 
podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere şi pieto-
nale, subterane şi supraterane din municipiul Tur-
da, prevazut in Anexa 1, parte integranta din pre-
zenta hotarare.

Art. 2. Comunicarea si indeplinirea prezentei se 
incredinteaza Primarului municipiului Turda, Se-
cretarului municipiului Turda, Directiei Econo-
mice, Directiei Tehnice si Serviciului Administra-
tie Publica Locala.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Bichiş Sorin Viorel SECRETARUL municipiului TURDA,
 Jr. Paula Letitia Mic
VOTURI: pentru 19
împotriva -
abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 20.
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C O M U N I C A T

Vă aducem la cunoștinţă că a intrat în vigoare Legea 145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol.

Astfel:

Conform art.19 din legea menţionată mai sus: La data intrarii in vigoare a prezentei 
legi, se abrogă:

a)  „Hotararea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certifi catului 
de producator, publicata in Monitorul Ofi cial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 3 
august 2001, cu modifi carile si completarile ulterioare;”

Conform art.21 „Certifi catele de producator emise în temeiul Hotararii Guvernului 
nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certifi catului de producator, publicata 
in Monitorul Ofi cial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, cu modifi carile 
si completarile ulterioare, pot fi  utilizate pana la expirarea perioadei de valabilitate a 
vizei aplicate pe acestea, dar nu mai tarziu de 180 de zile de la data intrarii in vigoare 
a prezentei legi. „

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

50.000 lei pentru Asociația Clubul 
Sportiv Sticla Arieșul Turda

Consilierii locali au decis să acorde o 

fi nanțare nerambursabilă și pentru 

Asociația Clubul Sportiv Sticla Arieșul 

Turda. Finanțarea se face potrivit legii 

350/2005, inițiatorii proiectului de 

hotărâre fi ind consilierii: Felezeu Cristian, 

Emil Molnar, Sorin Bichiș, Csep Leylla și 

Rozalia Crișan. 

Clubul sportiv menționat a depus până 

la data limită, respectiv 13 octombrie 

2014, documentația întocmită în 

conformitate cu prevederile legale, 

privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din fondurile bugetului 

local, în urma votului exprimat s-a decis 

acordarea unei sume de 50.000 lei în 

vederea realizării de către Asociația Clubul 

Sportiv Sticla Arieșul Turda a proiectului 

„Promovarea fotbalului de performanță 

în rândul elevilor de gimnaziu din Turda”.

Cei care au dorit sume de la bugetul 

municipiului Turda pentru desfășurarea 

activităților lor non-profi t au putut solicita 

acest lucru prin depunerea unei cereri și 

a unui proiect de acțiune la Consiliul Local 

Turda, în atenția comisiei stabilită special 

pentru aplicarea legii respective.

 

 
Societatea Na  

_________________________________________________________
Societatea Na  

-  
-  

  

COMUNICAT DE PRESĂ
Crucea Roșie Română fi liala Cluj mulţumește Magazinelor Profi  Turda și Metro 

Punct pentru implicare în cadrul proiectului ,, Banca de alimente”.

Pe parcursul zilelor de 21-22 noiembrie 2014 voluntarii subfi lialei Turda au 
reușit să colecteze 300 kg alimente de bază.

Acţiunea continuă și în perioada 28-29 noiembrie, la Profi  și Metro Punct Turda.

Mulţumim donatorilor, voluntarilor , conducerii subfi lialei Turda și autorităţilor locale.

Vă așteptăm în număr cât mai mare!

MUNICIPIUL TURDA
BIBLIOTECA MUNCIPALĂ
„TEODOR MURĂŞANU“
Tel/fax 0264.313837-sediul central
Tel.0264.312502-secţia copii-centru
e-mail: bmtmturda@yahoo.com

În atenţia cadrelor didactice ale ciclului primar !

O poveste pentru Moş Crăciun
(activitate pentru copii cu vârsta între 8-10 ani)

Dragi Copii,
Moş Crăciun adoră poveştile. Iernile la Polul Nord sunt atât de lungi ! 

