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Sala mare a primăriei Turda a fost 
gazda unei dezbateri având ca temă: 
„Este voluntariatul o activitate adre-
sată doar adulţilor?“. Activitatea se 
înscrie în calendarul Săptămânii Eu-
ropeane a Democraţiei Locale.

Proiectul este derulat de Centrul Ra-
ţiu pentru Democraţie în parteneriat cu 
Primaria Municipiului Turda şi Asocia-
ţia „Gaudeamus” din Republica Moldo-
vaşi este co-fi nanţat prin EEA Grants.

La eveniment au fost prezenţi elevi 
ai Colegiului Naţional Mihai Viteazu 
şi Colegiului Emil Negruţiu din Tur-
da, precum şi adulţi şi pensionari din 
comunitate.

Prezidiul a fost compus din prima-
rul Tudor Ştefănie; Codruţa Bungăr-

dean – Şef Serviciu Finanţări Exter-
ne şi Relaţii Internaţionale; profeso-
rul Florin Stan-coordonator de pro-
iect, Raul Sălăgean instructor din 
partea Asociaţiei Române de Dezba-
tere Oratorie şi Retorică în calitate 
de moderator.

Pentru început primarul Tudor Şte-
fănie a amintit de colaborarea pe care 
administraţia locală o are cu cele 45 de 
ONG-uri din municipiu, subliniind 
faptul că îşi doreşte o mai mare impli-
care a acestora în viaţa comunităţii. 
Edilul a pus accentul şi pe ceea ce în-
seamnă voluntariatul, care în opinia sa, 
la Turda cel puţin, lasă de dorit.

„Săptămâna Europeană a Democra-
ţiei Locale a fost marcată din anul 2007 

încoace şi este binevenită. Ne dorim 
acest dialog pentru tot ce înseamnă de-
mocraţia şi instituţiile statului. Vrem 
ca anul viitor să intensifi căm activităţi-
le pe segmentul de democraţie partici-
pativă, reamintesc aici doar câteva din 
colaborările avute cu Master Forum, 
Pro Democraţia, Fundaţia Raţiu...exis-
tă o permanentă colaborare din partea 
administraţiei locale cu instituţiile din 
domeniu”, explică Ştefănie.

Şeful executivului a îndemnat ti-
nerii participanţi la dezbatere să reia 
acel proiect care viza constituirea 
unui Consiliu Local al tinerilor, 
amintind cu această ocazie şi despre 
comitetul consultativ al cetăţenilor 
care a fost dat uitării.

Profesorul Florin Stan a vorbit la 
rândul său despre proiectul „Volunta-
riat, Verde, Viaţă!” realizat de Cen-
trul Raţiu pentru Democraţie (CRD) 
prin Fabrica de Timp Liber, în parte-
neriat cu Primăria Municipiului Tur-
da şi Asociaţia „Gaudeamus” din Re-
publica Moldova.

Raul Sălăgean instructor din par-
tea Asociaţiei Române de Dezbate-
re Oratorie şi Retorică a moderat 
dezbaterea cu tema „Este volunta-
riatul o activitate adresată doar 
adulţilor?”. Cele două echipe „Gu-
vernul” şi „Opoziţia” încercând 
să-şi impună punctele de vedere 
prin idei adaptate vârstei competi-
torilor. Daciana Derda
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Hotărârile adoptate în şedinţa Consiliului Local al municipiului Turda
 Paginile 2, 6 şi 7

Săptămâna Europeană a Democraţiei 
Locale, marcată la Primăria Turda

MUNICIPIUL TURDA
PRIMARIA
DIRECTIA TEHNICA
C.A.A.S.T.P.L.
Nr. 24451/22.10.2014

ANUNŢ PUBLICANUNŢ PUBLIC

În data de 25 Octombrie 2014, de ZIUA ARMA-
TEI ROMÂNE, între orele 09.45-11.00, la Mon-
umentul Eroilor din faţa Catedralei Ortodoxe 
se vor desfăşura activităţi de comemorare şi 
cinstire a eroilor militari, la care sunt invitaţi 
toţi cei care vor să le aducă un omagiu celor 
căzuţi la datorie.
Pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor 
din data de sâmbată, 25.10.2014, circulaţia au-
tovehiculelor între orele 09.00-11.20, în zona 
centrală va fi  ÎNCHISĂ, astfel:
- intersecţia str. Libertăţii cu str. Dr. Ioan Raţiu pen-
tru interzicerea accesului pe str. Libertăţii;

- intersecţia Piaţa Republicii cu str. 
M.Eminescu şi str.Castanilor cu interzicerea 
accesului pe str.Republicii;
-str. Bucovinei cu str. Andrei Mureşanu pen-
tru interzicerea accesului pe str. A. Muresanu 
cu exceptia riveranilor;
-intersecţia str. Mircea cel Bătrân cu str.P-ţa 1 
Decembrie 1918, pentru interzicerea accesului 
pe str. P-ţa 1 Decembrie 1918;
-intersecţia str.P-ţa Republicii cu str.Suluţiu, 
lăsând liber accesul pe str. Şuluţiu;
-P-ţa 1 Decembrie 1918 în zona BCR, pentru in-
terzicerea accesului pe str. P-ţa 1 Decembrie;
Circulaţia pe străzile Axente Sever şi Gh. Lazăr 
se va efectua pe ambele sensuri.
Circulaţia autobuzelor pe direcţia MICRO 
III-TURDA NOUĂ se va face pe str. Dr. I. Raţiu 
cu următoarele staţii de îmbarcare/ debarcare 
temporare:
-str. Dr. Ioan Raţiu nr. 26, în faţa Căminului Militar 
de Garnizoană Turda;

-str. Dr. Ioan Raţiu nr.66, vis-a-vis de Gradiniţa cu 
program prelungit “Dr. Ioan Raţiu “;
-str. Dr. Ioan Raţiu nr.110, în dreptul S.C. “OPEN 
DOR”,
Pe direcţia TURDA NOUĂ–MICRO III pe strada 
G-ral Dragalina cu staţii la adresele:
 – str. Avram Iancu, nr. 5, în faţa magazinului de 
piese auto „Unix”;
 – str. Horea la intersecţia cu străzile Bariţiu şi 
G-ral Dragalina(lângă C.N.M.V);
- str. Gen. Dragalina nr. 105, lângă intersecţia str. 
Gen. Dragalina +str. Vasile Alecsandri;
- str. General Dragalina nr. 1, în faţa blocului S1, 
scara III(lângă Poliţie);
Pe sensul de mers spre cartierul Băi, liniile 15, 
15B şi 17, autobuzele vor opri in staţia temporară 
situată pe str. Avram Iancu, la nr. 5, în fata maga-
zinului de piese auto „Unix”;

PRIMAR  ȘEF S.D.P.I.
TUDOR ȘTEFĂNIE  GINEL CĂLUGĂR
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 207
din data de 30.09.2014
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis 

pentru contribuabilii bugetului local al Municipiu-
lui Turda – persoane juridice care benefi ciază de 
scutire de la plata majorărilor de întarziere aferente 
impozitelor si taxelor locale, prevăzute la art. 125, 
alin. 1 şi alin. 2, litera d din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in 
sedinta ordinara din data de 30.09.2014;

Având in vedere proiectul de hotărâre privind 
aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru 
contribuabilii bugetului local al Municipiului Turda 
– persoane juridice care benefi ciază de scutire de la 
plata majorărilor de întarziere aferente impozitelor 
si taxelor locale, prevăzute la art. 125, alin. 1 şi alin. 2, 
litera d din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Proce-
dură Fiscală, proiect elaborat din iniţiativa d-nului 
primar Tudor Stefănie;

Având în vedere prevederile O.G.92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicat, art. 125 alin. 
(1) si alin. (2), lit. d), reţinând prevederile Legii nr. 
31/1990 privind societatile comerciale, republicata 
si modifi cata; ale Regulamentului Comisiei Europe-
ne nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 si art. 
108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Eu-
ropene, publicat in Jurnalul Ofi cial al Uniunii Euro-
pene nr. OJ L 352/1/24.12.2013, intrat în vigoare în-
cepând cu data de 1 ianuarie 2014 şi care înlocuieşte 
Regulamentul nr. 1998/2006, ale art. 3, alin. (2) si 
alin. (3) din O.U.G. nr. 117/21.12.2006 privind proce-
durile nationale in domeniul ajutorului de stat apro-
bata si modifi cata prin Legea nr. 137/17.05.2007 
pentru aprobarea O.U.G. nr. 117/21.12.2006 privind 
procedurile nationale in domeniul ajutorului de 
stat, ale Legii nr. 273/2006 privind fi nantele publice 
locale, republicata, ale Legii nr. 52/2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. c, din Legea Adminis-
traţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modifi cările şi completările ulterioare;

