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Compania de Apă Arieş 
introduce apă şi canalizare 

pe strada Margaretelor

Spitalul turdean este la limita funcţionării

Una dintre cele mai sărace zone din municipiul 
Turda, respectiv strada Margaretelor din Poiana, 
benefi ciază în aceste zile de atenţia Companiei de 
Apă Arieş SA, care efectuează lucrări de racordare 
la reţeaua de alimentare cu apă şi la reţeaua de ca-
nalizare pentru comunitatea existentă acolo, în 
marea sa majoritate de etnie romă.

Directorul Companiei de Apă Arieş, Cristian 
Matei, spune că numărul celor care vor să se racor-
deze la reţeaua de apă şi canalizare a companiei 
este semnifi cativ, iar în cazul celor care aveau înre-
gistrate datorii, au fost încheiate acorduri de plată 
ale acestora, eşalonat. Matei a declarat că este nor-
mal ca această comunitate să benefi ciaze de apă şi 
de canal, pentru că trebuie asigurate condiţii de-
cente de trai chiar şi în astfel de situaţii.

„Am luat această decizie deoarece, odată cu 
venirea iernii, lipsa apei potabile devenea o pro-
blemă majoră. Aici trăiesc multe persoane, care 
trebui să aibă acces la astfel de utilităţi”, a spus 
Cristian Matei.

Pentru branşare şi contorizare, cetăţenii şi-au achi-
ziţionat conductele de branşament, iar Compania de 
Apă Arieş a suportat cheltuielile pentru manoperă şi 
pentru achiziţionarea contoarelor.

Ovidiu Silaghi, reprezentanul romilor spune că 
decizia Companiei de Apă Arieş este mai mult de-
cât bine-venită şi că prin această acţiune este în-
deplinită o promisiune mai veche a reprezentanţi-
lor autorităţilor locale care au întârziat până acum 
cu racordarea cartierului de romi la reţelele de 
apă-canal. Daciana Derda

Luni cadrele medicale au intrat în grevă japone-
ză , purtând pe braţ banderole tricolore în semn de 
solidaritate cu personalul medical din întreaga ţa-
ră nemulţumit de subfi nanţarea sistemului.

În cadrul unei conferinţe de presă organizate 
marţi, membri de sindicat au vorbit despre proble-
mele cu care se confruntă, revendicările acestora 
şi posibilele soluţii pentru ieşirea din criză.

Eugenia Bălgărădean lider sindical a reiterat 
faptul că angajaţii nu sunt de acord cu măsurile de 
reformă propuse de Ministerul Sănătăţii. Oamenii 
sunt nemulţumiţi atât de salarii cât şi de condiţiile 
de lucru.

Sindicaliştii solicită printre altele, alocarea pen-
tru sistem a minimum 6% din produsul intern brut, 
o legislaţie care să garanteze independenţa profe-

sională a specialiştilor din sănătate şi adoptarea 
unei legi a salarizării specifi că sistemului sanitar.

„Spitalul Municipal Turda funcţionează şi el în 
sistem de avarie”, a explicat Eugenia Bălgrădean, 
reprezentanta Sanitas Turda.

Nu au apărut probleme grave în aprovizionarea 
cu materiale sanitare sau medicamente, dar sinco-
pe există, aceastea afectând calitatea actului medi-
cal, iar cei care au de suferit în primul rând sunt tot 
pacienţii…

Personal insufi cient şi o mai bună colaborare cu 
administraţia locală, necesitatea existenţei unui di-
alog coerent între toţi factorii de decizie, au fost alte 
subiecte abordate în cadrul întrunirii de astăzi.

Reamintim că la Câmpia Turzii situaţia este şi 
mai gravă, bolnavii îşi cumpără singuri medica-

mente şI asta pentru că spitalul are o datorie de 
500.000 de lei şi nu mai poate achiziţiona medica-
mentele necesare. Daciana Derda

Consilierii turdeni au aprobat modifi carea tari-
felor la apă şi canalizare practicate de Compania 
de Apă Arieş.

Ajustarea tarifelor s-a făcut în conformitate cu 
prevederile contractului de fi nanţare încheiat în 
2008 între Ministerul Mediului şi Dezvoltării 
Durabile şi Compania de Apă Arieş, pentru deru-
larea proiectului de ”Extindere şi reabilitare a 
sistemelor de apă şi apă uzată în regiunea Turda 
– Câmpia Turzii” şi cu avizul Autorităţii Naţiona-
le de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilităţi Publice.

Astfel, un metru cub de apă potabilă va costa 3,92 
lei (cu TVA inclus), faţă de 3,16 lei, la cât se ridica 
tariful practicat înaintea ajustării.

Pentru un metru cub de apă uzată, deversat în re-
ţeaua publică de canalizare, Compania de Apă Arieş 
va percepe 3,74 lei, faţă de 2,64 lei, tariful încă în vi-
goare. Aceste tarife se practică pentru populaţie, în 
timp ce pentru ceilalţi utilizatori tarifele (fără TVA) 
vor avea următoarele valori: la apă, 3,16 lei metrul 
cub şi 3,02 lei metrul cub la canalizare.

Deşi la Turda funcţionează programul iniţiat de 
poliţia rutieră intitulat „siguranţa copiilor” iată că 
aleşii din forul deliberativ sunt nemulţumiţi de 
faptul că elevii nu benefi ciază de sufi cientă atenţie 
din partea autorităţilor.

Consilierii au atras atenţia că elevii, atunci când 
iasă de la cursuri sunt victime sigure al şoferilor 
vitezomani, care nu reduc viteza în preajma unită-
ţilor de învăţământ, fi ind expuşi accidentelor ruti-
ere, aici fi ind dat exemplul şcolii Horea, Cloşca şi 
Crişan.

În acest sens, Dora Arion de la PSD a solicitat exe-
cutivului să introducă limitări de viteză în faţa şcolii 
„Horea Cloşca şi Crişan”, sau amplasarea unor bare 
metalice de protecţie care să blocheze ieşirea elevilor 
direct în stradă. Daciana Derda
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HOTĂRÂREA NR. 203
din data de 30.09.2013
privind rectifi carea bugetului pe anul 2013
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordi-

nara la data de 30.09.2013.
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind rectifi carea 

bugetului pe anul 2013 , elaborat din initiativa dlui primar Tudor 
Ştefănie;

În baza raportului de specialitate al Directiei Economice nr. 
17.116/19.09.2013 ;

Conform avizului de specialitate al Comisiei nr. 1 a Consiliului 
Local al municipiului Turda ( pentru buget-fi nante, prognoze eco-
nomice, investitii) ;

In temeiul Legii nr. 273/2006 privind fi nantele publice locale- 
actualizata, precum si a Regulamentului de organizare si functio-
nare a Consiliului local al municipiului Turda;

Tinând seama de prevederile Legii nr. 5/2013 de aprobare a bu-
getului de stat pentru anul 2013, art. 1, art. 3 si art. 5 alin. 3 lit. a-d, f 
si a prevederilor art. 36 alin. 1 si 2 lit. b , art. 45 alin.2 si 6 si art. 115 
alin. 1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica 
locala, republicata, cu modifi carile si completarile ulterioare,

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

ma de 583.000 lei conform anexei 1 pentru venituri, anexei 2 pen-
tru cheltuieli si anexei 3 pentru investitii.

Art. 2. Se modifi că anexa nr. 3 pentru investiţii astfel:
- achiziţionarea unui router (CISCO 891-K9/CISCO 891 Gi-

gaE Sec Router) în valoare de 3.100 lei.
- transferarea sumei de 28.100 lei de la cheltuieli de capital la 

cheltuieli materiale utilităţi pentru Spitalul Municipal Turda.
- suplimentarea sumelor la obiectivul “Extindere şi moderni-

zare Parc zoologic şi de agrement” cu suma de 200.000 lei.
Art. 3. Se aprobă rectifi carea bugetului activităţilor fi nanţate 

din venituri proprii şi subvenţii de la BL pe anul 2013 cu suma de 
22.000 lei.

Art. 4. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei se în-
credinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului muni-
cipiului Turda, Direcţiei Economice, Directiei Tehnice, SPAS, 
Poliţiei Locale, Centrelor bugetare de învăţământ.
VOTURI :  pentru 21
  împotriva -
  abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.

HOTĂRÂREA NR. 204
din data de 30.09.2013
privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata 

impozitelor si taxelor locale depuse de persoane fi zice şi juridice
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordi-

nară din data de 30.09.2013;
Având in vedere proiectul de hotărâre privind solutionarea ce-

rerilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor lo-
cale depuse de persoane fi zice şi juridice, proiect elaborat din ini-
ţiativa d-nului. primar Tudor Stefănie;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. c, din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, cu modifi cările 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), Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

În baza raportului de specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe 
Locale, Serviciul Executori Bugetari nr. 7.585/S/07.08.2013, al Ex-
punerii de Motive nr. 7622/908/2013, conform avizului de specia-
litate al Comisiei nr. 1 a Consiliului Local pentru buget, 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 publi-
ce locale nr. 215/2001 şi ale Regulamentului de organizare şi func-
ţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă cererea nr. 6.682/12.07.2013, depusă de SC DI-

TAL SRL, cu sediul în municipiul Turda, str. Republicii, nr. 48, 
CUI 11837180, înregistrată la ORC sub nr. J12/1678/1998 şi se 
aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere la impozit pe 
clădiri în cuantum de 408 lei.

Înlesnirea se acordă cu condiţia achitării impozitului pe clădiri 
aferent semestrului II 2013 până la scadenţa de plată, respectiv 
30.09.2013.

Art. 2. Se aprobă cererea nr. 6.730/15.07.2013, depusă de 
domnul Sasu Valer, domiciliat în municipiul Turda, str. Gheor-

ghe Bariţiu, nr. 130 şi se aprobă scutirea de la plata majorărilor 
de întârziere aferente impozitului pe teren extravilan în cuan-
tum de 356,70 lei.

Înlesnirea se acordă cu condiţia achitării în termen de 30 de 
zile de la data comunicării prezentei hotărâri, a impozitului pe te-
renul extravilan aferent semestrului I 2013 şi a majorărilor de în-
târziere aferente până la data plăţii şi a impozitului pe terenul ex-
travilan aferent semestrului II 2013 până la scadenţa legală de 
plată, respectiv 30.09.2013.

Art. 3. Se aprobă cererea nr. 7.314/30.07.2013, depusă domnul 
Culcuş Aurelian, domiciliat în municipiul Turda, str. Grădinilor, 
nr. 14 şi se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere afe-
rente impozitului pe clădiri în cuantum de 724,20 lei şi a majorări-
lor de întârziere aferente impozitului pe teren în cuantum de 
92,87 lei, calculate la 13.06.2013.

Înlesnirea se acordă cu condiţia achitării în termen de 30 de 
zile de la data comunicării prezentei hotărâri, a majorărilor de în-
târziere în sumă de 23,82 lei.

Art. 4. Se aprobă cererea nr. 7.399/01.08.2013, depusă CASA 
DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR TURDA, cu se-
diul în municipiul Turda, str. Războieni, nr. 13, CUI 4750722 şi se 
aprobă scutirea de la plată a majorărilor de întârziere la impozit pe 
clădiri, în sumă de 1.854,88 lei şi a majorărilor de întârziere la pu-
blicitate sediu în sumă de 47,41 lei, calculate la 23.07.2013.

Art. 5. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei hotărâri se încre-
dintează Primarului municipiului Turda, Secretarului munici-
piului Turda, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale – Serviciului Inca-
sare, Evidenta Impozite si Taxe Locale, Serviciului Executori Bu-
getari şi contribuabililor cărora li s-au aprobat înlesnirile la plata 
obligaţiilor fi scale la bugetul local.
VOTURI : pentru 20
  împotriva 1
  abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.