Ar vrea să citească mereu altele, aşa că vă roagă să-l ajutaţi. Inventaţi o 
poveste, scrieţi-o şi aduceţi-o la una din secţiile pentru copii ale Bibliotecii 
Municipale „Teodor Murăşanu“, la cea din centru – Str. Coşbuc nr. 2, sau 
la cea din Oprişani – str. Tineretului nr.6 (la parterul clădirii fostului internat 
din curtea liceului Liviu Rebreanu), până în data de 25 noiembrie 2014. 
Puteţi să împodobiţi povestea şi cu desene şi nu uitaţi să vă scrieţi numele, 
clasa şi şcoala la care învăţaţi.

Moş Crăciun ştie că voi sunteţi foarte talentaţi şi plini de imaginaţie şi 
că nu îl veţi dezamăgi lăsându-l toată iarna fără poveşti.

Până în 5 decembrie 2014, Moş Crăciun va trece pe la bibliotecă şi va 
lua cu el cele mai frumoase dintre poveştile scrise de voi pentru care va 
lăsa în schimb un mic premiu.

Vă aşteptăm !

Porţi deschise la Salina TurdaPorţi deschise la Salina Turda
de Ziua Naţionalăde Ziua Naţională

De Ziua Naţională a României, Salina Turda va avea un program normal 
de funcţionare, conducerea societăţii se aşteaptă la un număr mare de turişti 
care doresc să viziteze „minunea din subteran“

Pentru a veni în sprijinul viitatorilor, pe 1 decembrie, cu ocazia Zilei 
Internaţionale a României, S.C. Turda Salina Durgău S.A. anunţă că obiectivul 
turistic va fi  deschis orele 9.00-17.00 (ultima intrare până la orele 16.00), iar 
Complexul Balnear Potaissa va fi  deschis între orele 12.00-21.00.

„Cu ocazia Sărbătorii Naţionale considerăm că este un prilej deosebit pentru 
a vă relaxa într-un cadru fascinant şi totodată liniştitor“ transmite conducerea 
societăţii.

Cu sprijinul fi nanciar al Uniunii Europene, în 2009 s-au desfăşurat lucrări 
ample de amenajare. Inaugurarea a avut loc în 2010, după doi ani de lucrări 
şi o investiţie de 6 milioane de euro. Salina este dotată cu săli de tratament, 
un amfi teatru, săli de sport, dar şi cu o roată panoramică, de unde se pot 
admira stalactitele. Principala atracţie este lacul cu soluţie salină suprasaturată, 
pentru tratament. Numărul anual al vizitatorilor se cifrează între 300.000 şi 
400.000 de persoane.
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MUNICIPIUL TURDA, JUDEŢUL CLUJ, Str. B. P. Hașdeu, nr. 2
Tel/fax: 0264-311826; e-mail: muzeuturda@yahoo.com

COMUNICAT DE PRESĂ

Muzeul de Istorie Turda vine în completarea programului 
organizat de autorităţile locale cu ocazia Zilei Naţionale a 
Romaniei, deschizându-și porţile pentru publicul său luni, 
1 decembrie 2014, începând cu orele 10:00.

Deși ne afl ăm într-una din zilele în care muzeele și alte 
atracţii turistice sunt în mare parte închise, considerăm că 
este o bună ocazie pentru iubitorii de istorie, ca în această 
zi aniversară să viziteze expoziţia de bază a muzeului precum 
și expoziţia temporară “Industria” ceramică la Potaissa.

Vernisată în luna octombrie a.c., expoziţia temporară 
reunește un bogat și divers material arheologic: vase ceramice 
de uz comun și de lux, vase de cult, libaţii și ofrande, statuete 
și jucării din lut ars.

Vă așteptăm.

În perioada 10 noiembrie 
2014 – 30 martie 2015, Bibli-
oteca Municipală „Teodor 
Murăşanu” Turda va derula 
proiectul de educaţie pentru 
lectură „Cum devin „priete-
nul” cărţii”.