În baza raportul de specialitate – expunere de 
motive al Directiei Impozite si Taxe Locale, Servi-
ciul Executori Bugetari, nr. 7.538/S/16.09.2014;

Conform avizului de specialitate al Comisiei nr. 1 
a Consiliului Local, pentru buget, fi nanţe, prognoze 
economice si investitii;

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,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă schema de ajutor de minimis, re-

prezentând scutire de la plata majorărilor de întâr-
ziere aferente impozitelor şi taxelor locale, prevăzu-
te la art. 125, alin. 1 şi alin. 2, litera d din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, repu-
blicată, cu modifi cările şi completările ulterioare 
pentru contribuabilii bugetului local al Municipiu-
lui Turda – persoane juridice care îşi desfăşoară ac-
tivitatea sau deţin bunuri impozabile pe raza Muni-

cipiului Turda, schema prevăzută în Anexa nr. 1, ca-
re face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta schemă de ajutor de minimis se 
fundamentează pe prevederile Regulamentului Co-
misiei Europene nr. 1.407/2013 privind aplicarea 
art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Ofi cial al 
Uniunii Europene nr. OJ L 352/1/24.12.2013 şi este 
exceptată de la obligaţia notifi cării către Comisia 
Europeană.

Art. 3. Se aprobă formularul de cerere privind 
acordarea facilităţilor la plata majorărilor de întâr-
ziere pentru impozitele şi taxele locale datorate bu-
getului local al Municipiului Turda, pentru contri-
buabili persoane juridice, conform Anexei nr. 2, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei ho-
tărâri se încredintează Primarului municipiului 
Turda, Secretarului municipiului Turda, Direcţiei 
Impozite şi Taxe Locale – Serviciului Incasare, Evi-
denta Impozite si Taxe Locale, Serviciului Execu-
tori Bugetari şi contribuabililor, benefi ciari ai sche-
mei de ajutor de minimis.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
 CONTRASEMNEAZĂ
George Cristian FELEZEU  SECRETARUL 
 municipiului TURDA,
 Jr. Paula Letiţia MIC
VOTURI: pentru 20
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul de consilieri prezenti este 20.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T ĂR Â R E A NR. 208
din data de 30.09.2014
privind soluţionarea cererilor de acordare a înles-

nirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse 
de persoane fi zice

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in 
sedinta ordinară din data de 30.09.2014;

Având in vedere proiectul de hotărâre privind so-
lutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la pla-
ta impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane 
fi zice, proiect elaborat din iniţiativa d-nului primar 
Tudor Stefănie;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. c, din Legea adminis-
traţiei publice locale nr. 215/2001, cu modifi cările şi 
completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 92/2003 pri-
vind Codul de Procedură Fiscală, republicat, ale art. 
125 alin. (1) si alin. (2), lit.a) – d), alin. 4, alin. 5, lit. a, 
ale Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

În baza raportului de specialitate al Direcţiei Im-
pozite şi Taxe Locale, Serviciul Executori Bugetari 
nr. 7537/S/16.09.2014, al expunerii de motive nr. 
96/17.09.2014, conform avizului de specialitate 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 publice locale nr. 215/2001 şi 
ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Local al municipiului Turda,
H O T ĂR ĂŞ T E:

Art. 1. Se aprobă cererea înregistrată sub nr. 
7.03828.08.2014, depusă de domnul NĂSĂLEAN 
CORNEL şi soţia CATIANA, domiciliaţi în munici-
piul Turda, str. Stadionului, nr. 10 şi se aprobă scuti-
rea de la plata majorărilor de întârziere aferente im-
pozitului pe clădiri în cuantum de 2.703,41 lei.

Facilitatea se acordă cu condiţia achitării în ter-
men de 30 de zile, de la comunicarea prezentei, a im-
pozitului pe clădiri datorat, în cuantum de 1.450,50 
lei şi a majorărilor de întârziere datorate până la da-
ta plăţii, care exced suma de 2.703,41 lei.

Art. 2. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei ho-
tărâri se încredintează Primarului municipiului 
Turda, Secretarului municipiului Turda, Direcţiei 
Impozite şi Taxe Locale – Serviciului Incasare, Evi-
denta Impozite si Taxe Locale, Serviciului Execu-
tori Bugetari şi contribuabililor cărora li s-a aprobat 
înlesnirea la plata obligaţiilor la bugetul local.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 
  
 CONTRASEMNEAZĂ
Cristian George FELEZEU  SECRETARUL 
 municipiului TURDA
 Jr. Paula Letiţia 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

H O T ĂR Â R E A NR. 212
din data de 30.09.2014
privind aprobarea concesionarii imobilului situat 

in municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 27, catre 
SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda 
SRL

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in 
sedinta ordinara in data de 30.09.2014;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind 
aprobarea concesionarii imobilului situat in muni-
cipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 27, catre SC Ad-
ministrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, 
proiect elaborat din initiativa Primarului munici-
piului Turda, domnul Tudor Stefanie,

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 1, lit. e, g, j, 
art. 4, alin. 1, 2, 3 si 4 , art. 24, alin. 1, lit. b, alin. 2, din 
legea 51/2006 legea serviciilor comunitare de utili-
tati publice, prevederile HG 955/2004 pentru apro-
barea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonan-
ţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local, preve-
derile OG 71/2002 privind organizarea şi funcţiona-
rea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local, prevederile Hotara-
rilor Consiliului Local al municipiului Turda nr. 
28/2013 si 258/2013,

Raportat la avizul favorabil al comisiei nr. 2 a 
Consiliului Local al municipiului Turda, pentru ad-
ministratie publica locala, servicii publice, regii, 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL



OCTOMBRIE 2014 monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Turda 3

A început reabilitarea şi modernizarea unor 
străzi din Turda

Direcţia tehnică din cadrul primpriei Turda a dat publicităţii câteva informaţii 
privind stadiul lucrărilor de reparaţie și modernizare străzi în Turda.

Referitor la: Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda, sunt în 
curs de execuţie lucrările de reabilitare/modernizare a următoarelor străzi:

–  str. Războieni – se toarnă stratul de uzură și se execută lucrările de racordare 
cu drum acces Primarie, legatura cu str. Abatorului, acces Parcul Tineretului 
și legatura în Piaţa Romană;

–  str. Haţegului: în execuţie lucrările de bordurare și de pregătire a infrastructurii 
părţii carosabile în vederea asfaltării

–  str. Primăverii: în execuţie lucrările de bordurare și de pregătire a 
infrastructurii părţii carosabile în vederea asfaltării, asigurarea scurgerii 
apelor pluviale;

–  străzi cartier Turda Nouă (între strada Hotarului și str. Racului) încep 
lucrările de reprofi lare/împietruire;

– se pregătesc lucrările pentru securizarea acceselor din drumul naţional;

Ne cerem scuze, anticipat, cetăţenilor pentru eventualul disconfort creat și 
le mulţumim pentru înţelegere.

Direcţia Tehnică
Șef SDPI, Ginel Călugăr

SERVICIUL PUBLIC DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ANUNŢ

Începând cu data de 09.10.2014 se preiau cererile pentru acordarea aju-
torului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrica, lemne, 
carbuni si combustibili petrolieri conform prevederilor Ordonanţei de Urgen-
ţă nr.70/2011 cu modifi carile si completarile ulterioare si Hotărârea nr. 
920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevede-
rilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de 
protecţie socială în perioada sezonului rece si adresa cu nr.16238/24.09.2014 
primita de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice cu privire la acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei in se-
zonul rece 1 noiembrie 2014- 31 martie 2015, în următoarele locatii:

-sediul Cantinei de Ajutor Social – str. Mihai Eminescu, nr.1;
-punctul de încasare a impozitelor și taxelor de pe str. C.Victoriei, 

nr.102-104, Oprișani;
Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, pentru 

consumatorii de gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni si com-
bustibili petrolieri.