HOTĂRÂREA NR. 205
din data de 30.09.2013
privind aprobarea proiectului tehnic faza A.C. “Reparaţia con-

ductei de transport gaze naturale Φ 12 Turda – Cluj, zonele Turda, 
Copăceni, Vâlcele şi Cluj”

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordi-
nară la data de 30.09.2013;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aproba-
rea proiectului tehnic faza A.C. “Reparaţia conductei de transport 
gaze naturale Φ 12 Turda – Cluj, zonele Turda, Copăceni, Vâlcele şi 
Cluj”, pentru municipiul Turda trei amplasamente, proiect elabo-
rat din iniţiativa primarului municipiului Turda, domnul Tudor 
Ştefănie;

Având în vedere raportul de specialitate comun al SUATC – 
SEPGIS nr. 17118/170 din 19.09.2013;

Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consi-
liului Local al municipiului Turda, pentru ecologie, protecţia me-
diului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea dome-
niului public şi privat, investiţii;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind auto-
rizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţe-
lor republicată cu completările şi modifi cările ulterioare şi în baza 
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
cu completările şi modifi cările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprie-
tatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul prevederilor art. 36, alin.1, alin.2. lit.c alin. 6, lit.a, pct. 
14, ale art. 45 alin.1, alin. 3 şi alin. 6, precum si ale art. 115, alin. 1, lit. 
b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind Administraţia Pu-
blică Locală şi ale Regulamentului de funcţionare al Consiliului 
Local;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă proiectul tehnic faza A.C. “Reparaţia conduc-

tei de transport gaze naturale Φ 12 Turda – Cluj, zonele Turda, Co-
păceni, Vâlcele şi Cluj”, pentru municipiul Turda trei amplasa-
mente, în baza Avizului nr. 16713/168/16.09.2013, privind reactu-
alizarea Avizului nr. 9120/115/02.07.2012 din două amplasamen-
te în trei amplasamente care afectează domeniul public local cu 
destinaţia de căi rutiere locale.

Art. 2. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei hotărâri se încre-
dinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului munici-
piului Turda, Direcţiei Venituri, Direcţiei Tehnice, Serviciului 
Evidenţă Patrimoniu şi GIS, Serviciului Public Poliţia Locală – 
Serviciul Disciplină în Construcţii, Protecţia Mediului, Control 
Comercial şi Serviciului de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
Cadastru.
VOTURI:  pentru 21
  împotriva -
  abţineri -

Numărul total al consilierilor este 21.
Numarul de consilieri prezenti este 21.

HOTĂRÂREA NR. 206
din data de 30.09.2013
privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de 

investiţii
“ Reabilitare pod peste râul Arieş pe DN 15 – municipiul Turda”
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordi-

nara in data de 30.09.2013;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate al obiectivului de investitii “Reabilitare 
pod peste raul Aries pe DN 15 – municipiul Turda – Piata Romana 
f.n.”, elaborat din initiativa d-lui primar Tudor Stefanie;

Luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului nr. 28 / 
2008 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodo-
logiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de in-
vestitii si lucrari de interventii ;

Luand act de raportul compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului , inregistrat sub nr. 18067 / 
30.09.2013, precum si de raportul comisiei de specialitate a Consi-
liului Local ,

Tinand seama de prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind fi -
nantele publice locale , cu modifi carile si completarile ulterioare ,

Analizand studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico – econo-
mici ai obiectivului de investitii “Reabilitare pod peste raul Aries 
pe DN 15 – municipiul Turda“

Avand in vedere prevederile art. 36 alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 
63, alin. 1 lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b, precum si pe cele ale art. 126 din 
Legea administratiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu 
modifi carile si completarile ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate al obiectivului de inves-

tiţii “Reabilitare pod peste râul Arieş pe DN 15 – municipiul Tur-
da”, respectiv indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, con-
form Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
rări se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretaru-
lui municipiului Turda, Arhitectului Şef, Direcţiei Tehnice, Direc-
ţiei Economice, Serviciului Administraţie Publică Locală.
VOTURI:  pentru 21
  împotriva -
  abţineri -
Numărul total al consilierilor este 21.
Numarul de consilieri prezenti este 21.

ANEXA NR.1. la HCL. nr. 206/2013
REABILITARE POD PESTE RAUL ARIES PE DN 15
Principalii indicatori tehnico-economici:
1. valoarea totala a investitiei este de: 5.074.442 lei (inclu-

siv TVA)
din care C+M : 4.345.898 lei (inclusiv TVA),
2. durata de realizare a investitiei : 8 luni
3. surse de fi nantare : buget local. alte surse constituite 

conform legii
Şef S.D.P.I.,

Ginel CALUGAR

HOTĂRÂREA NR. 211
din data de 30.09.2013
privind aprobarea darii in administrare a imobilului din str. 

Axente Sever, nr. 25 către Şcoala Gimnazială Andrei Şaguna
Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit in sedinta ordi-

nara in data de 30.09.2013;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

dării în administrare a imobilului din str. Axente Sever, nr. 25 către 
Şcoala Gimnazială Andrei Şaguna, elaborat din initiativa d-lui 
Primar al Municipiului Turda dl. Tudor Ştefănie;

Având în vedere raportul de specialitate al SEPGIS şi avizul co-
misiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si 
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si pri-
vat, protectia mediului si investitii;

Luand in considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind 
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normati-
ve , republicata, cu modifi carile si completarile ulterioare

În conformitate cu prevederile art. 36, alin (1),alin. (2), lit. 
“c”,alin 5 lit “a” art. 45, alin. 3 şi alin. 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b , din 
Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală –republi-
cata- şi ale Regulamentului de organizare şi functionare a Consi-
liului Local al Municipiului Turda;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă darea în administrare a imobilului situat ad-

ministrativ in municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 25, către 
Şcoala Gimnazială “Andrei Şaguna” in vederea desfăşurării acti-
vitatilor specifi ce alternativei educationale “Waldorf”.

Hotărârile Consiliului Local Turda
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Art.2. Comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza 
Primarului municipiului Turda, Secretarului Municipiului Tur-
da, Serviciului Evidenta Patrimoniu si GIS, Directiei Economice 
precum si Scolii Gimnaziale Andrei Saguna Turda .
VOTURI:  pentru 21
  împotriva -
  abţineri -
Numărul total al consilierilor este 21.
Numarul de consilieri prezenti este 21.

HOTĂRÂREA NR. 212
din data de 30.09.2013
privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor spaţii situa-

te în str. Tineretului, nr. 6, municipiul Turda, către Inspectoratul 
de Jandarmi Judeţean Cluj, în vederea amenajării unui sediu al 
Jandarmeriei Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordi-
nara in data de 30.09.2013;

Luand in dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 
dării în folosinţă gratuită a unor spaţii situate in str. Tineretului, 
nr. 6, municipiul Turda, către Inspectoratul de Jandarmi Jude-
ţean Cluj, în vederea amenajării unui sediu al Jandarmeriei Tur-
da, proiect elaborat din initiativa d-lui Primar al Municipiului 
Turda dl. Tudor Ştefănie;

Având în vedere raportul de specialitate al SEPGIS şi avizul co-
misiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si 
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si pri-
vat, protectia mediului si investitii;

Luand in considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind 
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normati-
ve , republicata, cu modifi carile si completarile ulterioare

În conformitate cu prevederile art. 874 din Noul Cod Civil, art. 
36, alin (1),alin. (2), lit. “c”,alin 5 lit “a” art. 45, alin. 3 şi alin. 6, ale art. 
115, alin. 1, lit. b ,art 124 din Legea nr. 215/2001 privind administra-
tia publică locală –republicata- şi ale Regulamentului de organiza-
re şi functionare a Consiliului Local al Municipiului Turda;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o durata de 5 ani 

a unor spatii situate în incinta Liceului Teoretic “Liviu Rebreanu” 
, situate la etaj II în cladirea internat către Inspectoratul de Jan-
darmi Judeţean Cluj în vederea amenajării unui sediu al Jandar-
meriei Turda, în urmatoarea componenţă:

- 2 birouri de 31,95 mp fi ecare
- 1 sala sedinta de 31,95 mp
- 1 magazie de 31,95 mp
- 1 grup sanitar
Art. 2. Predarea primirea se va face pe baza de protocol care va 

fi  incheiat in termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotarari.
Art. 3. Comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza 

Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Tur-
da, Serviciului Evidenta Patrimoniu si GIS, Directiei Economice, 
Inspectoratului de Jandarmi precum şi Liceului Teoretic “Liviu 
Rebreanu ” Turda.
VOTURI:  pentru 21
  împotriva -
  abţineri -
Numărul total al consilierilor este 21.
Numarul de consilieri prezenti este 21.

HOTĂRÂREA NR. 213
din data de 30.09.2013
privind modifi carea şi completarea HCL nr. 93/2013 referitoa-

re la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sis-
temului de administrare a parcărilor publice, a blocării şi ridicării 
autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public al 
municipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 30.09.2013;

Luand în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la modifi -
carea şi completarea HCL nr. 93/2013 referitoare la aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de ad-
ministrare a parcărilor publice, a blocării şi ridicării autovehicule-
lor staţionate neregulamentar pe domeniul public al municipiului 
Turda, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, ec. 
Tudor Ştefănie;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 596/13.08.2013;
Tinand seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 2 “admi-

nistraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agri-
cultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apa-
rare“ a Consiliului Local al municipioului Turda;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 actualizată 
privind circulaţia pe drumurile publice;

În baza H.G. nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea transpor-
tul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor opri-
te sau staţionate neregulamentar pe drumurile publice;

În temeiul art. art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, lit. c, lit. d, alin. 3, lit. b, 
alin. 4, lit.c, alin. 6, lit. a şi art. 45, alin. 2, lit. c, din Legea nr. 215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modifi că şi se completează Regulamentul de organi-

zare şi funcţionarea sistemului de administrare a parcărilor publi-
ce a blocării şi ridicării autovehiculelor staţionate neregulamen-
tar pe domeniul public al municipiului Turda, după cum urmează:

1.1. Punctul 3 al art. 123 va avea următorul cuprins:
“(3) SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL va 

percepe înainte de eliberarea autovehiculului tarifele suplimenta-
re neachitate, tarifele pentru operaţiunile de blocare, ridicare şi 
transport, tarifele de staţionare care includ tariful de staţionare a 
autovehiculului blocat şi tariful pentru depozitarea acestuia în 
parcul auto până în ziua eliberării acestuia către proprietar.”

1.2. Aliniatele 1 şi 2 ale Articolul 90 vor avea următorul cuprins:
„(1) Sancţionarea pentru parcare neregulamentară, atât în par-

cările cu plată şi abonament, cât şi în zona sistemului de adminis-
trare a parcărilor publice se va efectua de către personalul SC Ad-

ministrarea Patrimoniului Imobiliar Turda, agenţiii constatatori 
propii vor încasa tariful suplimentar pentru parcare neregula-
mentară.

(2) Neachitarea în termen de 48 de ore a tarifului suplimentar 
pentru parcare neregulamentară poate fi  urmată de încheierea 
procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei si/
sau de aplicarea masurilor de blocare/ridicare a autovehiculului.”

1.3. Articolul 146, aliniatul 1 şi litera a vor avea următorul cu-
prins: “Art. 146. (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu 
amendă contravenţională de la 200 lei la 400 lei neachitarea în 
termen de 48 de ore de la întocmirea şi afi şarea notei de constata-
re, a tarifului suplimentar stabilit pentru oprire / staţionare / par-
care neregulamentară. Blocarea roţilor autovehiculelor se aplică 
şi în cazul ocupării neregulamentare a locurilor de parcare, după 
cum urmează:

a) ocuparea locurilor de parcare fără tichet, bon parcometru, 
ori fără abonament sau legitimaţie de parcare cu excepţia locuri-
lor din parcările de scurtă durată ocupate fără achitarea tarifului 
suplimentar de două ori consecutiv.”