Proiectul este fi nanţat de 
FUNDAŢIA MEREU 
APROAPE, cu sediul la Bucu-
reşti, în cadrul PROGRAMU-
LUI DE GRANTURI 
„BOOKS 4 YOUTH”, fi nanţa-
rea constând în primirea de 
către bibliotecă, pe baza unui 
contract de sponsorizare, a 
1000 de cărţi din literatura 
română.

Aplicaţia de fi nanţare a 
fost trimisă de bibliotecă în 
luna august, iar lista benefi ci-
arilor a fost publicată pe si-
te-ul fundaţiei la începutul 
lunii septembrie.

Publicul ţintă pentru tema 
aleasă de bibliotecă este for-
mat din copii cu vârste între 8 
-10 ani şi vizează în mod spe-
cial copii care au mai puţină 
atracţie pentru lectură şi care 
nu au obişnuinţa frecventării 
unei biblioteci. Motivul ale-
gerii acestui grup ţintă con-
stă în faptul că formarea 
obişnuinţei pentru lectură 

trebuie să înceapă la vârste 
cât mai mici, cea mai efi cien-
tă metodă de a-i încuraja pe 
copii să iubească şi să apreci-
eze cărţile este să transfor-
măm cititul într-o activitate 
distractivă, relaxantă, cu jo-
curi, şi nu într-o obligaţie pe 
care aceştia o au faţă de pă-
rinţi sau educatori. Este vâr-
sta la care putem să le arătăm 
copiilor că lectura unei cărţi 
poate fi  o aventură palpitan-
tă, o adevărată plăcere. Ast-
fel, în timp, vor înţelege ade-
vărata valoare a lecturii, vor 

învăţa să fi e ei înşişi buni citi-
tori şi vor păstra această pa-
siune toată viaţa.

Obiectivul general al pro-
iectului constă în stimularea 
interesului pentru carte şi 
lectură în rândul copiilor din 
municipiul Turda prin oferi-
rea de cărţi din literatura ro-
mână şi implicarea acestora 
în activităţi de lectură, jocuri 
de imaginaţie şi creativitate.

Pentru punerea în aplica-
ţie a proiectului Biblioteca 
Municipală „Teodor Murăşa-
nu” a încheiat protocoale de 

colaborare cu şcolile din mu-
nicipiu, înscriindu-se pentru 
participare aproximativ 400 
de copii de la Şcolile Gimna-
ziale Avram Iancu, Horea, 
Cloşca şi Crişan, Ioan Opriş, 
Andrei Şaguna, Teodor Mu-
răşanu, Şcoala Primară Wal-
dorf, Colegiul Tehnic dr. Ioan 
Raţiu, prima activitate fi ind 
deja planifi cată pe tot parcur-
sul lunii noiembrie.

Proiectul cuprinde 4 acti-
vităţi interactive de educaţie 
pentru lectură, care se vor 
derula la cele două secţii 

pentru copii ale instituţiei, 
respectiv la cea din zona 
centrală şi la fi liala Oprişani. 
Activităţile vor cuprinde 
prezentarea unor noţiuni de 
„comportament” al cititoru-
lui faţă de carte, de căutare şi 
alegere a unei cărţi în biblio-
tecă, modalităţi de prezenta-
rea a cărţilor preferate, rea-
lizarea de afi şe de prezentare 
a cărţilor, expoziţii cu cărţile 
preferate şi afi şele create, 
modalităţi de căutare şi găsi-
re a informaţiilor în cărţi şi 
în bibliotecă şi punerea în 
scenă a unei poveşti alese de 
către copii.

Prin implementarea pro-
iectului, copiii participanţi se 
vor obişnui cu modul de utili-
zare şi de căutare a cărţilor 
într-o bibliotecă, căutarea in-
formaţiilor în cărţi, argu-
mentare şi prezentare în faţa 
publicului, exersarea lecturii, 
folosirea imaginaţiei şi crea-
tivităţii, precum şi munca în 
echipă pentru succesul unui 
proiect

Cărţile primite de bibliote-
că de la FUNDAŢIA MEREU 
APROAPE vor fi  oferite copi-
ilor participanţi pe parcursul 
derulării activităţilor.