Formularele se vor ridica de la sediul Cantinei de Ajutor Social – str. Mi-
hai Eminescu, nr.1 și de la punctul de încasare a impozitelor și taxelor de pe 
str. C.Victoriei, nr.102-104, Oprișani;

Cererile vor fi  însoţite de următoarele acte:
- Copii după B.I. sau C.I.;
- Copii după certifi catele de naștere pentru copiii sub 14 ani;
-  Adeverinţe cu venitul net, cupoane de pensie sau alte acte doveditoa-

re ale tuturor veniturilor nete din luna anterioara depunerii cererii;
- certifi cat fi scal pentru persoanele care au varsta peste 18 ani;
- adeverinta de la Registru agricol;
- copie dupa talonul autoturismului;
- după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
- factura de gaz sau energie electrica;
Menţionăm că pot benefi cia de ajutor pentru incalzirea locuintei fami-

liile si persoanele singure ale caror venituri nete lunare pe membru sunt 
pana la 615 lei .

NOTĂ: Familiile și persoanele singure care au în proprietate cel puţin 
unul dintre bunurile cuprinse în lista anexa, nu benefi ciază de ajutor pen-
tru încălzirea locuinţei.

DIRECTOR
NAPAU DENISA

LISTA BUNURILOR 
ce conduc la excluderea acordării ajutorului social 

Bunuri imobile 

1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu și a anexelor 
gospodărești 

2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei și curtea aferentă și alte terenuri 
intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona 
rurală 

Bunuri mobile* 

1 Autoturism/Autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai 
mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap 
ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și 
pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile 

2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani 

3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, 
rulote, autobuze, microbuze 

4 Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare 
pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“ 

5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată 

6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale 

7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul 
acţionate hidraulic, mecanic sau electric 

*) Aflate în stare de funcţionare 

Depozite bancare 

1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei 

Terenuri/animale și/sau păsări 

1 Suprafeţe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producţie 
anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv 
suma de 2.500 euro pentru familie 

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la exclude-
rea acordării ajutorului social. 

Lucrări în grafic la reabilitarea podului peste Arieş
Municipalitatea turdeană 

a transmis o informare potri-
vită căreia, lucrările de reabi-
litare la podul peste râul Ari-
eş ar fi  în grafi c.

Ginel Călugăr de la Direc-
ţia Tehnică a Primăriei Tur-
da spune că până acum s-a 
turnat fundaţia la pila podu-
lui de pe mal drept al râului 
Arieş; sunt în curs de execu-
ţie zidurile de sprijin (100 
ml executaţi) şi turnarea be-
tonului pe fundul albiei de 
pe malul drept al râului Ari-
eş – (800 mp executaţi). De 
asemenea, s-a executat be-
tonarea la suprastructura 
podului în procent de 60%, 
inclusiv infrastructura pen-
tru trotuare.

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 Cerami-
ca), respectiv pe str. Alba Iu-

lia (din sens giratoriu Piata 
Romana) spre şi dinspre au-
tostrada A3.

Podul prezintă degradări 
care pun în pericol exploata-
rea, astfel că se impune nece-
sitatea reabilitării acestuia în 
vederea asigurării siguranţei 
celor care-l tranzitează.  D.D.

Consilierii au aprobat 
străzile care au prioritate 
la asfaltare şi modernizare
În cadrul forului delibe-

rativ a fost votat proiec-
tul de hotărâre referitor la 
reabilitarea şi moderniza-
rea străzilor din Turda.

Proiectul a întrunit numă-
rul de voturi necesar dar nu 
fără comentarii din partea 
aleşilor locali care şi-au 
amintit de străzile făcute 
„praf ” la Turda, acestea nu fi -
gurează însă printre cele 
aprobate ieri.

Cele 12 străzi aprobate 
spre modernizare sunt Dece-
bal, Cucului, Războieni, Ha-
ţegului, Poiana, Florilor, Pri-
măverii, Viorelelor, Izvor, 
Gen. Taraş, str. Grădinilor, 
str. M. Eminescu pentru care 
au fost alocaţi în Mai 300.000 
de lei prin Ordinul 630 al Mi-
nisterului Dezvoltării Regio-
nale şi Administraţiei Publi-
ce. Pe acestea există proiecte 
tehnice.

În cazul altor străzi, aces-
tea pot fi  construite ca rute 
ocolitoare ale DN1-E60, în 
opinia iniţiatorilor de pro-
iect. Exemplu: Cartier Poia-
na: str. Bucegi, str. Morii. 
Cartier Turda Nouă: str. Ho-
tarului, str. Rândunicii, str. 
Spiru Haret, str. Ogorului, str. 
S.Furtună, str. Al.I.Cuza 
(continuare până la legătura 
cu str. Clujului). Zona Cen-
trală: str. Al.Fărcăşan şi Arge-
şului.

Alte străzi au fost selectate 
pentru că asigură accesul 
spre obiectivele turistice: str. 
Salinelor (acces intrare ve-
che în Salina Turda), str. Va-
sile Goldiş (acces cimitor 
Turda Nouă), str. Ion Agârbi-

ceanu (acces cimitir cartie-
rul Primăverii), str. Alexan-
dru Borza.

Nu în ultimul rând a exista 
şi criteriul securizării acce-
sului în drumurile naţionale 
DN1-DN15-DN75. În acest 
caz reabilitarea se va face pe 
o lungime de 25 ml, străzile 
vizate sunt: Dr.I.Marinescu, 
Miron Costin, Ana Ipătescu, 
Gării, Cosmin, T.Vladimires-
cu, Cânepişti, Teilor, Scurtă, 
Intrarea Stadionului, Stadio-
nului, Petru Rareş, Dealului, 
Călăraşi, Ion Sion, Decebal.

Crişan Rozalia de la PPDD 
a cerut includerea în lista 
străzilor ce vor fi  reabilitate, 
a străzii Cheii …„unde nu in-

tră nici taxiurile, ce se fac oa-
menii dacă au nevoie de o 
ambulantă sau de maşina de 
pompieri?” se întreabă aceas-
ta.

Clara Adamossy a solicitat 
insistent ca străzile Doro-
banţi şi Vânători să fi e mo-
dernizate. Primarul Tudor 
Ştefănie a precizat că anu-
mite străzi nu vor putea fi  
modernizate deoarece nu au 
reţele complete de apă şi ca-
nal. „Până nu este defi nitiva-
tă infrastructura de apă-ca-
nal, nu putem că le includem 
în programul de reabilitare 
şi modernizare” explică edi-
lul şef.

Daciana Derda
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La Biblioteca Municipală Turda demarează concursul „Personaje îndrăgite din cărţi!”
Biblioteca Municipală „Te-

odor Murăşanu” Turda vă in-
vită să participaţi la cea de-a 
XXII-a ediţie a concursului 
de pictură „Personaje îndră-
gite din cărţi”.

Concursul va avea loc în 
data de 29 octombrie 2014, 
ora 16, la Şcoala Gimnazială 
„Avram Iancu” Turda, Str. 
Rapsodiei nr. 1, şi se adresea-
ză elevilor din clasele II-IV şi 
V-VIII.

Concursul va consta din 
reprezentarea în acuarelă 
sau tempera a unor persona-
je din cărţile pentru copii, 
specifi ce vârstei concurenţi-
lor participanţi. Pentru rea-
lizarea lucrării concurenţii 
vor avea nevoie de acuarele, 
sau tempera, pensule, foaie 
de bloc de desen mărimea 
A4, recipient pentru apă. 
Timpul de lucru este de 2 
ore.

Pe verso-ul lucrării concu-
renţii îşi vor nota numele şi 
prenumele, clasa, şcoala, per-
sonajul (personajele) repre-
zentate, autorul şi titlul cărţii 
din care fac parte.

Picturile cărora le lipsesc 
datele de mai sus nu vor fi  lu-
ate în considerare şi nu vor 
participa la concurs.

Listele cu cei înscrişi se 
vor transmite la sediul cen-
tral al bibliotecii telefonic, 

sau prin fax, e-mail, până în 
data de 23 octombrie.