1.4. Litere g, h, precum şi punctele 2, 3 ale art. 147 vor avea ur-
mătorul cuprins:

“g) ocuparea parcărilor publice cu plată fără achitarea tarifului 
suplimentar în termen de 48 de ore, de la întocmirea şi afi şarea 
notei de constatare, a tarifului suplimentar stabilit pentru oprire/
staţionare/parcare neregulamentară.

h) ocuparea abuzivă a parcărilor de domiciliu cu abonament.
(2) Blocarea roţilor autovehiculului se aplică şi în cazurile pre-

văzute la art. 147, aliniatul 1.
(3) Constatarea contravenţiilor, aplicarea amenzii contraven-

ţionale şi blocarea roţilor autovehiculelor se face de către agenţi 
de la Poliţia Locală Turda şi de către persoanele împuternicite de 
Primarul Municipiului Turda.”

1.5. Articolul 3 va avea următorul cuprins: „Art. 3. Programul de 
funcţionare pentru parcările publice cu plată se stabileşte de luni 
până sâmbătă între orele 0800 – 2000.”

Aliniatul 2 al Articolul 43 va avea următorul cuprins: „(2) Pro-
gramul de lucru de 8 ore al angajaţilor SC Administrarea Patrimo-
niului Imobiliar Turda SRL va fi  fl exibil în concordanţă cu progra-
mul parcărilor cu plată şi se va stabili între orele 0800 – 2000.”

Art. 2. Se modifi că Anexa nr. 2 la HCL nr. 93/2013, conform 
Anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului 
de administrare a parcărilor publice, a blocării şi ridicării autove-
hiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public al muni-
cipiului Turda se va actualiza cu modifi cările aprobate prin pre-
zenta hotărâre.

Art. 4. Comunicarea şi ducerea la indeplinire a prevederilor 
prezentei hotarâri se încredinteaza Primarului Municipiului Tur-
da, Direcţiei Tehnice, Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS, 
Poliţiei municipiului Turda, Poliţiei Locale a municipiului Turda 
şi S.C. Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L.
VOTURI : pentru 21
  împotriva -
  abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este de 21.
Numărul consilierilor prezenţi este de 21.

HOTĂRÂREA NR. 214
din data de 30.09.2013
privind modifi carea HCL nr. 93/2013 referitoare la aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de ad-
ministrare a parcărilor publice, a blocării şi ridicării autovehicule-
lor staţionate neregulamentar pe domeniul public al municipiului 
Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 30.09.2013;

Luand în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la modifi -
carea HCL nr. 93/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcă-
rilor publice, a blocării şi ridicării autovehiculelor staţionate nere-
gulamentar pe domeniul public al municipiului Turda, elaborat 
din iniţiativa Primarului municipiului Turda, ec. Tudor Ştefănie;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 2940/16.09.2013;
Tinand seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 3 “urba-

nism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public 
şi privat, protectia mediului şi investiţii” a Consiliului Local al 
municipioului Turda;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, lit. c, lit. d, alin. 3, lit. b, alin. 
4, lit.c, alin. 6, lit. a şi art. 45, alin. 2, lit. c, din Legea nr. 215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se completează art. 9, cu alin. 4, din Regulamentul de or-

ganizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor 
publice a blocării şi ridicării autovehiculelor staţionate neregula-
mentar pe domeniul public al municipiului Turda, aprobat prin 
HCL nr. 93/2013, cu următorul cuprins:

Zonele în care se aplică sistemul de administrare a parcărilor 
sunt enumerate în anexa nr. 13, parte integrantă a prezentului re-
gulament.

Art. 2. Se modifi că Anexa nr. 13 din HCL nr. 93/2013, referitoa-
re la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sis-
temului de administrare a parcărilor publice a blocării şi ridicării 
autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public al 
municipiului Turda, după cum urmează:
ZONE ÎN CARE SE APLICĂ SISTEMUL 
DE ADMINISTRARE A PARCĂRILOR:

7. Aviatori lor 1 14 1240-1253 1246 Abonament reşedinţă

8. Baladei 1 21 l-20;204 18,19 Abonament reşedinţă

9. Baladei 3 13 21-32;203 20;25 Abonament reşedinţă

10. Calea Victoriei 118 21 2850-2870 2868;2869 Abonament reşedinţă

11. C Victoriei 
Aviatorilor

27;7 9 1259-1267 1171 Abonament reşedinţă

12. C. Victoriei 9,11 25 1194-1218 1198; 1204 Abonament reşedinţă

13. C. Victoriei 15,17,19 34 1142-1175 1142; 1175 Abonament reşedinţă

14. C. Victoriei 15,17 1 1400 1176 Abonament reşedinţă

15. C. Victoriei 
Aviatorilor

15,17 6-8 18 1176-1193 1176 Abonament reşedinţă

16. Constructorilor 
Baladei

4;4 14 33-46 37;38 Abonament reşedinţă

17. Constructorilor 
Baladei

4-6-8;2 46 103-148 109;110; 
135;136

Abonament reşedinţă

18. Constructorilor 18-20 19 184-202 189;190 Abonament reşedinţă

19. Constructorilor 32 4 1340-1343 Abonament reşedinţă

20. Constructorilor 4-6 4 240-243 Abonament reşedinţă

21. Constructorilor 40 28 1292-1319 1312;1313 Abonament reşedinţă

22. Constructorilor 42 26 1268-1293 1268;1292 Abonament reşedinţă

23. Constructorilor 5;10;12 12 149-160 153;154 Abonament reşedinţă

24. Constructorilor 
Rapsodiei

12;14; 
16;7

23 161-183 169;170 Abonament reşedinţă

25. Constructorilor 
Baladei

2;5 35 205-239 228; 
229;230

Abonament reşedinţă

26. lon Opris 3 21 1219-1239 1238;1239 Abonament reşedinţă

27. Lacramioarelor 1 13 2031-2043 2032;2040 Abonament reşedinţă

28. Lacramioarelor 3 21 2053-2073 2060;2068 Abonament reşedinţă

29. Lianelor 1,3,5,7 27 2447-2473 2478; 2482; 
2496

Abonament reşedinţă

30. Lianelor 3,5,7 11 2563-2573 2453; 2465; 
2568     

Abonament reşedinţă

31. Lianelor 7 1 2574 Abonament reşedinţă

32. Lianelor Nuferilor 1;3 24 2474-2497 2482  Abonament reşedinţă

33. Lianeior Nuferiior 15;5 15 2498-2512 2499;2507 Abonament reşedinţă

34. Libertatii 1,3 31 411-441 Abonament reşedinţă

35. Lotus 11, 15, 
42,44

71 2658-2728 2661; 
2676;2702; 

2720

Abonament reşedinţă

36. Lotus 17, 19, 21 26 2724-2799 Abonament reşedinţă

37. Lotus 1,3,5 13 2334-2346 2346 Abonament reşedinţă

38. Lotus 2 25 .2314-2538 2517;2518 Abonament reşedinţă

39. Lotus 36, 38, 
40

28 2807-2834 2807;2808 Abonament reşedinţă

40. Lotus 40-42 15 2835-2849 2840;2841 Abonament reşedinţă

41. Lotus 42 1 2141 Abonament reşedinţă

42. Macilor 10, 13, 15 8 2318-2325 Abonament reşedinţă

43. Macilor 12, 14, 
16

43 2731-2773   2731;2737; 
2758

Abonament reşedinţă

44. Macilor 14;17 8 2326-2333 2329 Abonament reşedinţă

45. Macilor 8 20 2231-2250 2233;2246 Abonament reşedinţă

46. Macilor 8;10;I2 7 2800-2806 2806 Abonament reşedinţă

47. Panselutelor 1 10 2210-2219 2219 Abonament reşedinţă

48. Panselutelor 1; 2; 3; 
4; 5; 6; 

8

136 2074-2209 2086;2100; 
2117;2130; 
2154;2170; 
2188:2200.

Abonament reşedinţă

49. Panselutelor 2 9 202-2030 Abonament reşedinţă

50. Panselutelor 2;4 4 2044-2047 2047 Abonament reşedinţă

51. Panselutelor 4 5 2048-2052 Abonament reşedinţă

52. Rapsodiei 2; 4; 6; 
8

56 47-102 70;75;85 Abonament reşedinţă

53. Tineretului 11 27 2394-2420 2396;2415 Abonament reşedinţă

54. Tineretului 18 8 2347-2354 2347 Abonament reşedinţă

55. Tineretului 34; 36; 
38

39 2355-2393 2360;2361; Abonament reşedinţă

56. Tineretului 9 5 2421-2425 2421 Abonament reşedinţă

57. Tineretului 
Zambilelor

9;2 11 2220-2230 2230 Abonament reşedinţă

58. Zambilelor 4 6 2575-2580 2577 Abonament reşedinţă

59. Zambilelor 
Macilor

10 20 33 2285-2317 2285;2291 
2312

Abonament reşedinţă

60. Zambilelor 
Macilor

6 16 15 ’2251-2265 2263 Abonament reşedinţă

61. Zambilelor 
Panselutelor

6;5 29 2581-2609 2586;2597; 
2605

Abonament reşedinţă

62. Zambilelor 
Macilor

8 16 19 2266-2284 2273;2277 Abonament reşedinţă

63. Zambilelor 
Panselutelor

8;7 48 2610-2657 2615;2616; 
2636;2637

Abonament reşedinţă

64. Calea Victoriei 102 15 Parcare cu plată

65. Calea Victoriei 100 24 Parcare cu plată

66. Caiea Victoriei 102-104 18 Parcare cu plată

67. Calea Victoriei 112-114 12 Parcare cu plată

68. Tineretului 1 18 Parcare cu plată

69. Tineretului 4 20 Parcare cu plată

70. Tineretului 6 45 Parcare cu plată

71. Calea Victoriei 102-104 18 Parcare cu plată

72. Calea Victoriei 112-114 12 Parcare cu plată

73. Nuferilor 5-7 28 Parcare cu plată

74. Lianelor 17 30 Parcare cu plată

75. Narciselor 6 8 Parcare cu plată

76. Calea Victoriei 9-11 11 Parcare cu plată

77. Calea Victoriei 11-13 10 Parcare cu plată

78. Calea Victoriei 13 5 Parcare cu plată

79. Calea Victoriei 15 5 Parcare cu plată

80. Piata Romana 15B 38 Parcare cu plată

81. Piata Romana 15 15 Parcare cu plată

82. Piata Romana 35-36 11 Parcare cu plată

83. I.Ratiu 6-8 10 Parcare cu plată

84. Libertatii 10 6 Parcare cu plată

85. Libertatii 2-4 20 Parcare cu plată

86. Libertatii 1-3 16 Parcare cu plată

87. 1 Decembrie 1918 31-33 20 Parcare cu plată

88. 1 Decembrie 1918 1-3 16 Parcare cu plată

89. G.Lazar 20-40 14 Parcare cu plată

90. G.Lazar 21-33 15 Parcare cu plată

91. G.Lazar 8-18 17 Parcare cu plată

92. G.Lazar 2-6 16 Parcare cu plată

93. Axente Sever 1-31 40 Parcare cu plată

94. Castanilor 3-7 10 Parcare cu plată

95. Avram Iancu 2-20 19 Parcare cu plată

96. Avram lancu 5-7 7 Parcare cu plată

97. M.Eminescu 1 8 Parcare cu plată

98. G.Cosbuc 2 21 Parcare cu plată

99. G.Cosbuc 1A-15 19 Parcare cu plată

Nr. Strada Numar Nr. 
locuri

Marcaj Loc vizita Tipul parcarii

1. Aleea Plopilor 1,3,5. 41 1001-1041 1016;1023 Abonament reşedinţă

2. Aleea Plopilor 1 6 1042-1047 1047 Abonament reşedinţă

3. Aviatorilor 7 12 1059-1071 Abonament reşedinţă

4. Aviatorilor 7A 5 1254-1258 Abonament reşedinţă

5. Aviatorilor 9 11 1048-1058 1048 Abonament reşedinţă

6. Aviatorilor 1,10 70 1072-1141 1082;1083; 
1104; 1133

Abonament reşedinţă
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ANUNŢANUNŢ
Începând cu data de 07.10.2013, toate persoanele care pana la data de 30.06.2013 au fost incadrate intr-una dintre 

categoriile de benefi ci ai Planului anual de distribuţie de ajutoare PEAD, sunt rugate sa se prezinte pe strada Ștefan 

cel Mare, nr. 4-6 (în spatele Liceului Chimie 2) in urmatorul program pentru ridicarea alimentelor:

LUNI-JOI 08.00-14.00

VINERI 08.00-11.00

Luni – someri indemnizati si neindemnizati

Marti si miercuri – persoane cu handicap accentuat și grav

Joi – pensionarii si veteranii de razboi,vaduvele ale acestora, revolutionarii si alte categorii potrivit HG 950/26.09.2012

Vineri – benefi ciarii Legii 416 – Ajutor Social

Benefi ciarii HG 600/2009 se vor prezenta cu actul de identitate în original și următoarele documente:

• benefi ciari de ajutor social: copie de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate, certifi cat de naștere), copie 

dupa dispozitia scrisa a primarului sau mandat postal pentru plata drepturilor

• șomeri: copie de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate), copie carnet de somer sau mandat postal pentru 

plata drepturilor pentru somerii indemnizati si adeverinta prin care se atesta calitatea de somer afl at in baza de date a 

Agentiei Teritoriale pentru ocuparea fortei de munca pentru somerii inregistrati care nu benefi ciaza de indemnizatie de 

somaj

• pensionari (cu pensie până la 400 lei): copie de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate, certifi cat de naștere), 

copie de pe ultimul cupon de pensie;

• persoane cu handicap accentuat și grav: copie de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate, certifi cat de 

naștere), copie de pe certifi catul de încadrare în grad de handicap, valabil la zi.

• Veteranii de razboi,vaduvele ale acestora, revolutionarii si alte categorii potrivit HG 950/26.09.2012, cu venituri sub 

400 lei din legi speciale: copie de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate, certifi cat de naștere), copie mandat 

postal pentru plata drepturilor,

NOTĂ : Pentru informaţii suplimentare: tel. 0755612322

MUNINCIPIUL TURDA
MUZEUL DE ISTORIE TURDA
JUDEŢUL CLUJ
STR. B. P. HAŞDEU, nr. 2
Tel/fax: 0264-311826
E-mail: muzeuturda@yahoo.com

COMUNICAT DE PRESĂCOMUNICAT DE PRESĂ

Vizitele ghidate la muzeu – prilej de audiţii muzicale
Muzeul de Istorie Turda anunţă trecerea la programul de toamnă –

iarnă, însoţit de o nouă ofertă culturală. Începând cu luna octombrie, spaţiul 
generos al „Palatului Princiar“ va fi  străbătut în surdină de acorduri muzicale 
preclasice şi clasice. Lucrările simfonice ale compozitorilor din secolele 
XVII-XVIII, precum, Georg Friedrich Händel, Heinrich Schütz, Antonio Vivaldi, 
Archangelo Corelli, François Couperin sau Johann Sebastian Bach – denumite 
şi „muzica barocă“ – vor satisface exigenţele atât ale publicului larg, cât şi 
ale celor avizaţi. Prin urmare, iubitorii de artă şi vestigii istorice sunt invitaţi 
să petreacă clipe plăcute în unul dintre cele mai semnifi cative obiective ale 
arhitecturii medievale turdene. În prima săptămâna 1-6 octombrie, în 
intervalul 9,00-17,00 vizitatorii au prilejul să descopere şi să admire exponatele 
de patrimoniu, pe fundalul sonor al „Anotimpurilor“ lui Antonio Vivaldi. 
Vizitele ghidate vor continua cu „săptămâna Bach“, „săptămâna Mozart“, 
„săptămâna Chopin“ s.a.m.d.

Turda, Director,
1 octombrie 2013 Dr. Mariana Pîslaru

Un important eveniment 
internaţional a avut loc la 
Staţiunea de Cercetări 
Agricole Turda, având ca 
tematică „Soia în România. 
Prezent şi perspectivă”.

Turda nu a fost aleasă în-
tâmplător pentru acest 
simpozion, cele 11 soiuri de 
soia produse la SCA Turda 
fiind extrem de apreciate 
peste hotare, datorită fap-
tului că au un conţinut de 
proteină de peste 45%.

La manifestarea de an-
vergură au participat circa 
50 de specialişti în dome-
niu, care s-au axat pe mai 
multe direcţii ând ca temă 

principală cultura şi prelu-
crarea soiei, o plantă spre 
care îşi îndreaptă atenţia, 
în ultimul timp, inclusiv 
crescătorii de animale.

Asociaţia co-organiza-
toare, Donau Soja din Ger-
mania, s-a arătat interesată 
să finanţeze studiile pentru 
dezvoltarea şi ameliorarea 
culturii de soia. De aseme-
nea, la simpozion au parti-
cipat şi reprezentanţii so-
cietăţii Dr. Oetker, care au 
multe produse în comerţ, 
pe bază de soia, iar Turda 
este un furnizor important 
al lor, tocmai datorită cali-
tăţii soiurilor turdene.

Până acum jandarmeria 
turdeană funcţiona provizo-
riu înr-un spaţiu pus la dis-
poziţie de Colegiul Tehnic 
Liviu Rebreanu.

Iată că recent consilierii 
locali au reglementat această 
situaţie, oferind cu titlu gra-
tuit un spaţiu situat pe strada 

Tineretului nr.6 în incinta 
aceluiaşi colegiu.

Potrivit proiectului de ho-
tărâre, acesta este situat la 
etajul II în clădirea internat a 
Colegiul Tehnic Liviu Re-
breanu şi va cuprinde două 
biroruri, o sală de şedinţe, 
magazie şi grup sanitar.

„Soluţia se impune şi prin 
prisma faptului că locaţia 
urmează să deservească o 
parte importantă a munici-
piului Turda, având în vede-
re numărul de cetăţeni care 
locuiesc în această zonă“ se 
arată în motivaţia documen-
tului citat.

Din cauza retrocedării 
actualei clădiri de pe strada 
Traian din Turda către foş-
tii proprietari, reprezentan-
ţii municipalităţii sunt ne-
voiţi să se gândească la al-
ternative pentru copiii care 
învaţă acolo în cadrul şcolii 
Waldorf.

Luni 30 septembrie în ca-
drul şedinţei ordinare din 
această lună va fi luat în dis-
cuţie şi proiectul se presu-
pune darea în administrare 
a imobilului de pe strada 
Axente Sever nr. 25 către 
Şcoala Gimnazială Andrei 
Şaguna, în vederea desfăşu-
rării activităţilor specifice 
alternativei educaţionale 
„Waldorf ”.

În fapt, la nivelul munici-
piului Turda învăţământul 
special în alternativa Wal-

dorf a funcţionat în imobilul 
situat pe strada Traian nr. 73. 
În baza unei hotărâri judecă-
toreşti însă s-a dispus resti-
tuirea în natură a imobilului 
către foştii proprietari.

Pentru anul şcolar 
2013-2014 Federaţia Wal-
dorf a acordat aviz de funcţi-
onare pentru clasele 
II-III-IV în alternativa Wal-
dorf în cadrul şcolii Gimna-
ziale „Andrei Şaguna” Tur-
da. La ora actuală imobiul 
situat în Turda pe strada 
Axente Sever nr.25 afl at în 
propritatea domeniului pu-
blic al municipiului, este li-
ber, în opinia primarului Tu-
dor Ştefănie, iniţiatorul pro-
iectului, reprezintă o bună 
alternativă pentru elevii ca-
re doresc să continuie aceas-
tă formă de învăţământ.

Soia produsă la Staţiunea 
de Cercetări Agricole Turda 
este apreciată peste hotare!

Jandarmeria primeşte un sediu gratuit la Turda

Şcoala Waldorf din Turda 
se mută într-o altă clădire

În sala mare a Primăriei 
Turda a avut loc o nouă dez-
batere privind Strategia Lo-
cală de Dezvoltare şi Incluzi-
une a Comunităţii Rome. La 
eveniment a participat vice-
primarul Lucian Nemeş, ex-
pertul pe problemele romilor 
Mitică Ferencz, membri ai 
Grupului de Lucru local.

Cu această ocazie au fost 
prezentate concluziile depla-
sărilor făcute în comunităţile 
de romi din Turda, probleme-
le cu care se confruntă con-
cetăţenii noştri şi diminua-
rea efectelor acestora prin 
luarea de măsuri corespun-
zătoare.

Mitică Ferencz spune că 
s-a făcut o analiză a proble-
melor identifi cate în rândul 
minorităţii rome, la Turda 
cele mai grave defi cienţe 
constatate fi ind legate de ex-
cluziunea socială a romilor, 
lipa locurilor de muncă şi a 
unor locuinţe decente, ab-
senţa actelor de identitate, 
creşterea vulnerabilităţii la 
îmbolnăviri din cauza lipsei 
condiţiilor de igienă, retra-
gerea din activitatea educa-
ţională, neimplicarea sufi ci-
entă a factorilor de decizie în 
soluţionarea problemelor 
acestora, au fost doar câteva 
din concluziile vizitelor fă-
cute în teren.

La rândul său, viceprima-
rul Lucian Nemeş a subliniat 
necesitatea introducerii uti-
lităţilor în zonele locuite de 
populaţia romă şi elaborarea 
unor proiecte ce urmează a fi  
supuse atenţiei Consiliului 
Local, în ideea obţinerii fi -
nanţării pentru anul 2014.

„Problemele comunităţii 
rome sunt multe şi diverse. 
Cea mai gravă este lipsa apei 
curente şi a canalizării... Pen-
tru bugetul pe anul viitor tre-
buie să venim cu propuneri 
concrete pentru găsirea fon-
durilor necesare remedierii 
situaţiei. În cartierul Poiana 
de exemplu, sunt câteva zeci 
de case fără canalizare. S-au 
constatat şi avarii la locuinţe, 
în acest sens am purtat dis-

cuţii cu serviciul de fond lo-
cativ, la blocul Electrocera-
mica se fac demersuri pentru 
introducerea gazului metan. 
Pe strada Arieşului mai sunt 
de fi nalizat 60 metri de cana-
lizare, vom trimite adrese şi 
la Compania de Apă Arieş să 
vedem dacă acel segment es-
te cuprins în pasul II al pro-
iectului de extindere şi reabi-
litare al reţelelor de apă şi 
canalizare în oraş”, explică 
Nemeş.

Viceprimarul turdean a mai 
transmis că din acest an prin 
intermediul Serviciului Public 
de Asistenţă Socială se vor 
acorda ajutoare – subvenţii 
pentru cei care folosesc pentru 
încălzire, surse de energie 
electrică. Daciana Derda

Problemele comunităţii rome, 
în atenţia autorităţilor locale
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CONSILIERE PROFESIONALĂ PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL

PROIECTUL “ANTREPRENORIAT RURAL PENTRU DEZVOLTARE SUSTENABILĂ”

!Fa ti rostul tau
Deschide ti

o afacere!

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investe te în oameni! 