Biblioteca municipală Turda derulează proiectul
de educaţie pentru lectură „Cum devin „prietenul” cărţii

În cadrul şedinţei ordinare 
de consiliu de joi de la Turda, 
aleşii locali vor discuta şi des-
pre solicitarea Casei de Cultură 
care îşi doreşte un imobil în ve-
derea extinderii activităţilor.

La iniţiativa primarului 
Tudor Ştefănie a fost elabo-
rat un proiect de hotărâre ce 
prevede darea în adminstrare 
către instituţia menţionată a 
unei părţi din imobilul situat 
pe strada Libertăţii nr.2-4. în 
suprafaţă de 18,6 mp.

O parte din spaţiul respec-
tiv este închiriat de către Ofi -
ciul Registrului Comerţului în 
scopul deschiderii unui punct 
de lucru. În acelaşi spaţiu va 
funcţiona şi Cerul Femina.

„Casa Municipală de Cul-
tură desfăşoară în parteneri-
at cu şcoli, asociaţii şi socie-
tăţi culturale, şcoli de arte, o 
activitate susţinută şi în do-
meniul artelor plastice, fi la-
teliei şi educaţiei, însă nu po-
sedă un spaţiu un atelier de 

creaţie şi educaţie. În acest 
sens, fostul birou în care şi-a 
desfăşurat activitatea ziarul 
Făclia, ar fi  binevenit pentru 
Cercul de arte plastice, cercul 
de fi latelie, cercul de educaţie 
Pro Patria, tot acolo va func-
ţiona Cercul Femina , cu ca-
racter umanitar”, explică di-
rectorul Felicia Răcean.

Scopul proiectului îl consti-
tuie atragerea membrilor co-
munităţii spre educaţia prin 
cultură. Daciana Derda

Forul deliberativ reunit 
ieri la Turda a aprobat activi-
tăţile Casei de Cultură a mu-
nicipiului Turda pe trimes-
trul IV 2014.

Potrivit proiectului de ho-
tărâre, în această perioadă 
s-au concentrat activităţi 
precum Festivalul Raza Soa-
relui, din perioada 2-4 de-
cembrie, activitate de am-
ploare ce cuprinde atât inter-
pretarea muzicală cât şi dati-
nile şi obiceiurile de iarnă.

În festival sunt angrenaţi 
copii din şcolile generale şi 
licee, în primă fază, urmând 
ca la spectacolul de gală să 
participe şi invitaţi din alte 

judeţe. Activitatea va fi  reali-
zată în colaborare cu Societa-
tea Comori Ardelene.

O performanţă demnă de 
menţionat este cea a formaţi-
ei Simpatix, care s-a califi cat 
la Festivalul internaţional de 
interpretare muzicală pentru 
copii şi tineret „Vivere Music 
Revolution” de la Oradea.

Tot în această perioadă 
Ansamblul folcloric Datina 
Turdeană al Casei de Cultu-
ră, va participa la festivaluri 
de gen de la Băileşti-Gorj, 
Mociu-Cluj şi Topolo-
veni-Argeş.

Conform programului pen-
tru acest an, Corul Armonia 

va fi  prezent la Simpozionul 
Andrei Şaguna, urmat de un 
concert pentru diaspora ro-
mânească din Linz şi Viena. 
Corul turdean mai este invitat 
şi la Patriarhia Română pen-
tru concert de colinde.

„Ziua Naţională a Români-
ei va cuprinde o serie de ma-
nifestări care vor culmina cu 
specolul omagial prezentat 
de formaţiile locale alături de 
invitaţi. Menţionăm că din 
bugetul de 100.000 lei pe anul 
2014 al Casei de Cultură, pâ-
nă la această dată s-au chel-
tuit 22.000 lei” transmite di-
rectorul Felicia Răcean.

 Daciana Derda

Casa de Cultură Turda solicită un imobil pentru creaţie şi educaţie

Festivalul „Raza soarelui” debutează
la Turda în luna decembrie