Concurenţii trebuie să fi e 
cititori ai Bibliotecii Munici-
pale, în cazul în care nu sunt 
se pot înscrie gratuit, până la 
data concursului, la sediul 
secţiei pentru copii din zona 
centrală, Str. Coşbuc, nr. 2 
sau la secţia pentru copii a 
Filialei Oprişani – Str. Tine-
retului nr. 6, (în clădirea fos-
tului Internat al Liceului Li-

viu Rebreanu, la parter).
Premiile se vor transmite 

câştigătorilor, prin interme-
diul profesorilor, la şcolile de 
unde provin aceştia.

Lucrările realizate de con-
curenţi vor fi  expuse la Secţia 
pentru copii a bibliotecii din 
zona centrală.

Vă mulţumim pentru par-
ticipare şi colaborare !

Director,
Nicolina Halgaş

DIA România: performanţa 
porneşte de la Turda!

La sediul Fundaţiei 
Speranţa Diabeticilor 

din Turda a avut loc o con-
ferinţă de presă susţinută 
de Maria Mesaroş, preşe-
dintele Federaţiei 
Asociaţiilor Diabeticilor 
din România, dar şi de 
Sorin Mocan, antrenor 
principal al echipei de fot-
bal DIA România.

Subiectul principal al dis-
cuţiei s-a axat pe performan-
ţa obţinută de echipa naţio-
nală de diabet a României la 
Campionatul European de 
fotbal.

La DiaEuro 2014, Româ-
nia a învins în fi nală echipa 
gazdă, Ungaria, cu 3-2, după 
prelungiri, la fi nele timpului 
regulamentar scorul fi ind 
1-1.

În fi nala pentru locurile 
3-4, Croaţia a dispus de Por-
tugalia cu 5-1, reuşind să câş-
tige medaliile de bronz.

Antrenor al echipei Dia-
România este turdeanul So-
rin Mocan, iar manager Ma-
ria Mesarorş, din staff -ul teh-
nic mai făcând parte şi Cos-
ma Daniel Tudor-medic, Pe-
truţ Cristina Maria- coordo-
nator echipă.

Performanţa echipei Dia-
România este una extraordi-
nară, în condiţiile în care 
anul trecut, la aceeaşi com-
petiţie, s-au clasat abia pe lo-
cul 6.

Din lotul României, con-
stituit din jucători din Bucu-
reşti, Baia Mare, Braşov şi 
Timişoara, au făcut parte ur-
mătorii: Vida Mihai, Chivu 
Florin, Palade Ciprian, Mun-
teanu Adrian, Onciu Ionuţ, 
Cerna Stelian, Toma Sorin, 
Bârsan Ioan, Danci Ciprian, 
Mitran Andrei.

„Scopul campionatului de 
fotbal este acela de-a de-
monstra că şi persoanele cu 
diabet pot face sport de per-
formanţă, de a promova 

sportul pentru un manage-
ment mai bun al diabetului 
şi de a ne uni forţele din în-
treaga Europă pentru ca îm-
preună să luptăm pentru o 
viaţa mai bună pentru per-
soanele cu diabet” explică 
Maria Mesaroş.

La rândul său antrenorul 
echipei a menţionat că pen-

tru anul viitor campionatul 
va avea loc la Cluj, în calita-
te de organizatori ai eveni-
mentului responsabilităţi-
le sunt pe măsură, fiind ne-
cesară şi implicarea finan-
ciară a unui sponsor princi-
pal.

„De asemenea vom căuta 
încă doi-trei jucători de 

nivel naţional, vom face în 
continuare selecţie pentru 
echipă, vrem s-o uniformi-
zăm ca valoare. Deci anul 
acesta mai facem selecţii 
la nivel naţional, iar de 
anul viitor, sper din ianua-
rie, să facem pregătiri in-
tense la Cluj şi să avem 
parte de sprijinul autorită-

ţilor” comentează Sorin 
Mocan.

Preşedintele FADR a mai 
adăugat că se vor depune pro-
iecte la Consiliul Judeţean 
Cluj şi primăria Cluj Napoca 
în vederea sponsorizării 
campionatului european de 
fotbal, DiaEuro 2015.

Daciana Derda
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Turdenii mai au de 
aşteptat după alimentele 
de la Uniunea Europeană
Dacă anul trecut în această 

perioadă începea deja distri-
buţia ajutoarelor comunitare 
destinate persoanelor nevo-
iaşe, iată că acum din cauza 
unor proceduri birocratice 
alimentele vor ajunge cu în-
târziere la benefi ciari.

Denisa Napău, şeful Servi-
ciului Public de Asistenţă So-
cială din Turda a declarat că 
pentru acest an procedura va 
fi  diferită, în calcul fi ind luate 
cupoanele care vor fi  distri-
buite prin poştă, cu acestea 
benefi ciarii urmând să se 
prezinte la centrul de distri-
buţie.

„Deocamdată nu ştim ni-
mic despre alimentele trimi-
se prin Uniunea Europeană 
decât că se vor distribui pe 
bază de cupoane pe care be-
nefi ciarii le primesc acasă 
prin Poşta Română. Totul de-
pinde şi de Imprimeria Naţi-
onală….nu ştim ce cantitate şi 
ce produse se vor da. Încă pri-
măria nu a semnat un con-
tract în acest sens. Cu cupoa-
nele vor merge la centrul de 

distribuţie de unde ridică 
produsele, vom trimite un co-
municat în acest sens când 
avem mai multe informaţii” 
explică Denisa Napău.

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.

În mod curent, în luna au-
gust a fi ecărui an, după apari-
ţia unei hotărâri de Guvern în 
acest sens, la nivelul judeţe-
lor erau deja întocmite listele 
cu benefi ciari şi cantităţile de 
alimente, pe sortimente, afe-
rente. Ulterior, prin interme-
diul Agenţiei de Plăţi şi Inter-
venţie în Agricultură, se des-
făşurau licitaţiile pentru li-
vrarea produselor, ulterior, 
cel mai târziu la începutul lu-
nii octombrie, alimentele fi -
ind livrate către primării şi, 
prin intermediul acestora, la 
benefi ciari.

Daciana Derda

Salina Turda promovată de agenţiile 
de turism din Republica Moldova

Prezenţa Salinei Turda la 
târgurile internaţionale de 
turism îşi arată roadele. Un 
astfel de exemplu este repre-
zentat de sosirea reprezen-
tanţilor agenţiilor de turism 
din Chişinău la Turda.

Salina Turda a fost vizitată 
de către Valeria Gherec – tur 
operator incoming Romania, 
parteneriat Etalon Travel 
Bucureşti cu Tromare Chişi-
nău.

Au fost prezente 10 agenţii 
de turism din Chişinău, din-
tre care 4 agenţii touropera-
tor. Impresiile reprezentan-
ţilor agenţiilor de turism au 
fost foarte plăcute. Valeria 
Gherec afi rmând că ,, Salina 
din Turda trebuie neaparat 
vizitată, este o frumuseţe ra-
ră , se vede o muncă şi o dăru-
ire puternică.

Numărul de turişti din Re-
publica Moldova a crescut 
considerabil, în urma promo-
vării obiectivului turistic de 
la Turda.

„Legăturile dintre Salină şi 
Republica Moldova sunt re-
zultatul participării din acest 
an la Târgul Internaţional de 

Turism, TOURISM. LEISU-
RE. HOTELS 2014” ediţia a 
XIX -a, în perioada 
10.04-13.04.2014” concluzio-
nează Geanina Ciobanca, 
consilier marketing Turda 
Salina Durgău SA.

Prezenţa Salinei la târgul 
de turism a fost remarcată 
foarte repede, deoarece 
standul a fost vizitat nu 

doar de viitori turişti, ci şi 
de Agenţii de Turism renu-
mite din Chişinău care do-
reau încă din primăvara 
acestui an, o colaborare 
strânsă cu Salina Turda, 
acesta fi ind inclusă în cir-
cuitele lor turistice, dar şi 
în programele televiziuni-
lor locale.

Daciana Derda 

Clusterul balneoturistic regional 
a luat fiinţă la Turda

Amfiteatrul din Salina 
Turda a găzduit consti-

tuirea clusterului regional 
balneoturistic ”Transil-
vania Nord-Vest”, eveni-
ment la care au participat 
30 de organizaţii, universi-
tăţi, operatori din turism şi 
asociaţii, din judeţele din 
nord-vestul Transilvaniei.