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTEC}IEI SOCIALE {I
PERSOANELOR VÂRSTNICE

AMPOSDRU

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTEC}IEI SOCIALE {I
PERSOANELOR VÂRSTNICE

OIRPOSDRU
REGIUNEA NORD-EST

ASOCIAȚIA FEMEILOR ȘI FAMILIILOR DIN MEDIUL RURAL împreună cu partenerii săi 
Asociația Integra România, Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială 
(ECHOSOC), Asociația Spaniolă a Femeilor de Afaceri din Madrid (ASEME), a demarat 
proiectul “ANTREPRENORIAT RURAL PENTRU DEZVOLTARE SUSTENABILĂ”, 
POSDRU/83/5.2/S/58733, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Pentru mai multe informații privind programul de consiliere și alte 
servicii oferite de proiect, adresați-vă:

Centrului Regional Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 24, 
persoana de contact: Diana Serecuț sau accesați site-ul 
www.fatirostultau.ro.

Vino la sesiunile de consiliere profesională dacă ești tânăr până în 25 de ani, femeie, sau 
șomer de lungă durată din mediul rural.

PUBLICITATE

Centrul de Recuperare Psiho-Neu-
ro-Motorie pentru Copii cu Handicap 
„Sf. Irina” – Turda a inaugurat „camera 
de stimulare senzorială”. Evenimentul a 
avut loc la sediul centrului din munici-
piul Turda, str. G. Bariţiu nr. 39A.

După primirea invitaţilor şi săvârşirea 
slujbei de sfeştanie au urmat mesajele 
Î.P.S. Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, al 
Consiliului Judeţean Cluj, D.G.A.S.P.C. 
Cluj, Fundaţiei H.A.R. din Olanda şi al 
Primăriei Turda.

Prezenţi la eveniment Mitropolitul 
Andrei; părintele Florian Simonca, di-
rectorul centrului; directorul DGASPC 
(Direcţia Generală de Asistenţă Socia-
lă şi Protecţia Copilului) Cluj – Nicole-
ta Molnar; Ria Thiessen de la fundaţia 
HAR, dar şi alte ofi cialităţi locale, toţi 
vorbitorii au subliniat importanţa înfi -
inţării noului serviciu destinat copilu-
lui cu dizabilităţi care vine să comple-
teze paleta de servicii sociale speciali-

zate oferite de către Consiliul Judeţean 
Cluj prin intermediul Direcţiei Gene-
rale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Cluj.

Camera de stimulare senzorială ajută 
copiii să-şi exprime preferinţele, dez-
voltă modalităţi de comunicare axate pe 
senzorial sau stimulează receptivitatea 
privind comunicarea cu terapeutul.

Realizarea centrului a fost posibilă 
graţie unui parteneriat de succes care 
s-a concretizat în dezvoltarea mai mul-
tor servicii pe raza municipiului Turda 
între Consiliul Judeţean Cluj prin Di-
recţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Cluj, Primăria Mu-
nicipiului Turda, Biserica Ortodoxă, Ar-
hiepiscopia Vadului Feleacului şi Cluju-
lui prin Parohia Ortodoxă Oprişani II 
Turda, Fundaţia Romano – Olandeză Sf. 
Irina, Fundaţia HAR, Fundaţia Wilde 
Ganzen şi Fundaţia N.C.D.O. din Olanda.

 Daciana Derda

„Let’s Do It, Romania!” a reunit la 
Turda aproape 500 de elevi care s-au 
implicat activ în campania de ecologiza-
re. Potrivit ofi cialilor Prival Ecologic 
SA, s-au adunat aproximativ 450 de saci 
de deşeuri, echivalentul a aproximativ 2 
tone. La acţiune au participat elevii de la 
10 şcoli, zonele vizate pentru ecologiza-
re/curăţenie fi ind Băile Sărate Turda, 
Salina Turda, Ştrand Durgău, malul râu-
lui Arieş, Parcul Central.

În calitate de organizator, Primăria 
Municipiului Turda a asigurat trans-

portul în zonele stabilite, iar împreu-
nă cu Holcim România, punct de lu-
cru Turda, care este de altfel partene-
rul principal al acţiunii s-au oferit 
copiilor gustări şi apă. Un alt parte-
ner al proiectului este Compania de 
Apă Arieş care a asigurat premiile 
pentru concursurile interactive din 
cadrul acţiunii de ecologizare a mu-
nicipiului Turda.

Turdenii participă pentru cel de-al pa-
trulea an consecutiv la campania naţio-
nală de ecologizare! Daciana Derda

Olandezii de la HAR prezenţi la centru SF.Irina

Două tone de deşeuri colectate la Turda

Vineri, 11 octombrie , Com-
pania de Apă Arieş a preluat 
Staţia de Epurare de la Câm-
pia Turzii. În prezenţa direc-
torului general, Cristian Oc-
tavian Matei şi a preşedinte-
lui Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară a AVA – Do-
rin Lojigan, Comisia de re-
cepţie a preluat lucrările pas 
cu pas şi obiectiv cu obiectiv, 
de la constructorii staţiei, fi r-
ma italiană Dondi şi fi rma ro-
mânească ACSA.

Au participat la recepţie re-
prezentanţi ai Primăriei Turda, 
Câmpiei Turzii, ai fi rmelor im-
plicate în lucrările de moderni-
zare, dar şi ai CAA: managerul 
de proiect – Bogdan Bobic, şeful 
Staţiei de Epurare – Corneliu 
Asafti, coordonator contracte 
lucrări pe fonduri UE – Mihaie-
la Sârb şi inginerul Cristian 
Apahidean.

Specialiştii din cadrul In-
spectoratului de Stat în Con-
strucţii au mers cu intreaga co-
misie de recepţie în teren în in-
cinta staţiei, pentru verifi carea 
tehnică a lucrărilor.

La masa rotunda s-a discu-
tat despre problemele întâm-
pinate pe parcursul derulării 
lucrărilor de mare amploare de 
la Staţia de Epurare, staţie ca-
re, aşa cum spune şi directorul 
Matei “ va deservi întreaga 
noastră comunitate şi este 
pregătită să epureze apele uza-
te colectate de la 110 000 de 
locuitori echivalenţi. Este o 
foarte mare bucurie pentru noi 
şi o reuşită pe măsura aşteptă-
rilor, de aceea ţin să mulţu-
mesc tuturor factorilor impli-

caţi în acest mare succes care, 
s-a lăsat puţin aşteptat. Dar, a 
meritat aşteptarea şi tot efor-
tul. Mulţumesc domnului vi-
ceprimar al Câmpiei Turzii 
pentru întreaga susţinere, fi r-
melor care au muncit în cadrul 
acestui mare proiect, dar şi an-
gajaţilor mei, fără de care, fără 
îndoială nu era posibilă aceas-
tă reuşita, şi anume domnului 
Asafti Corneliu şi Mihaielei 
Sârb!”.

Întâlnirea a avut loc la ora 
10,00 şi Comisia de recepţie s-a 

declarat mulţumită de ceea ce a 
văzut la faţa locului. S-a vizitat 
şi verifi cat şi Laboratorul pro-
priu al Staţiei de Epurare care, 
după cum a afi rmat şi Asafti în 
nenumărate rânduri „se ridică 
la standardele unui adevărat la-
borator de cercetare”.

„Trebuie să ne concentrăm 
toate eforturile ca banii care au 
fost aduşi de la Uniunea Euro-
peană să fi e fără doar şi poate, 
pe deplin meritaţi. Şi vor fi . In-
vestiţiile făcute la staţie sunt în 
lucrări de bună calitate, lucrări 

care vor garanta pentru foarte 
mult timp, o funcţionare a aces-
teia la cele mai înalte standar-
de. Sistemul este funcţional, 
apele uzatate colectate din în-
tregul sistem vor fi  epurare la 
standardele cerute de UE şi în 
timp, vor proteja mediul încon-
jurător prin redarea în natură a 
unei ape curate care va reface 
fl ora şi fauna râului Arieş, acolo 
unde sunt deversate apele din 
Staţia de Epurare”, se arată în 
comunicatul de presă al Com-
pania de Apă Arieş.

Compania de Apă Arieş: S-a finalizat 
staţia de epurare de la Câmpia Turzii!
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Sistemul de administrare a parcărilor se aplică pe o porţiune 
din suprafaţa municipiului Turda, delimitată prin indicatoare de 
circulaţie: „Parcare“ cu panouri adiţionale cu simbolurile „Parca-
re cu plată“, „Parcare cu abonament“ , „Blocare/Ridicare autove-
hicule parcate neregulamentar“, „Intervalele de timp în care acţi-
onează indicatorul“, „Parcare cu locuri rezervate“, „Persoane cu 
handicap“, indicatoare de circulaţie „Oprirea interzisă“, „Staţio-
narea interzisă“, „Accesul interzis“, „Staţie de taximetrie“, „ Staţie 
autobuz“, „şi marcaje: „Locuri de parcare“, „Staţie taxi“, „Staţie au-
tobuz“, „Trecere pietoni“,”interzicerea staţionării“, „Spaţii interzi-
se circulaţiei“.

În interiorul zonei de aplicare a sistemului de parcare, oprirea /
staţionarea/parcarea , este permisă numai în locurile de parcare 
cu plată (autotaxare), abonamente, special destinate acestui scop, 
semnalizate cu indicatoare de parcare si/ sau marcaje rutiere.

Art. 3. Comunicarea şi ducerea la indeplinire a prevederilor 
prezentei hotarâri se încredinteaza Primarului Municipiului Tur-
da, Direcţiei Tehnice, Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS, 
Poliţiei municipiului Turda, Poliţiei Locale a municipiului Turda 
şi S.C. Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L.
VOTURI : pentru 21
  împotriva -
  abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este de 21.
Numărul consilierilor prezenţi este de 21.

HOTĂRÂREA NR. 215
din data de 30.09.2013
privind aprobarea unor fi nantari nerambursabile in baza Legii 

nr. 350/2005
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordi-

nara la data de 30.09.2013.
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind. aprobarea 

unor fi nantari nerambursabile in baza Legii nr. 350/2005, elabo-
rat din initiativa consilierilor locali, Felezeu Cristian George, Mol-
nar Emil, Bichiş Sorin, Crişan Rozalia şi Csep Leilla, membrii ai 
comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 350/2005;

Avand in vedere raportul de specialitate al SEPGIS .
Tinând seama de prevederile Legii nr. 350/2005 privind regi-

mul fi nanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pen-
tru activităţi nonprofi t de interes general precum si ale Regula-
mentul privind regimul fi nantarilor nerambursabile din fondurile 
bugetului local al Municipiului Turda alocate 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 215/2001 
republicata a administratiei publice locale:

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

nr. 350/2005 a urmatoarelor organizatii:
A) Parohia Ortodoxă Turda Noua II , Municipiul Turda, str. 

Rândunicii, nr. 29, cu suma de 10.000 lei;
B) Mănăstirea Mihai Vodă , Municipiul Turda, str. Al. Obelis-

cului, nr. 7, cu suma de 10.000 lei;
C) Parohia Greco-Catolică Turda Oprişani, Municipiul Turda, 

str. Calea Victoriei, f.n. cu suma de 20.000 lei.
D) Parohia Ortodoxă Poiana Turda, Municipiul Turda, str. 

Cheii, nr. 46, cu suma de 20.000 lei
E) Parohia Ortodoxă Romana Turda I, Municipiul Turda, str. 

Andrei Şaguna, nr. 4, cu suma de 20.000 lei.
Art. 2. Se aprobă încheierea unui contract de fi nanţare cu fi eca-

re din structurile mai sus menţionate.
Art. 3. Comunicarea si ducerea la indeplinire a prezentei hotă-

râri se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretaru-
lui municipiului Turda, Direcţiei Economice, precum şi Comisiei 
constituite in baza HCL 205/2012 modifi cata prin HCL 163/2013.
VOTURI:  pentru 20
  împotriva 1
  abţineri -
Numărul total al consilierilor este 21.
Numarul de consilieri prezenti este 21.