Ideea înfi inţării unui clus-
ter balneoturistic a venit ca o 
necesitate de ”unire”, care ar 
putea conduce la o dezvolta-
re turistică mai accentuată, 
în condiţiile în care partene-
rii îşi pun în comun resurse-
le, pentru dezvoltarea arealu-
lui turistic balnear din zona 
Transilvaniei de Nord-Vest.

La evenimentul iniţiat de 
ex-preşedintele Consiliului 
de Administraţie al SC Turda 
Salina Durgău SA, Cristian 
Matei, au participat, pe lângă 
organizatorii din partea soci-
etăţii care administrează Sa-
lina, Prefectul de Cluj – Ghe-
orghe Vuşcan, vicepreşedin-
tele Consiliului Judeţean – 
Ioan Oleleu, senatorul Ale-
xandru Cordoş, consilierul 
judeţean Remus Lăpuşan, re-
prezentanţi ai administraţii-

lor locale şi judeţene din Bi-
hor, Maramureş, Bistriţa Nă-
săud, reprezentanţi ai Uni-
versităţilor din Cluj şi Ora-
dea, hotelieri şi operatori de 
turism din arealul nord ves-
tic al Transilvaniei.

Un moment important al 
constituirii clusterului a fost 

semnarea unui protocol, a 
unui acord de parteneriat în 
cadrul căruia sunt cuprinse 
şi obiectivele clusterului 
printre care se numără dez-
voltarea de servicii de turism 
de sănătate, modernizarea 
structurilor turistice şi de 
tratament din staţiunile bal-

neoturistice sau foarmarea şi 
perfecţionarea continuă a re-
surselor umane din sectorul 
balneoturismului.

”Exact în acest loc, în ace-
eaşi locaţie, acum şase luni 
am lansat ideea acestui clus-
ter, iar acest lucru a pornit de 
la mai multe considerente. 

M-am născut şi am crescut la 
Sângeroz Băi, o staţiune bal-
neoclimaterică. Eram în li-
ceu, ulterior în facultate, când 
la Sângeroz Băi în perioada 
de vară, nu găseai un loc şi 
erau intervenţii şi presiuni ca 
directori din ministere să gă-
sească un loc acolo. Odată cu 
anii 90 staţiunea a decăzut, 
acele vile balneo cu personal 
medical s-au degradat. Sper 
ca încet-încet să se poată face 
ceva. Acest lucru m-a pus pe 
gânduri, dar singur nu pot fa-
ce nimic. Am făcut o asociaţie 
pentru Cheile Turzii, în frun-
te cu Consiliul Judeţean, pri-
măriile din Cîmpia Turzii, 
Turda care funcţionează cam 
greu deoarece nu suntem 
uniţi. Aveam în judeţ cluste-
rul condus de domnul Oleleu. 
Aşadar m-am gândit şi în ur-
ma faptului că sunt implicat 
în conducerea Companiei de 
Apă Arieş ce a obţinut fonduri 
europene, am constatat că 
doar uniţi putem reuşi”, a 
spus Cristian Matei, care a 
fost propus să preia funcţia 
de preşedinte al clusterului 
balneoturistic, pentru urmă-
torii 4 ani.
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piete, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publi-
cul, juridic, ordine publică şi apărare, al comisiei nr. 
3 a Consiliului Local al municipiului Turda pentru 
urbanism si amenajarea teritoriului . administrarea 
domeniului public si privat, protectia mediului, in-
vestitii, la raportul de specialitate al Administrato-
rului Public, domnul Radu Crisan, precum si la soli-
citarea cu nr. 17.446/07.08.2014 a SC Administrarea 
Patrimoniului Imobiliar Turda SRL;

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

H O T Ă R ĂŞ T E:
Art. 1. Se aproba concesionarea imobilului situat 

in municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 27, catre 
SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda 
SRL, ca facand parte din infrastructura tehnico-edi-
litara a serviciului public de administrare parcari.

Art. 2. Dupa aprobarea prezentei hotarari se va 
incheia un proces verbal de predare-primire intre 
reprezentantii legali ai Municipiului Turda si cei ai 
SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda 
SRL.

Art. 3. Comunicarea şi ducerea la indeplinire a 
prezentei hotarari se incredintează Primarului Mu-
nicipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, 
SEPGIS si conducerii societatii.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ  
 CONTRASEMNEAZĂ
Cristian George FELEZEU  SECRETARUL 
 municipiului TURDA
 Jr. Paula Letiţia MIC
VOTURI : pentru 19
împotriva -
abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este de 21.
Numărul consilierilor prezenţi este de 20.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 218
din data de 30.09.2014
de revocare a Hotararii Consiliului Local al muni-

cipiului Turda nr. 225/30.09.2013 privind reconfi r-
marea (ajustarea) tarifelor aferente furnizarii ser-
viciilor de apa si canal, in cadrul Ariei delegarii 
ADI-Apa Vaii Ariesului

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in 
sedinta ordinara in data de 30.09.2014;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare de revo-
care a Hotararii Consiliului Local al municipiului 
Turda nr. 225/30.09.2013 privind reconfi rmarea 
(ajustarea) tarifelor aferente furnizarii serviciilor 
de apa si canal, in cadrul Ariei delegarii ADI-Apa 
Vaii Ariesului, proiect elaborat din initiativa consi-
lierilor locali ai Consiliului Local al Municipiului 
Turda, domnul Lucian Cordis (PD-L), domnul Gri-
gore Lucian Varo (PP-DD), doamna Dobra Mariana 
(PP-DD)

Tinand cont de prevederile Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ, de prevederile 
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor pu-
blice de Alimentare cu Apa si de Canalizare incheiat 
intre ADI-Apa Vaii Ariesului si SC Compania de 
Apa Aries SA,

Luand in considerare avizul favorabil al comisiei 
nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Turda ad-
ministratie publica locala, servicii publice, regii, 
piete, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publi-
cul, precum si Raportul de Specialitate al Adminis-
tratorului Public al municipiului Turda,

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2,lit. a, d, alin. 
3, lit.c,art. 6, lit.a, pct. 14, art. 45 alin. 1 si 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 lo-
cală, cu modifi cările şi completările ulterioare,

H O T Ă R ĂŞ T E:
Art. 1. Se aproba revocarea Hotararii Consiliului 

Local al municipiului Turda nr. 225/30.09.2013 pri-
vind reconfi rmarea (ajustarea) tarifelor aferente 
furnizarii serviciilor de apa si canal, in cadrul Ariei 
delegarii ADI-Apa Vaii Ariesului.

Art. 2. Pana la reglementarea de deplin a procedu-
rii de ajustare si modifi care a tarifelor in cadrul 
ADI-Apa Vaii Ariesului, Municipiul Turda va efec-
tua toate demersurile pentru revenirea la tariful 
practicat iniante de majorarea stabilita prin HCL 
nr. 225/30.09.2013.

Art. 3. Comunicarea şi ducerea la indeplinire a 
prezentei hotarari se incredinteaza Primarului Mu-
nicipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, 
Directiei Tehnice si SC Compania de Apa Aries SA.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 
  CONTRASEMNEAZĂ
Cristian George FELEZEU   SECRETARUL 
 municipiului TURDA
 Jr. Paula Letiţia MIC
VOTURI : pentru 16
împotriva -
abţineri 4
Numărul total al consilierilor în funcţie este de 21.
Numărul consilierilor prezenţi este de 20.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T ĂR Â R E A NR. 225
din data de 30.09.2014
privind acordul Municipiului Turda asupra Pro-

tocolului de Colaborare dintre Municipiul Cluj Na-
poca, Judeţul Cluj şi Salprest Rampa SA pentru ad-
ministrarea rampei de depozitare temporară a deşe-
urilor din judeţul Cluj

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in 
sedinta ordinara din data de 30.09.2014;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind 
acordul Municipiului Turda asupra Protocolului de 
Colaborare dintre Municipiul Cluj Napoca, Judeţul 
Cluj şi Salprest Rampa SA pentru administrarea 
rampei de depozitare temporară a deşeurilor din ju-
deţul Cluj, elaborat din initiativa d-lui Primar Tu-
dor Ştefănie;

Având în vedere raportul de specialitate al Servi-
ciului de Dezvoltare Publică şi Investiţii;

Ţinând seama de avizul comisiei de specialitate 
nr. 2 a Consiliului Local, pentru administraţie pu-
blică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, 
agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, or-
dine publică şi apărare şi a comisiei de specilaitate 
nr. 1 a Consiliului Local, pentru buget-fi nanţe, pro-
gnoze economice, investiţii;

În baza statutului de membru cu drepturi depline 
al Municipiului Turda în cadrul Asociaţiei de Dez-
voltare Intercomunitară ECOMETROPOLITAN;

În temeiul prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, lit. c şi 
lit. d, alin 4, lit e, art. 45, alin. 1, alin 6, art. 115, alin. 1, 
lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publică locală republicata si ale Regulamentului de 
functionare al Consiliului Local al Municipiului 
Turda ;

H O T ĂR ĂŞ T E:
Art. 1. Municipiul Turda avizează favorabil Pro-

tocolul de Colaborare dintre Municipiul Cluj Na-
poa, Judeţul Cluj şi Salprest Rampa SA pentru ad-
ministrarea rampei de depozitare temporară a deşe-
urilor din judeţul Cluj, anexat prezentei.

Art. 2. Comunicarea si indeplinirea prezentei ho-
tărâri se incredinteaza Primarului municipiului 
Turda, Viceprimarului municipiului Turda, Secre-
tarului Municipiului Turda, Serviciului Adminis-
traţie Publică Locală şi Serviciului de Dezvoltare 
Publică şi Investiţii.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 
  CONTRASEMNEAZĂ
Cristian George FELEZEU  
  SECRETARUL municipiului TURDA

 Jr. Paula Letiţia MIC
VOTURI : pentru 20
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este de 21.
Numărul consilierilor prezenţi este de 20.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 226
din data de 30.09.2014
privind aprobarea listei străzilor ce vor face 

obiectul reabilitării şi modernizării pentru anul 
2014 cu fi nanţare din bugetul local şi creditul anga-
jat de MUNICIPIUL TURDA cu CEC BANK

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in 
sedinta ordinara din data de 30.09.2014;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind 
aprobarea listei străzilor ce vor face obiectul reabi-
litării şi modernizării pentru anul 2014 cu fi nanţare 
din bugetul local şi creditul angajat de MUNICI-
PIUL TURDA cu CEC BANK, elaborat din initiativa 
d-lui primarului municipiului Turda, domnul Tu-
dor Ştefănie;

Având în vedere raportul de specialitate al Direc-
ţiei Tehnice, nr. 116360 din 22.07.2014;

Ţinând seama de avizul comisiei de specialitate 
nr. 1 a Consiliului Local, pentru buget-fi nanţe, pro-
gnoze economice, investiţii şi al comisiei nr. 3 a 
Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea 
teritoriului, administrarea domeniului public si pri-
vat, protectia mediului si investitii;

În temeiul prevederile art. 36, alin. 2, lit. c şi lit. d, 
alin. 6, lit a, pct. 13, art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 6, 
art. 49, art. 63, alin. 1, lit.c şi alin. 4, lit. c, art. 115, alin. 
1, lit. b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6 din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publică locală republicata si 
ale Regulamentului de functionare al Consiliului 
Local al Municipiului Turda ;

H O T Ă R ĂŞ T E:
Art. 1. Se aprobă lista străzilor ce vor face obiectul 

reabilitării şi modernizării pentru anul 2014 cu fi -
nanţare din bugetul local şi creditul angajat de MU-
NICIPIUL TURDA cu CEC BANK, în conformitate 
cu Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâ-
re.

Art. 2. Comunicarea si indeplinirea prezentei ho-
tărâri se incredinteaza Primarului municipiului 
Turda, Secretarului Municipiului Turda, Direcţiei 
Tehnice, Direcţiei Economice, Serviciului Urba-
nism şi Amenajarea Teritoriului.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ  
 CONTRASEMNEAZĂ
Cristian George FELEZEU   SECRETARUL 
 municipiului TURDA
 Jr. Paula Letiţia MIC
VOTURI :  pentru 20
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este de 21.
Numărul consilierilor prezenţi este de 20.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 227
din data de 30.09.2014
privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – ZONĂ 

REZIDENŢIALĂ
în municipiul Turda , strada Ion Agârbiceanu f.n., 

nr. cadastral 56502
Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în 

şedinţa ordinară la data de 30.09.2014;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi Regulamen-
tul Local de Urbanism aferent – ZONĂ REZIDEN-
ŢIALĂ în municipiul Turda, U.T.R. LC3, strada Ion 
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Agârbiceanu, f.n., nr. cadastral 56502, elaborat din 
iniţiativa primarului

În baza Avizului de Oportunitate emis de Primă-
ria Turda cu nr. 3 din 28.05.2014;

Având în vedere raportul de specialitate al 
S.U.A.T.C. nr. 13.679/76/U din 13.06.2014.;

Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate a 
Consiliului Local nr. 3 pentru ecologie, protecţia 
mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, ad-
ministrarea domeniului public şi privat, investiţii;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 
privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri 
pentru realizarea locuinţelor republicată cu com-
pletări şi modifi cări ulterioare şi în baza Legii 
nr.350/2001privind amenajarea teritoriului şi ur-
banismul cu completări şi modifi cări ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 4, lit. 
d-e, alin. 5, lit.c şi ale art. 45 alin. 1, alin. 2, lit. e şi alin. 
6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 re-
publicată, privind Administraţia Publică Locală şi 
ale Regulamentului de funcţionare al Consiliului 
Local,

H O T Ă R ĂŞ T E :
Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal şi Regu-

lamentul Local de Urbanism aferent – ZONĂ REZI-
DENŢIALĂ în municipiul Turda, U.T.R. LC3 , stra-
da Ion Agârbiceanu f.n., nr. cadastral 56502 , în baza 
Avizului de Oportunitate nr. 3 din 28.05.2014 şi a 
Raportului asupra informării şi consultării publicu-
lui nr. 13.679/76/M din 13.06.2014.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinirea 
prezentei hotărâri se încredinţează Primarului mu-
nicipiului Turda, Viceprimarului municipiului Tur-
da, Secretarului municipiului Turda, Arhitectului 
Şef şi tuturor direcţiilor şi serviciilor din Primăria 
Municipiului Turda.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 
  CONTRASEMNEAZĂ
Cristian George FELEZEU  
 SECRETARUL 
 municipiului TURDA
 Jr. Paula Letiţia MIC
VOTURI : pentru 20
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este de 21.
Numărul consilierilor prezenţi este de 20.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T ĂR Â R E A NR. 229
din data de 30.09.2014
privind modifi carea art.1 al H.C.L.M.T. nr. 12 din 

31.01.2013. referitoare la aprobarea noilor zone de 
protecţie arheologică şi ale patrimoniului construit 
din municipiului Turda rezultate în urma proiectu-
lui „Patrimoniul arheologic şi monumental turdean 
între protecţie şi dezvoltarea urbanistică actuală. O 
coabitare necesară şi posibilă” fi nanţat de Adminis-
traţia Fondului Cultural Naţional – Aprilie/August 
2012 ca parte integrantă a Regulamentului Local de 
Urbanism aferent Planului Urbanistic General al 
municipiului Turda aprobat prin H.C.L.M.T. 
nr.160/16.12.1999. completat cu H.C.L.M.T. 
nr.172/29.10.2010.