HOTĂRÂREA NR. 216
din data de 30.09.2013
privind modifi carea art. 1 al HCL nr. 132/27.09.2012 referitoare 

la constituirea Comisiei de licitatii pentru vanzarea de terenuri si 
spatii apartinand domeniului privat al Consiliului Local Turda, 
concesionarea si inchirierea de terenuri si spatii apartinand do-
meniului public si privat al Consiliului Local Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordi-
nara in data de 30.09.2013;

Luând in dezbatere proiectul de hotarare privind modifi carea 
art. 1 al HCL nr. 132/27.09.2012 referitoare la constituirea Comisi-
ei de licitatii pentru vanzarea de terenuri si spatii apartinand do-
meniului privat al Consiliului Local Turda, concesionarea si in-
chirierea de terenuri si spatii apartinand domeniului public si 
privat al Consiliului Local Turda, elaborat din iniţiativa dnei. con-
silier local Crişan Rozalia, a dnei consilier local Arion Dorina, a 
dnei consilier local Florea Daniela, a dnei consilier local Iurean 
Victorie şi a dlui. consilier local Roş Nicolae, membrii ai comisiei 
nr. 2 a Consiliului Local Turda.

Avand in vederea raportul de specialitate al SEPGIS si avizul 
Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local, pentru adminis-
traţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricul-
tură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi aparare;

In conformitate cu art. 13 din Legea nr. 453/2001 pentru modi-
fi carea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea exe-
cutarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea 
locuintelor, a Legii nr. 401/2003 privind autorizarea executarii lu-
crarilor de constructii, a Legii nr. 50/1991 cu modifi carile si com-
pletarile ulterioare;

In conformitate cu art. 14 si 15 din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia .

In temeiul art. 36 alin. 1 si alin. 2 lit. „c”, alin. 5 lit. „b”, art. 45 
alin.1 si 6 si art. 115 alin. 1 lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala- republicata si a Regulamentului de 
functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se modifi că art. 1 al HCL nr. 132/27.09.2012 după cum 

urmează:
„Art. 1 Se aprobă constituirea Comisiei de Licitaţii pentru vân-

zarea de terenuri şi spaţii aparţinând domeniului privat al Consi-
liului Local Turda, concesionarea şi închirierea de terenuri şi spa-
ţii aparţinând domeniului public şi privat al Consiliului Local 
Turda, în următoarea componenţă :

- din partea Consiliului Local al municipiului Turda :
Florea Daniela – membru
Micu Ovidiu Dorel – membru
Nemeş Lucian Bogdan – membru
Felezeu Cristian George – membru
Molnar Emil – membru
- din partea Primariei municipiului Turda :
Petridean Calin – membru
Dumitru Iosif – membru
- din partea Directiei Generale a Finantelor Publice Cluj- 

pentru concesionari :
un reprezentant desemnat de DGFPCluj
- se completeaza Comisia cu trei membri supleanti din 

partea Consiliului Local :
Csep Leylla
Arion Dorina
Varo Grigore Lucian”
Art. 2. Restul articolelor din HCL nr. 132/27.09.2012 rămân ne-

modifi cate.
Art. 3. Comunicarea si indeplinirea prezentei hotarari se incre-

dinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarului munici-
piului Turda, S.U.A.T., S.A.P.I, S.A.P.L., Directiei Economice, Co-
misiei de licitatii.
VOTURI : pentru 21
  împotriva -
  abţineri -
Numărul total al consilierilor este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.

HOTĂRÂREA NR. 217
din data de 30.09.2013
privind aprobarea organigramei şi structurii organizatorice a 

Spitalului municipal Turda şi a statului de funcţii al Ambulatoriu-
lui integrat al spitalului,

afl at în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda
Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordi-

nară din data de 30.09.2013;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul 

Municipiului Turda, Ştefănie Tudor cu privire la aprobarea orga-
nigramei şi structurii organizatorice a Spitalului municipal Turda 
şi a statului de funcţii al Ambulatoriului integrat al spitalului, afl at 
în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda;

În temeiul prevederilor OUG 162/2013, privind transferul an-
samblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Să-
nătăţii Publice către autorităţile administraţiei locale şi prevede-
rilor HGR 56/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 pri-
vind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate 
de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 
locale;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiu-
lui Turda, d-l Tudor Ştefănie, raportul de specialitate al Serviciu-
lui Relaţii Publice şi Resurse Umane, înregistrat la nr. 
14611/05.08.2013, prin care se solicită aprobarea organigramei şi 
structurii organizatorice a Spitalului municipal Turda şi a statului 
de funcţii al Ambulatoriului integrat al spitalului, precum şi a soli-
citării unităţii sanitare de aprobare a modifi cărilor propuse, înre-
gistrată la Consiliul Local sub nr. 1137/04.07.2013;

Ţinând cont de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului 
Local nr. 5;

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

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

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă organigrama şi structura organizatorică a Spi-

talului municipal Turda şi statul de funcţii al Ambulatoriului inte-
grat al spitalului, afl at în subordinea Consiliului Local al Munici-
piului Turda, conform anexelor care fac parte integrantă din pre-
zenta hotărâre.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează Primarului, Viceprimarului, Secretarului 
Municipiului Turda şi Spitalului municipal Turda.
VOTURI:  pentru 21
  împotriva -
  abţineri -
Numărul total al consilierilor este 21.
Numarul de consilieri prezenti este 21.

HOTĂRÂREA NR. 219
din data de 30.09.2013
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Con-

siliului Local
Turda în Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţi-

onarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de 
acţionar

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordi-
nară în data de 30.09.2013;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea 
unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în 
Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la 
S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar, 
elaborat din iniţiativa dnei. consilier local Crişan Rozalia, a dnei 
consilier local Arion Dorina, a dnei consilier local Florea Daniela, 

a dnei consilier local Iurean Victorie şi a dlui. consilier local Roş 
Nicolae, membrii ai comisiei nr. 2 a Consiliului Local Turda.

Având în vedere convocatorul nr. 2556/12.09.2013 al Consiliu-
lui de Administraţie al S.C. TETAROM S.A;

În temeiul prevederilor:
 OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprin-
derilor publice;
 art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modifi cările şi completările 
ulterioare;
 art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, re-
publicată, cu modifi cările şi completările ulterioare;
 Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind 
aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA;

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

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se desemnează domnul Molnar Emil să reprezinte Con-

siliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală Ordi-
nară şi Extraordinară a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A. ce va 
avea loc în data de 14.10.2013 de la ora 11,00 la sediul societăţii din 
Municipiul Cluj – Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47.

Art. 2. Se acordă mandat special domnului Molnar Emil, în ca-
litate de reprezentant al Consiliului Local Turda în Adunarea Ge-
nerală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la S.C. TETA-
ROM S.A., conform art. 1 al prezentei hotărâri, să voteze în cadrul 
Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor ce va 
avea loc în data de 14.10.2013, ora 11,00 punctele prevăzute pe or-
dinea de zi – anexă la prezenta hotărâre, şi anume:

a. Prezentarea în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor 
a raportului semestrial asupra activităţii de administrare, de către 
Consiliul de administraţie;

b. Aprobarea modifi cării contractului de mandat, prin act 
adiţional, al administratorului Viorel Găvrea;

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică reprezentantului Consi-
liului Local Turda în A.G.A. la S.C. TETAROM S.A., S.C. TETA-
ROM S.A., precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.
VOTURI : pentru 20
  împotriva -
  abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.

HOTĂRÂREA NR. 220
din data de 30.09.2013
privind modifi carea Anexei nr. 1 a HCL nr. 119/13.09.2012 refe-

ritoare la numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Munici-
piului Turda în Consiliile de Administraţie din cadrul unităţilor 
de învăţământ preuniversitar

din municipiul Turda
Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordi-

nară la data de 30.09.2013.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modifi carea 

Anexei nr. 1 a HCL nr. 119/13.09.2012 referitoare la numirea re-
prezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Turda în Consi-
liile de Administraţie din cadrul unităţilor de învăţământ preuni-
versitar din municipiul Turda, elaborat din iniţiativa consilierilor 
locali: Corpodean Dorel, Dobra Mariana, Panait Radu Nicolae, 
Adamosy Margareta Clara si Căţănaş Paul Aurel;

Având în vedere expunerea de motive si tinand cont de avizul 
comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al municipiului 
Turda, pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport, tu-
rism.

În temeiul prevederilor art. 96, alin. 2, lit. a, lit. b şi lit. c din Le-
gea nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, ale art. 36 alin. 1, alin. 2, 
lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, ale art 45, alin. 1 şi alin. 6 şi ale art. 115, alin. 
1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala 
– republicată, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Consiliului Local municipiului Turda ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modifi că Anexa nr. 1 a HCL nr. 119/13.09.2013 referi-

toare la desemnarea consilierilor locali ai municipiului Turda în 
cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul 
Turda conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezen-
ta hotărâre.

Art. 2. Restul articolelor din HCL nr. 119/13.09.2013 rămân ne-
modifi cate.

Art. 3. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei se încredinţează 
Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Tur-
da, unităţilor de învăţământ de pe raza administrativă a munici-
piului Turda precum şi persoanele nominalizate în anexa nr. 1 a 
prezentei hotărâri.
VOTURI : pentru 21
  împotriva -
  abţineri -
Numărul total al consilierilor este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 220/30.09.2013
PRIVIND CONSILIERII LOCALI DESEMNAŢI SĂ FACĂ 

PARTE DIN
CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE DIN CADRUL UNITĂ-

ŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN MUNICI-
PIUL TURDA
1. Şcoala “Andrei Şaguna” – Tothăzan Pavel Eugen, Dobra Mariana
2. Şcoala “Teodor Murăşanu” – Nemes Lucian Bogdan, Bugnar 
Florin Vasile
3. Şcoala Poiana “Arte Şi Meserii” – Varo Grigore Lucian, Panait 
Radu Nicolae
4. Şcoala “Avram Iancu” – Felezeu Cristian George, Bichis Sorin Viorel
5. Scoala “ Horea Cloşca şi Crişan” – Arion Dorina, Florea Daniela
6. Şcoala “Ioan Opriş” – Molnar Emil, Micu Ovidiu Dorel
7. Colegiul National Mihai Viteazul – Arion Dorina, Nemes Luci-
an, Panait Radu
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8. Colegiul Liviu Rebreanu – Ros Nicolae, Varo Grigore Lucian, 
Iurean Victoria
9. Colegiul Dr.I..Raţiu – Molnar Emil, Dobra Mariana, Adamosy 
Margareta Clara
10. Colegiul Tehnic Turda – Corpodean Dorel, Felezeu Cristian 
George, Crisan Rozalia
11. Colegiul Emil Negruţiu – Arion Dorina, Costisor Nicolae Vasi-
le, Micu Ovidiu Dorel
12. Colegiul Josika Miklos – Căţănaş Paul Aurel, Csep Leylla, Ada-
mosy Margareta Clara
13. Grădiniţa “Poiana cu castani” – Crisan Rozalia
14. Grădiniţa “Dr. I. Ratiu” – Corpodean Dorel
15. Grădiniţa “Sf. Maria” – Costisor Nicolae Vasile
16. Grădiniţa “Prichindelul Istet” – Csep Leylla
17. Grădiniţa “Casuta piticilor” – Baginean Elena

Preşedinte de şedinţă,
Felezeu Cristian George

HOTĂRÂREA NR. 221
din data de 30.09.2013
privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al munici-

piului Turda în comisiile de evaluare din cadrul unităţilor de învă-
ţământ preuniversitar din municipiul Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordi-
nara la data de 30.09.2013.

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind numirea re-
prezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Turda în comisi-
ile de evaluare din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar 
din municipiul Turda, elaborat din iniţiativa consilierilor locali: 
Corpodean Dorel, Dobra Mariana, Panait Radu Nicolae, Adamosy 
Margareta Clara si Căţănaş Paul Aurel;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 17153/19.09.2013 al 
Biroului Resurse Umane, expunerea de motive si tinand cont de avi-
zul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al municipiului 
Turda, pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport, turism.