Consiliul Local Municipal Turda întrunit în şe-
dinţa ordinară la data de 30.09.2014;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind 
modifi carea art.1 al H.C.L.M.T. nr. 12 din 31.01.2013. 
referitoare la aprobarea noilor zone de protecţie ar-
heologică şi ale patrimoniului construit din munici-
piului Turda rezultate în urma proiectului „Patri-
moniul arheologic şi monumental turdean între 
protecţie şi dezvoltarea urbanistică actuală. O coa-
bitare necesară şi posibilă” fi nanţat de Administra-
ţia Fondului Cultural Naţional – Aprilie/August 
2012, în baza Avizului nr.408/15.11.2012. emis de 
M.C.P.N. – Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Pa-
trimoniu Naţional, ca parte integrantă a Regula-
mentului Local de Urbanism aferent Planului Urba-
nistic General al municipiului Turda aprobat prin 

H.C.L.M.T. nr.160/16.12.1999. completat cu 
H.C.L.M.T. nr.172/29.10.2010, elaborat din

Având în vedere raportul de specialitate al 
S.U.A.T. nr. 15804/84 din 11.072014;

Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate a 
Consiliului Local nr.3 pentru ecologie, protecţia 
mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, ad-
ministrarea domeniului public şi privat, investiţii;

În conformitate cu prevederile Legii nr.422/2001 
republicată privind protejarea monumentelor isto-
rice, ale O.G. nr.43/2000 republicată privind protec-
ţia patrimoniului arheologic şi declararea unor si-
turi arheologice ca zone de interes naţional, con-
form Listei monumentelor istorice aprobate în baza 
O.M.C.C. nr.2.314/8.07.2004 modifi cat prin 
O.M.C.P.N. nr.2.361/12.07.2010., a Legii nr.50/1991 
privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri 
pentru realizarea locuinţelor republicată cu com-
pletări şi modifi cări ulterioare şi în baza Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi ur-
banismul cu completări şi modifi cări ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 4, lit. 
d-e, alin. 5, lit.c şi ale art. 45 alin. 1, alin. 2, lit. e şi alin. 
6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr .215/2001 re-
publicată, privind Administraţia Publică Locală şi 
ale Regulamentului de funcţionare al Consiliului 
Local,

H O T Ă R ĂŞ T E :
Art. 1. Se aprobă modifi carea art.1 al H.C.L.M.T. 

nr.12 din 31.01.2013. referitoare la noile zone de pro-
tecţie arheologică şi ale patrimoniului construit din 
municipiului Turda rezultate în urma proiectului 
„Patrimoniul arheologic şi monumental turdean în-
tre protecţie şi dezvoltarea urbanistică actuală. O 
coabitare necesară şi posibilă” fi nanţat de Adminis-
traţia Fondului Cultural Naţional – Aprilie/August 
2012, în baza Avizului nr.408/15.11.2012. emis de 
M.C.P.N. – Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Pa-
trimoniu Naţional, ca parte integrantă a Regula-
mentului Local de Urbanism aferent Planului Urba-
nistic General al municipiului Turda aprobat prin 
H.C.L.M.T. nr.160/16.12.1999. completat cu 
H.C.L.M.T. nr.172/29.10.2010., conform precizării 
cu descrierea denumirii străzilor, pieţelor, căilor, in-
trărilor şi aleilor cuprinse în hărţile aprobate în 
H.C.L.M.T. nr.12/2013, vezi ANEXELE 1 – 6 părţi 
integrante ale prezentei hotărâri, privind noile zone 
de protecţie arheologică şi ale patrimoniului con-
struit din municipiului Turda, după cum urmează:

- Anexa 1 copie – Aviz nr.408/15.11.2012. al 
M.C.P.N. – Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Pa-
trimoniu Naţional;

- Anexa 2 – zone arheologice în teritoriu intravi-
lan al municipiului Turda conform hărţilor aproba-
te în H.C.L.M.T. nr.12/2013 descrise cu toate denu-
mirile de străzi, pieţe, alei, intrari, căi, în baza no-
menclaturii stradale în vigoare;

- Anexa 3 – tabel imobile clădiri patrimoniu arhi-
tectural-urbanistic ;

- Anexa 4 – hartă cu zone protejate arheologic şi 
arhitectural-urbanistic(vezi Anexa 2 cu nume 
străzi);

- Anexa 5 – hartă cu situri şi descoperiri 
arheologice(vezi Anexa 2 cu nume străzi);

- Anexa 6 – hartă cu zona de protecţie a patrimo-
niului arhitectural-urbanistic(vezi Anexa 2 cu nu-
me străzi) .

Art. 2. Începând cu data adoptării prezentei hotă-
râri îşi încetează valabilitatea H.C.L.M.T. nr. 
12/31.01.2013.

Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinirea 
prezentei hotărâri se încredinţează Primarului mu-
nicipiului Turda, Viceprimarului municipiului Tur-
da, Secretarului municipiului Turda, Arhitectului 
Şef şi tuturor direcţiilor şi serviciilor din cadrul Pri-
măriei municipiului Turda.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 
  CONTRASEMNEAZĂ
Cristian George FELEZEU   SECRETARUL 
 municipiului TURDA
 Jr. Paula Letiţia MIC
VOTURI : pentru 20
împotriva -
abţineri -

Numărul total al consilierilor în funcţie este de 21.
Numărul consilierilor prezenţi este de 20.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T ĂR Â R E A NR. 230
din data de 30.09.2014
privind modifi carea art.1 al H.C.L.M.T. 

nr.170/7.07.2014. referitor la aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. 
aferent – STABILIRE ZONE FUNCŢIONALE – CUL-
TURI VIŢĂ DE VIE, SUBZONA AGREMENT, SUB-
ZONĂ ADMINISTRATIVĂ, SUBZONĂ PROCESA-
RE STRUGURI ŞI DEPOZITARE VIN prin scoaterea 
din circuitul agricol teritoriu extravilan tarlaua 36 şi 
introducerea terenurilor în teritoriu intravilan al mu-
nicipiului Turda a subzonelor: administrative, de agre-
ment şi de procesare struguri/depozitare vin

Consiliul Local Municipal Turda întrunit în şe-
dinţa ordinară la data de 30.09.2014;

Luând în dezbatere P.U.Z. şi R.L.U. aferent – STA-
BILIRE ZONE FUNCŢIONALE – CULTURI VIŢĂ 
DE VIE, SUBZONA AGREMENT, SUBZONĂ AD-
MINISTRATIVĂ, SUBZONĂ PROCESARE STRU-
GURI ŞI DEPOZITARE VIN prin scoaterea din cir-
cuitul agricol teritoriu extravilan tarlaua 36 şi intro-
ducerea terenurilor în teritoriu intravilan al muni-
cipiului Turda a subzonelor: administrative, de 
agrement şi de procesare struguri/depozitare vin,

În baza Avizului de Oportunitate emis de Primă-
ria Turda nr. 2 din 28.05.2014.;

Având în vedere Raportul S.U.A.T. nr. 2107/15/U 
din 13.06.2014. conex. nr. 2107/105/U din 6.08.2014;

Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate a 
Consiliului Local nr. 3 pentru ecologie, protecţia 
mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, ad-
ministrarea domeniului public şi privat, investiţii;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri 
pentru realizarea locuinţelor republicată cu com-
pletări şi modifi cări ulterioare şi în baza Legii nr. 
350/2001privind amenajarea teritoriului şi urba-
nismul cu completări şi modifi cări ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 4, lit. 
d-e, alin. 5. lit. c şi al art. 45 alin. 1, alin. 2, lit.e şi alin. 6, 
ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 repu-
blicată, privind Administraţia Publică Locală şi ale 
Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local,

H O T ĂR ĂŞ T E :
Art.1. Se aprobă modifi carea art.1 al 

H.C.L.M.T.nr.170/7.07.2014. privind Planul Urbanis-
tic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent 
– STABILIRE ZONE FUNCŢIONALE – CULTURI 
VIŢĂ DE VIE, SUBZONA AGREMENT, SUBZONĂ 
ADMINISTRATIVĂ, SUBZONĂ PROCESARE 
STRUGURI ŞI DEPOZITARE VIN prin scoaterea 
din circuitul agricol teritoriu extravilan tarlaua 36 şi 
introducerea terenurilor în teritoriu intravilan al 
municipiului Turda a subzonelor: administrative, de 
agrement şi de procesare struguri/depozitare vin, în 
baza Avizului de Oportunitate nr.2 din 28.05.2014., a 
Raportului asupra informării şi consultării publicu-
lui nr.2107/15/M din 13.06.04.2014. şi a Avizului Ar-
hitectului Şef pe lângă Comisia Tehnică de Urbanism 
nr.5/6.08.2014. cu bilanţul teritorial aferent, anexate 
ca părţi componente prezentei.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinirea 
prezentei hotărâri se încredinţează Primarului mu-
nicipiului Turda, Viceprimarului municipiului Tur-
da, Secretarului municipiului Turda, Arhitectului 
Şef şi tuturor direcţiilor şi serviciilor din cadrul Pri-
măriei municipiului Turda.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 
  CONTRASEMNEAZĂ
Cristian George FELEZEU   SECRETARUL 
 municipiului TURDA
 Jr. Paula Letiţia MIC
VOTURI : pentru 20
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este de 21.
Numărul consilierilor prezenţi este de 20.
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Muzeul de Istorie din 
Turda şi-a deschis 

porţile pentru vernisarea 
expoziţiei temporare « 
Industria » ceramică la 
Potaissa.