În temeiul prevederilor art. 11, alin. 1, alin. 4, lit. e, din OUG nr. 
75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, ale art. 36 alin. 1, 
alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, ale art 45, alin. 1 şi alin. 6 şi ale art. 
115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia pu-
blica locala – republicată, şi ale Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Local municipiului Turda ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă desemnarea consilierilor locali ai municipiu-

lui Turda în comisiile de evaluare din cadrul unităţilor de învăţă-
mânt preuniversitar din municipiul Turda, conform anexei nr. 1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri HCL nr. 
169/13.10.2011 îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei se încredinţează 
Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Tur-
da, unităţilor de învăţământ de pe raza administrativă a munici-
piului Turda precum şi persoanele nominalizate în anexa nr. 1.
VOTURI : pentru 21
  împotriva -
  abţineri -
Numărul total al consilierilor este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 221/30.09.2013
PRIVIND CONSILIERII LOCALI DESEMNAŢI SĂ FACĂ 

PARTE DIN
COMISIILE DE EVALUARE DIN CADRUL UNITATILOR 

DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL 
TURDA
1. Şcoala “Andrei Şaguna” – Dobra Mariana
2. Şcoala “Teodor Murăşanu” – Bugnar Vasile Florin
3. Şcoala Poiana “Arte Şi Meserii” – Panait Radu Nicolae
4. Şcoala “Avram Iancu” – Felezeu Cristian George
5. Scoala “ Horea Cloşca şi Crişan” – Arion Dorina
6. Şcoala “Ioan Opriş” – Micu Ovidiu Dorel
7. Colegiul National Mihai Viteazul – Nemeş Lucian Bogdan
8. Colegiul Liviu Rebreanu – Iurean Victoria
9. Colegiul Dr.I..Raţiu – Molnar Emil
10. Colegiul Tehnic Turda – Corpodean Dorel
11. Colegiul Emil Negruţiu – Căţănaş Paul Aurel
12. Colegiul Josika Miklos – Csep Leylla
13. Grădiniţa “Poiana cu castani” – Crişan Rozalia
14. Grădiniţa “Dr. Ioan Raţiu” – Florea Daniela
15. Grădiniţa “Sfânta Maria” – Costişor Nicolae
16. Grădiniţa “Prichindelul Isteţ” – Bichiş Sorin Viorel
17. Grădiniţa “Căsuţa Piticilor” – Băginean Elena

Preşedinte de şedinţă,
Felezeu Cristian George

HOTĂRÂREA NR. 222
din data de 30.09.2013
privind revocarea Hotararii Consiliului Local al municipiului 

Turda nr. 108/23.08.2012 , privind darea in folosinta gratuita, pe 
durata limitata, a bazei sportive de fotbal din municipiul Turda, 
situata administrativ in municipiul Turda, str. Stadionului, fn

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţă ordi-
nară în data de 30.09.2013;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind revocarea Ho-
tararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 108/23.08.2012, 
privind darea in folosinta gratuita, pe durata limitata, a bazei sporti-
ve de fotbal din municipiul Turda, situata administrativ in munici-
piul Turda, str. Stadionului, fn, proiect elaborat din initiativa prima-
rului municipiului Turda, domnul Tudor Stefanie,

Raportat la prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea 
publica si regimul juridic al acesteia, la prevederile art. 868 si 874 
din Codul Civil,

Avand in vedere avizul favorabil al comisiei nr. 3 a Consiliului 
Local al municipiului Turda, urbanism si amenajarea teritoriului, 
administrarea domeniului public si privat, protectia mediului , in-
vestitii, precum si raportul de specialitate al Administratorului 
Public, domnul Radu Crisan,

Tinând seama de prevederile OG 35/2002 pentru aprobarea Re-
gulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c, art. 44, art. 45 alin. 
(2) , precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) şi alin. (6), 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modifi cările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se revoca Hotararea Consiliului Local al municipiului 

Turda nr. 108/23.08.2012 , privind darea in folosinta gratuita, pe 
durata limitata, a bazei sportive de fotbal din municipiul Turda, 
situata administrativ in municipiul Turda, str. Stadionului, fn, 
precum si Hotararea Consiliului Local al municipiului Turda nr. 
97/03.04.2013 privind modifi carea art. 1 al HCL 108/23.08.2012 
referitoare la darea in folosinta gratuita, pe durata limitata, a bazei 
sportive de fotbal din municipiul Turda, situata administrativ in 
municipiul Turda, str. Stadionului, fn.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la indeplinire a prezentei hota-
rari se incredinteaza Primarului Municipiului Turda, Secretaru-
lui municipiului Turda, Serviciului Evidenta Patrimoniu GIS şi 
Asociaţiei Fotbal Club Ariesul 1907 Turda.
VOTURI:  pentru 21
  împotriva -
  abţineri -
Numărul total al consilierilor este 21.
Numarul de consilieri prezenti este 21.

HOTĂRÂREA NR. 223
din data de 30.09.2013
privind revocarea Hotararii Consiliului Local al municipiului 

Turda nr. 19/28.02.2012 privind darea in folosinta gratuita a imo-
bilului Cladire Complex Stadion, situat in Turda, str. Stadionului, 
fn, catre Clubul Sportiv Samurai Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordi-
nara in data de 30.09.2013;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind revocarea 
Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 
19/28.02.2012 privind darea in folosinta gratuita a imobilului Cla-
dire Complex Stadion, situat in Turda, str. Stadionului, fn, catre 
Clubul Sportiv Samurai Turda , proiect elaborat din initiativa pri-
marului municipiului Turda, domnul Tudor Stefanie,

Raportat la prevederile art. 136, alin. 4 din Constitutia Romani-
ei, ale art. 23, alin. 2, lit. b, ale art. 14 din Legea 213/1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

Avand in vedere avizul favorabil al comisiei nr. 2 a Consiliului 
Local al municipiului Turda, administratie publica locala, servicii 
publice, regii, piete, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publi-
cul, juridic, al comisiei nr. 3 a Consiliului Local al municipiului 
Turda, urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea dome-
niului public si privat, protectia mediului , investitii, precum si 
raportul de specialitate al Administratorului Public, domnul Ra-
du Crisan,

Tinând seama de prevederile OG 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consilii-
lor locale,

In temeiul prevederilor art. 44, art. 45, alin. 3 , precum şi ale art. 
115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6, din Legea nr.215/2001 pri-
vind administraţia publică locală, cu modifi cările şi completările 
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se revocă Hotararea Consiliului Local al municipiului 

Turda nr. 19/28.02.2012 privind darea in folosinta gratuita a imo-
bilului Cladire Complex Stadion, situat in Turda, str. Stadionului, 
fn, catre Clubul Sportiv Samurai Turda.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la indeplinire a prezentei hota-
rari se incredinteaza Primarului Municipiului Turda, Secretarului 
municipiului Turda, SEPGIS si Clubului Sportiv Samurai Turda.
VOTURI:  pentru 21
  împotriva -
  abţineri -
Numărul total al consilierilor este 21.
Numarul de consilieri prezenti este 21.

HOTĂRÂREA NR. 225
din data de 30.09.2013
privind reconfi rmarea (ajustarea) tarifelor aferente furnizarii 

serviciilor de apa si canal, in cadrul ariei delegarii Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului, pentru intervalul 
2013-2014

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordi-
nara in data de 30.09.2013;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind 
reconfi rmarea(ajustarea) tarifelor aferente furnizarii serviciilor 
de apa si canal in cadrul ariei delegarii Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Apa Vaii Ariesului, pentru intervalul 2013-2014, 
proiect elaborat din initiativa consilierilor locali ai Consiliului Lo-
cal al municipiului Turda, domnul Emil Molnar si domnul Cristi-
an Felezeu,

Având în vedere prevederile Legii 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilitati publice , art. 35, alin. 5 din Legea 241/2006 
legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare, Ordinul 
65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire , ajustare sau 
modifi care a preturilor /tarifelor pentru serviciile publice de ali-
mentare cu apa si de canalizare, prevederile Contractului de fi -
nantare nr. 91757/23.09.2008 pentru derularea Programului Ope-
rational Sectorial de Mediu 2007-2013 Extinderea si reabilitarea 
sistemelor de apa si apa uzata in regiunea Turda-Campia Turzii, 
incheiat intre Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile si SC 
Compania de Apa Aries SA, prevederile Legii 273/2006 privind 
fi nantele publice locale,

Tinând seama de prevederile art.41 , art 42, art. 43 , art. 44 din 
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modifi cările şi com-
pletările ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, lit. a, d si e, alin. 6,lit. a, pct. 
14, ale art. 45 alin. 1, art. 49, precum şi ale art. 115 alin. 1, lit. b, alin. 

3, alin. 5 şi alin. 6, din Legea nr.215/2001 privind administraţia pu-
blică locală, cu modifi cările şi completările ulterioare, precum si 
ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Lo-
cal al Municipiului Turda,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se reconfi rmă (ajusteaza) urmatoarele tarife, aferente 

furnizarii serviciilor de apa si canal in cadrul ariei delegarii Asoci-
atiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului, pentru 
intervalul 2013-2014

Specifi catie Pret/Tarif Pret/tarif
pentru populatie pentru rest
lei/mc utilizatori lei/mc
Apa potabila produsa, transportata si distribuita
pentru intreaga arie de operare 3,92 3,16
Canalizare pentru intreaga arie de operare 3,74 3,02
Art. 2. Preturile la apa potabila si tarifele la canalizare- epurare 

cuprind cresterile in termeni reali aferente anului 2013, precum si 
infl atia de 147,47 % si cuprind pentru populatie cota de 24 %, re-
prezentand TVA, iar pentru restul consumatorilor nu contin TVA.

Art. 3. Se mandateaza Primarul muncipiului Turda, domnul 
Tudor Stefanie, sa voteze in numele si pe seama Municipiului 
Turda, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare In-
tercomunitara Apa Vaii Ariesului preturile stabilite in art. 1.

Art. 4. Preturile si tarifele mentionate mai sus, dupa aprobarea 
lor in cadrul asociatiei de dezvoltare intercomunitara, urmeaza sa 
fi e aplicate de operator dupa indeplinirea procedurilor de comu-
nicare in vederea opozabilitatii.

Art. 5. Comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza 
Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Tur-
da, Directiei Economice, Directiei Tehnice si operatorului SC 
Compania de Apa Aries SA..
VOTURI:  pentru 20
  împotriva -
  abţineri 1
Numărul total al consilierilor este 21.
Numarul de consilieri prezenti este 21.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ  CONTRASEMNEAZĂ
Felezeu Cristian George  SECRETARUL municipiului TURDA

 Jr. Paula Popa

ANUNŢ DE PARTICIPAREANUNŢ DE PARTICIPARE
Consiliul Local al municipiului Turda anunţă acordarea de fi nanţări 

nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofi t de interes 
local , pentru anul 2013.

1. Denumirea autorităţii contractante: Municipiul Turda, cod fi scal 
4378930; adresa: Turda, Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj, tel: 
0264 313160;

2. Reglementări legale: Legea 350/2005 actualizată privind regimul 
fi nanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofi t de interes general, Legea 273/2006 privind fi nanţele publice 
,Hotărârea 205/29.11.2012 privind aprobarea procedurii de acordare 
a fi nanţărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofi t 
de interes general în baza legii 350/2005, Hotărârea 95/2013 a 
Consiliului Local al Mun. Turda privind aprobarea bugetului de venituri 
și cheltuieli al municipiului Turda , Hotărârea 151/2013 a consiliului 
local al municipiului Turda privind demararea procedurii de acordare a 
fi nanţărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofi t 
de interes general in baza Legii 350/2005, Hotărârea 163/2013 privind 
aprobarea modifi cării HCL 205/2012 și Regulamentul privind regimul 
fi nanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului 
Turda alocate pentru activităţi nonprofi t de interes local.