Expoziţia este inaugurată 
în contextul desfăşurării în 
17-18 octombrie a.c. a Coloc-
viului Naţional de Arheologie 
al Muzeului de Istorie Turda, 
cu tema « Viaţa cotidiană a 
soldatului roman în castrele 
din Dacia ».

Evenimentul s-a bucurat 
de prezenţa deputatului Mir-
cea Irimie, a viceprimarului 
Lucian Nemeş, Prof.dr. Mihai 
Bărbulescu – directorul In-
stitutului de Studii Clasice al 
Universităţii Babeş-Bolyai; 
consilieri locali, directorul 
muzeului turdean Mariana 
Pîslaru, arheologi din întrea-
ga ţară.

La periferia oraşului, pe 
“Dealul Zânelor” s-a dezvol-
tat un adevărat centru in-
dustrial cu ateliere pentru 
produs ceramică, în timpul 
boom-ului economic, deter-
minat de transferarea Legi-
unii V Macedonica de la 
Troesmis la Potaissa, în 
timpul lui Marcus Aurelius 
(169 d. Hr.). O cantitate im-
presionantă de artefacte 
provin din vechile descope-
riri de la finalul secolului al 
XIX-lea şi începutul secolu-
lui XX, dar mai ales din cer-

cetările arheologice din 
2005 şi 2006.

Rodul muncii arheologilor 
de-a lungul mai multor ani a 
putut fi  admirat astăzi în ca-
drul Muzeului de Istorie Tur-
da prin expoziţia dedicată in-
dustriei ceramice.

Managerul instituţiei, Ma-
riana Pîslaru a făcut o pre-
zentare generală a expoziţiei 
dar şi a colocviului desfăşu-
rat la Turda.

„Prin expoziţia de astăzi 
încercăm să ilustrăm abun-
denţa descoperirilor cerami-
ce de la Potaissa şi importan-
ţa descărcărilor de sarcină 
arheologică într-un oraş ca 
acesta... Până în prezent, pe o 
arie de cca 2500 mp s-au des-
coperit 20 de cuptoare de ars 
ceramică şi un bogat material 
arheologic specifi c acestui 
meşteşug. Menţionez că zona 
este mult mai extinsă, iar 

pentru a salva acel patrimo-
niu trebuie să identifi căm noi 
fonduri să continuăm cerce-
tările sub orice formă pentru 
că este păcat să se piardă o 
aşa informaţie valoroasă” 
subliniază Pîslaru.

Viceprimarul Lucian Ne-
meş a pus accent pe faptul că 
Turda la ora actuală a devenit 
centrul arheologiei din Româ-
nia, având în vedere prezenţa 
specialiştilor în domeniu din 

întreaga ţară. Alocarea unor 
fonduri suplimentare pentru 
cercetările arheologice ar ur-
ma să intre în viziunea sa în 
atenţia executivului, iar din 
2015 să fi e cuprinsă o sumă în 
acest sens în cadrul bugetului 
de venituri şi cheltuieli.

Deputatul PC-Mircea Iri-
mie a punctat două aspecte 
importante ale evenimentu-
lui de astăzi. Fonduri impor-
tante destinate muzeului 
pentru susţinerea activităţii 
de cercetare, introducerea 
acestuia alături de o serie de 
obiective turistice într-un 
circuit de vizitare, în vederea 
promovării instituţiei.

„Ar fi  bine ca măcar un 
sfert din vizitatorii Salinei 
Turda să viziteze şi muzeul 
dar şi celelalte obiective tu-
ristice din zonă. Ar fi  un câş-
tig pentru fi ecare instituţie 
în parte dacă aceşti turişti 
ar înţelege că noi la Turda 
nu avem doar Salina…sunt 
atât de multe lucruri de vă-
zut şi de înţeles…A doua 
propunere a mea se adre-
sează administraţiei locale, 
executivului şi Consiliului 
Local, ea face referire la alo-
carea din bugetul munici-
piului de 1% , o mică parte 
dar foarte imprtantă pentru 
muzeul de istorie din oraş în 
vederea susţinerii activită-
ţii” sugerează deputatul 
Mircea Irimie.

Zeci de vizitatori la expoziţia găzduită de muzeul 
turdean având ca subiect industria ceramică la Potaissa

Între 16 şi 19 octombrie, 
la Turda s-a desfăşurat 

Festivalul de Teatru şi Arte 
Performative „Teatru pe 
Drumul Sării”, organizat de 
Teatrul „Aureliu Manea”.

Pe durata celor 4 zile, sute 
de spectactori turdeni, dar şi 
invitaţii Festivalului, au avut 
ocazia de a viziona spectaco-
le din mai multe arii ale artei 
teatrale, musicalul fi ind pre-
zent prin intermediul specta-
colelor FUN şi Scripcarul pe 
Acoperiş, comedia Bădăranii, 
teatrul pentru copii (specta-
colul “Magia Copilăriei”) şi 
atelierele creative de expre-
sivitate corporală.

Premiera ofi cială a specta-
colului propriu al teatrului 
turdean “FUN”, în regia lui 
Mihai Măniuţiu, a ţinut sala 
arhiplină cu sufl etul la gură 
pe parcursul celor 100 de mi-
nute de dramă la limita din-
tre real şi imaginar, cu ajuto-
rul muzicii şi dansului. Spec-

tatorii au aplaudat minute în 
şir protagoniştii, printre care 
şi bine-cunoscutul actor Ma-
rian Râlea.

Ediţia de anul acesta a fost 
marcatăde multiculturalita-
te, comunitatea maghiară din 
Turda bucurându-se de spec-
tacolul “Requiem pentru o 
casă” a Companiei Tompa 
Miklos, de la Teatrul Naţio-
nal Târgu-Mureş.

Al doilea musical al ediţiei, 
“Scripcarul pe acoperiş”, a fost 
o puternică poveste a unei co-
munităţi evreieşti dintr-un sat 
rusesc, care se luptă cu schim-
barea tradiţiilor de către tinerii 
cu viziuni noi. Acompaniat de 
orchestră în sală, spectacolul a 
fost o adevărată sărbătoare a 
artei pe scena turdeană, atră-
gând aplauzele şi uralele între-
gii săli.

Ultima zi a Festivalului a 
adus pe scenă spectacolul 
“Magia Copilăriei” a Teatru-
lui Excelsior din Bucureşti.

Seara, spectacolul 
“Bădăranii”s-a jucat cu casa 
închisă, toate locurile fi ind 
epuizate cu douăsăptămâni 
înainte de spectacol. Mircea 
Albulescu, Adriana Tranda-
fi r, Gheorghe Visu, precum şi 
ceilalţi, au atras ropote de 
aplauze minute în şir.

”Sunt fericită că am reuşit 
să organizăm şi cea de-a treia 
ediţie a Festivalului “Teatru 
pe Drumul Sării. Şi anul aces-
ta a fost un regal al creaţiei şi 

bunului gust, sub semnul 
multiculturalităţii şi în spe-
cial al musicalurilor. Premie-
ra ofi cială a spectacolului 
propriu, “FUN”, a fost extrem 
de bine-primită de către pu-
blic, ceea ce ne bucură şi ne 
dă forţă să continuăm cu ast-
fel de iniţiative şi pe viitor.”, 
declară Narcisa Pintea, ma-
nagerul Teatrului “Aureliu 
Manea” Turda.

Teatrul Aureliu Manea 
Turda le mulţumeşte spon-

sorilor şi partenerilor pen-
tru susţinere: RMB Interau-
to, Salina Turda, Compania 
de Apă, Ziarul Financiar, 
Turda Live, Turda News, Ra-
dio România Cluj, Radio Ro-
mânia Cultural, ProFM, 
Agora Media, Buzz News, Ci-
nemaRx, Clujul Cultural, 
eClujeanul, Făclia de Cluj, 
Fapt Divers, Info Press, 15 
Minute, Yorick, Teatrul Azi, 
Ultima Oră, Ziarul 21, Zile şi 
Nopţi.

Cronică de festival, la Festivalul de Teatru şi Arte Performative 
„Teatru pe Drumul Sării”