3. Instituţii/ persoane fi zice eligibile: persoane fi zice sau persoane 
juridice fără scop patrimonial- asociaţii ori fundaţii constituite potrivit 
legii române – sau culte religioase recunoscute conform legii române.

4. Domeniile pentru care se acordă fi nanţare: Activităţi de tineret 
; Activităţi sportive; Programe culturale;

5. Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform 
specifi caţiilor din Regulamentul privind regimul fi nanţărilor nerambursabile 
din fondurile bugetului local al Municipiului Turda alocate pentru activităţi 
nonprofi t de interes local și din Contractul de fi nanţare nerambursabilă 
încheiat între autoritatea contractantă și benefi ciar.

6. Documentele se depun la Registratura Consiliului Local al Mun. 
Turda , Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 , cam. 50, începând cu data de 
23.09.2013.

7. Termen limită de depunere a documentaţiilor : 8 octombrie 2013 
ora 15.00.

8. Documentaţia pentru elaborarea și prezentarea propunerii de 
proiect și informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Economică 
a Primăriei Mun. Turda , cam 67 , de la Serviciul Evidenţă Patrimoniu 
și GIS , cam 25 , Compartiment achiziţii publice -cam 42. site-ul www. 
primariaturda.ro,

9. Evaluarea și selecţia programelor depuse se va face în ordinea 
punctajului obţinut de către fi ecare solicitant, în limita bugetului alocat.

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA DIRECTOR EXECUTIV
TUDOR ŞTEFĂNIE ADACE DANIELA

ANUNŢ
În perioada 15 – 18 octombrie 2013, la nivelul 
localităţii noastre se va desfăşura o activitate de 
verifi care a sistemului de alarmare. În consecinţă, 
rugăm cetăţenii municipiului să nu intre în panică 
la declanşarea sirenelor de alarmare.
Vă mulţumim,

Preşedintele Comitetului Local 
pentru Situaţii de Urgenţă,

Primar Tudor Ştefănie
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Instituţia invită locuitorii 
municipiului Turda, care au 
păstrat în familie amintiri 
din perioada Primului Răz-
boi Mondial, să participe la 
Proiectul Europeana 
1914-1918. Proiectul „Euro-
peana” doreşte să păstreze vii 
amintirile generaţiilor impli-
cate în Primul Război Mon-
dial şi să creeze o punte în 
timp pentru a-i aduce pe oa-
meni mai aproape de cei care 
au fost martori la acele eveni-
mente.

Anul viitor se împlinesc 
100 de ani de la izbucnirea 
Primului Război Mondial. 
Pentru marcarea acestui cen-
tenar a fost lansat, în Germa-
nia, în anul 2011, proiectul 
unei arhive digitale care adu-
nă mărturii din această peri-
oadă, respectiv amintiri şi is-
torisiri de familie, obiecte, ce 
implicau atât soldaţii şi fami-
liile lor cât şi civilii.

„După ce a parcurs nume-
roase ţări europene, proiec-
tul Europeana 1914-1918 a 
ajuns şi în România, oferin-
du-ne prilejul de a contribui 
la completarea acestei arhi-
ve. În acest proiect sunt im-
plicate Biblioteca Naţională 
a României şi Biblioteca Ju-
deţeană «  Octavian Go-
ga  »împreună cu bibliotecile 
publice din judeţul Cluj”, 
transmite Nicolina Halgaş, 
directorul bibliotecii munici-
pale Turda.

Prin urmare, persoanele 
care doresc să facă cunoscută 
istoria familiei lor din peri-
oada Primului Război Mon-
dial şi posedă documente din 
acea vreme, pot veni cu ele la 
sediul Bibliotecii Municipale 
« Teodor Murăşanu » pentru 
a fi  scanate sau fotografi ate şi 
încărcate în arhiva digitală 
Europeană.

 Daciana Derda

Biblioteca municipală din Turda adună 
documente din Primului Război Mondial

Peste 10.000 de vizitatori au 
participat la Transilvania Fest 
2013, festival itinerant de cultu-
ră şi mâncare, organizat la Cluj, 
în Piaţa Unirii. În cadrul târgu-
lui de produse tradiţionale, la 
mare căutare au fost brânzeturi-
le şi carnea afumată, prăjiturile 
de casă, legumele, mierea, uleiu-
rile presate la rece, gemurile, 
dulceţurile şi ţuica de prune.

Festival itinerant, Transilva-
nia Fest a fost organizat între 20 
şi 22 septembrie 2013 de Asoci-
aţia Transilvania Fest, alături de 
Consiliul Judeţean Cluj, prin 
Asociaţia Produs de Cluj şi Cen-
trul Judeţean pentru Conserva-
rea şi Promovarea Culturii Tra-
diţionale Cluj, şi Primăria Mu-
nicipiului Cluj-Napoca. Cei 
aproape 150 de producători, 
meşteşugari şi artizani care au 
participat la festival anul acesta 
provin din judeţele Cluj, Sibiu, 
Hunedoara, Maramureş, Sălaj, 
Mureş, Braşov, Harghita şi Bi-
hor. „Unii dintre ei şi-au epuizat 
stocurile şi s-au reaprovizionat, 
în urma solicitărilor venite din 
partea vizitatorilor”, transmit 
organizatorii.

Transilvania Fest a adus la 
Cluj jurnalişti străini şi colabo-
ratori de la Universitatea Oxford 
Brookes, din cadrul Departa-
mentului de Management în 
Domeniul Ospitalităţii, care au 
făcut demonstraţii culinare în 

Piaţa Unirii. Printre aceştia s-a 
afl at şi renumitul chef londonez 
Paul Bloomfi eld, care s-a impli-
cat şi în pregătirea meniurilor 
din cadrul evenimentelor dedi-
cate invitaţilor speciali ai festi-
valului.

„Calitatea festivalului a cres-
cut anul acesta datorită parte-
neriatelor şi oraşului care l-a 
găzduit. Poziţionarea centrală, 
asa cum se întâmplă în alte ora-
şe europene, a avut de asemenea 
un rol important, fapt demon-
strat de vânzările-record. Toto-
dată, am avut acces la spaţii im-
portante ale oraşului pentru 
evenimentele dedicate oaspeţi-
lor internaţionali, care ne-au 
permis să punem în valoare tra-
diţiile, moştenirea culturală şi 
produsele autohtone. Mă refer 
aici, de exemplu, la sesiunile de 
degustare de la Bastionul Croi-
torilor sau brunch-ul din Parcul 
Etnografi c. Cred că există şi alte 
spaţii pe care am putea să le va-
lorifi căm împreună în cadrul 
ediţiilor viitoare”, subliniază Pa-
mela Raţiu, preşedintele Asoci-
aţiei Transilvania Fest.

Ajuns la a opta ediţie în 2013, 
Transilvania Fest se desfăşoară 
sub Înaltul Patronaj Naţional al 
Alteţei Sale Regale Principesa 
Margareta a României şi Înaltul 
Patronaj Internaţional al Alteţei 
Sale Regale Prinţul Charles de 
Wales.

Transilvania Fest, 
o ediţie de succes, 
cu vânzări record!

Teatru pe Drumul Sării, 
Festival de Teatru şi Arte Per-
formative ediţia a doua, va 
avea loc în perioada 16-18 oc-
tombrie 2013 la Turda.

Şi în acest an, festivalul cu-
prinde spectacole cu actori 
renumiţi, ateliere adresate ti-
nerilor actori şi studenţilor, 
dezbateri şi producţii pentru 
copii.

Printre invitaţii de marcă ai 
acestei ediţii se numără acto-
rul Ion Caramitru, care va sus-
ţine, în premieră, un atelier 
dedicat recitării poeziei în spa-
ţiul teatral, actorul şi regizorul 
Vladimir Brânduş, din Germa-
nia, care va evoca momente 
din istoria teatrului turdean, 
coregraful Florin Fieroiu şi 
muzicianul Vlaicu Golcea, ca-

re vor coordona un atelier de 
teatru-dans, precum şi critici 
de teatru, scriitori, universi-
tari şi jurnalişti din toată ţara. 
Atelierele de teatru vor avea 
loc în Amfi teatrul Salinei Tur-
da. De asemenea ne vom bucu-
ra de o întânire teatrală amica-
lă cu actorul George Mihăiţă 
pe data de 18 octombrie 2013, 
orele 10.00 la sediul teatrului.

Se vor afl a la Turda, de ase-
menea, actori cunoscuţi, pre-
cum Horaţiu Mălăele, George 
Mihăiţă, Vladimir Găitan, Vir-
ginia Mirea, Valentin Teodo-
siu, Nicolae Urs care vor juca 
în cele două spectacole invita-
te, dedicate publicului tur-
dean, Măscăriciul şi Revizorul.

Premiera spectacolului 
Omul cu chitara de Jon Fos-

se, în regia lui Mihai Măniu-
ţiu şi cu Marius Bodochi în 
rolul principal, va deschide a 
doua ediţie a Festivalului de 
Teatru şi Arte Performative 
„Teatru pe Drumul Sării” de 
la Turda.

Montarea renumitului re-
gizor Mihai Măniuţiu pune în 
valoare un text plin de emoţie, 
incisiv şi poetic totodată, al 
unuia dintre cei mai impor-
tanţi dramaturgi europeni 
contemporani, Jon Fosse, în-
scriindu-se în programul es-
tetic asumat de Teatrul Muni-
cipal din Turda. Spectacolul a 
participat deja la Festivalul 
„Zile şi Nopţi de Teatru Euro-
pean” de la Brăila, la începutul 
acestei luni de unde s-a întors 
cu trofeul festivalului.

Primăria municipiului 
Turda şi Biblioteca Munici-
pală “Teodor Murăşanu” or-
ganizează expoziţia de pictu-
ră a Ioanei Morar, în holul bi-
bliotecii, în peripoada 1-31 
octombrie 2013.

Absolventă a Facultăţii de 
Teologie-Litere şi a Facultă-
ţii de Management, fără o 
pregătire specială în dome-
niul artelor plastice, Ioana 
Morar a apreciat întotdeauna 
valoarea frumosului şi a ar-
tei. A regăsit în pictură, la 30 
de ani, modalitatea perfectă 
de a-şi exprima iubirea faţă 

de natură, oameni şi culoare 
în general.

Face totul cu pasiune şi iu-
bire, iar într-o lume în care 
totul se mişcă cu o rapiditate 
ieşită din comun, avea nevoie 
de un refugiu. Aici au luat 
naştere picturile sale, undeva 
într-un spaţiu la graniţa din-
tre cer şi pământ, unde reali-
tatea şi visele se întrepătrund 
într-o perfectă armonie.

Fiecare tablou, lucrat în 
acril pe pânză, îşi are poves-
tea lui şi a însemnat o etapă şi 
o trăire din viaţa Ioanei Mo-
rar, o emoţie, oameni speciali 

cu sufl ete frumoase. Se inspi-
ră din absolut orice, în gene-
ral iubirea fi ind motorul pen-
sulei sale. Nu are o temă pre-
ferată însă îi plac norii, apa şi 
tot ceea ce înseamnă liberta-
te şi iubire.

Chiar dacă este pentru pri-
ma dată când îşi expune pic-
turile în faţa altor privitori 
decât prietenii şi familia, ele 
sunt o parte din creatoare, 
din sufl etul şi viaţa ei şi speră 
să le transmită vizitatorilor 
expoziţiei măcar puţin din 
ceea ce am simţit ea atunci 
când le-a creat.

Atelierele de teatru vor avea loc în Amfiteatrul Salinei 
Turda la Festivalul de Teatru şi Arte Performative

Expoziţie de pictură Ioana Morar, la Biblioteca Turda


